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Цей підручник є результатом постійної співпраці великої кількісті
авторів протягом багатьох років. Початий на симпозіумі права
громадського інтересу у Східній Європі та Росії, який відбувся 1997 р. в
Дурбані (Південна Африка) та був спонсорований Фундацією Форда (Ford
Foundation) та Інститутом конституційної та правової політики
(Constitutional and Legal Policy Institute). Структура й загальний підхід
підручника розроблялися організаційним комітетом, який зустрічався у
Варшаві 1998 р. Членами організаційного комітету, багато з яких також
зробили свій індивідуальний внесок до цього підручника, були: Арій Блюд,
Джудіт Фрідлі, Сандо Фулоп, Ян Хрубала, Ірина Журна, Девід МакКвоїдМейсон, Заза Наморадзе, Урсула Новаковська, Марек Новицький, Віктор
Осятинський, Димитрина Петрова, Віктор Пронькін, Йозеф Шулл, Марія
Шевчик та Елеонора Зелінська. Ініціатива права громадського інтересу в
перехідних суспільствах – PILI (Public Interest Law Initiative in Transitional
Societies) вдячна цим особам за натхнення до написання цього підручника,
формування його змісту й надання слушних порад.
До випуску цього підручника (англійською мовою) доклав зусиль гурт
працівників і консультантів PILI, однак левова частка похвали за зведення
докупи всіх частин має належати консультантові Кірі Бучко. Без її великих
зусиль та вміння ця публікація ніколи не побачила би світу. Інші працівники
й консультанти PILI, причетні до створення цієї книжки: виконавчий
директор Едвін Рекош, консультант Керін Кунстлер Голдмен, молодший
службовець-юрист Вессела Терзієва, координатори програм Джулі Хінер
Плавсіц та Еріка Шолем, адміністративний менеджер Карін ДжилбертНіколау, адміністративні помічники Ерін Де Орнеллас і Діна Павлодакіс,
інтерн Марина Козлик. PILI також пощастило отримати послуги відданого та
безпомилкового редактора Річарда Словака.
Кожна глава книги виписувалась окремо, але з урахуванням спільного
авторства і стилістичних вимог.
Гл а ва 1. Створення організації, яка здійснює правовий захист
громадських інтересів
Основні автори цієї глави – Сандор Фулоп і Марія МакЕрлой з Асоціації
менеджменту і права довкілля (Environmental Management and Law Association, EMLA). Додатковий матеріал надала Здравка Калайджиєва з організації
«Болгарські юристи за права людини» (Bulgarian Lawyers for Human Rights).
Кіра Бучко також зробила суттєвий внесок.
Глава 2. Моніторинг в громадських інтересах: вказівки для
ефективного дослідження та документування
Автори цієї глави – Марек Новицький, Жужана Фіалова, Джаквелін Капшак та Анна Рутковська, всі – з Гельсінського Спілки прав людини (Helsinki
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Foundation for Human Rights) у Польщі. Кіра Бучко також зробила вагомий внесок, корисні додатки й коментарі було отримано від Івана Фісера
з «Міжнародної амністії» (Amnesty International) та Димитрини Петрової з
Європейського центру захисту прав ромів (European Roma Rights Center,
ERRC). Крім того, значну частину цієї глави адаптовано з книги «Права
жінки крок за кроком» – видання міжнародної організацій «Жінка, право та
розвиток» (Women, Law and Development International) і Хьюман Райтс Вотч
(Human Rights Watch).
Гл а ва 3. Стратегічний судовий процес: подання позовів в інтересах
громадськості
Ця глава об’єднує матеріали, що їх написали Здравка Калайджиєва з
організації «Болгарські юристи за права людини» і консультант PILI Керін
Кунстлер Голдмен, а також матеріали Сандора Фулопа та Марії МакЕлрой,
що працюють в Асоціації менеджменту і права довкілля.
Гл а ва 4. Проведення кампанії захисту громадського інтересу
Чільним автором цієї глави є консультант Іна Зун, яка частково
працювала з матеріалом, наданим Росою де ла Вега з Інституту правозахисту
(Advocacy Institute). Суттєвий внесок зробила й Кіра Бучко.
Гл а ва 5. Правозахисна діяльність НДО в міжнародних
міжурядових організаціях
Перший розділ цієї глави оснований на матеріалі, наданому Меггі Ніколсон з Ради Європи. Автором другого розділу є молодший службовецьюрист PILI Вессела Терзієва. Професор Хосе Альварес зі школи права
Колумбійського університету, професор Еліс Міллер зі школи
громадського здоров’я Колумбійського універститету і Борислав Петранов
надали корисні коментарі й доповнення.
Гл а ва 6. Доступ до правосуддя: правова допомога малозабезпеченим
Автор цієї глави – Вессела Терзієва. Деніел Меннінг із організації
«Юридичні послуги Бостона» (Greater Boston Legal Services) надав суттєві
доповнення.
Гл а ва 7. Клінічна юридична освіта: формування наступного
покоління правників
Автори цієї глави – молодший директор PILI Марція Леві, професор
Марія Шевчук з юридичного факультету Ягеллонського університету,
юридичний службовець PILI Валері Веттенберг. Стипендіант PILI Романіта
Джордаш і менеджер розвитку Ягеллонської юридичної клініки Гаррет
Ротмен також зробили корисні внески.
Гл а ва 8. Громадська освіта у сфері прав людини, права і демократії: модель «Вуличне право»™
Дописувачі цієї глави – професор Девід МакКвейд-Мейсон з
університету Наталь у Південній Африці, Едвард О’Браєн із корпорації
«Вуличне право» (Street Law, Inc) зі Сполучених Штатів Америки та
професор Моніка Платек з юридичного факультету Варшавського
університету. Професор Пронькін із Санкт-Петербурзького інституту права
принца Ольденбурзького зробив корисний внесок і надав розлогі коментарі.
Крім того, багато колег з усього світу щедро поділилися своїми досвідом
і знаннями. Варто згадати Джоржа Бермана, Лукаша Боярського, Ріда
Броді, Барбару Буковську, Мауріну Бурке, Ольгу Шепелеву, Бебса Чорака,
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Девіда Коена, Адріана Комана, Савеліну Данову, Джеймса Годстона, Ганну Горську, Деніела Грінберга, Джека Грінберга, Йонко Грозева, Миколая Гугінського, Цветану Каменову, Лідію Колуцьку, Петера Комівеса,
Гражину Копінську, Анті Коркеаківі, Марію Лукіс, Ніколаса Менсфільда,
Дану Марекову, Мерія Муйлу, Адама Пірека, Дональда Райсіга, Річарда Ро, Лінаса Сесікаса, Дмитра Шабельникова, Таню Сміт, Роберта
Спангенберга, Мануелу Стефанеску, Вероніку Шенте, Фелікса Тіббітса, Ненсі
Ворд, Павла Зілінчика. Ян Грубала, Девід МакКвейд-Мейсон і Борислав
Петранов надали особливо вагомі коментарі.
Подяка всім стипендіантам PILI – деякі з них були згадані індивідуально,
а також студентам школи права Колумбійського універститету, які надали
важливу допомогу в дослідженнях. Назвімо Моніку Брукмен, Хезер Колон,
Мемдух Караккулуксу, Саманту Клейн, Ессенса МакГілла, Катерін Негрін,
Джонатана Сакса та Венді Велдрон. В окрузі Вашингтон помічники в
дослідженні Пенелопе Фідас, Елла Країнськи та Лізетте Алварез із
ентузіазмом долучилися до дослідження, написання проекту й допомогли в
редагуванні. Подяки також Дженіфер Енн Деддіо за її дизайн обкладинки
книги.
У цій публікації було так багато помічників упродовж тривалого часу,
що, ймовірно, когось і не згадали. Ми приносимо наші щирі вибачення за
будь-які такі упущення. Оскільки ця публікація відображає надзвичайно
плідну співпрацю з широкою та різноманітною групою помічників,
наприкінці роботи тільки невелика команда змогла сформувати єдиний текст
із дуже різних частин.
Нарешті, PILI вдячна Фундації Форда та Інститутові конституційної та
правової політики (Constitutional and Legal Policy Institute) за підтримку, яка
уможливила видання цієї книги.
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Передмова
Правовий захист громадських інтересів в Центральній та Східній Європі
обумовлений
комуністичним
минулим
регіону
та
обмежений
посткомуністичним сьогоденням. Для того щоби правовий захист
громадських інтересів був ефективним у цьому регіоні, він мусить
відображати унікальні місцеві та політичні умови. Тоді яким же чином цей
підручник, що містить досвід Сполучених Штатів Америки та інших
віддалених місць, має сенс для мешканців Центральної та Східної Європи?
Певні критики можуть зазначити, що Сполучені Штати – це надзвичайно
розвинуте суспільство в галузі прав людини і зараз саме час попрощатися зі
старомодними організаціями, які захищають громадські інтереси. Тож
навіщо інвестувати у трансплантацію деяких з їхніх головних досягнень на
такий цілком відмінний від американського ґрунт Центральної та Східної
Європи? Навіть більше, всередині посткомуністичного регіону проекти
права захисту громадського інтересу вже запроваджувалися певний час, і їхня
кількість зростає. Дехто може дорікнути, що ця книга з’являється запізно.
Виправдання її публікації не повинне основуватися на великій оповіді
про історичний прогрес – чи то ліберальної демократії, чи то громадянських
прав. Це було просто емпіричне відкриття великої кількості правозахисників
та юристів у Центральній та Східній Європі, які започаткували проекти
захисту громадського інтересу (звичайно, не називаючи їх так) на початку
90-х рр., які побачили багато аналогій, висновків, уроків і попереджень. Ці
люди відкрили, що вони зтикаються з тими ж проблемами в пошуках
відповідей на деякі питань, які хвилювали юристів-правозахисників США
попереднього покоління – питання сутності й важливості права та ролі
юридичних послуг у покращенні суспільства. Принаймні, ця публікація буде
корисною, як передання дискурсивного знання і стратегічних міркувань
через географічний і культурний простір, передання, яке має потенціал, аби
принести користь багатьом людям.
Хоча може здаватися, що зараз існує велика спільнота юристів, які
захищають громадський інтерес в Центральній та Східній Європі й на
пострадянському просторі, на мою думку, «сектор» правового захисту
громадського інтересу є маленькою частинкою того, яким він має бути,
якщо тільки права людини сприйматимуться тут коли-небудь серйозно. Нові
організації захисту ґромадських інтересів та проекти починають
створюватися, і потреба в них зростатиме в майбутньому. Молоді юристи,
для яких комунізм є хіба що дитячою згадкою, вже стикаються з
головоломками, тоді як їхні старші колеги похваляються, що їх вирішили.
Наприклад, російська поліція жорстоко поводиться з іммігрантами кавказького
походження, а жертви не вірять що юристи справді можуть вжити певних
заходів, і навіть не повідомляють про випадки тим, хто проводить моніторинг
дотримання прав людини,– то чи є досвід, яким із ними можна поділитися?
Нещодавно російський активіст захисту прав ромів описав мені, як виглядає
нерозривне зачароване коло жорстокого поводження міліції: презумпція
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вини, жорстоке поводження, що випливає з цього, давання хабарів міліції з
боку потерпілих і цементування змови мовчання, щоб уникнути подальших
«проблем». Він був переконаний, що нічого неможливо вдіяти, і настільки ж
упевнений, що щось необхідно зробити терміново. Мені така
амбівалентність видіється як прекрасною: це сигналізує, що прорив –
неминучий. Чи не занадто сміливо буде сподіватися, що хоча б деякі
елементи успішних правових стратегій, що кидають виклик поліційній
жорстокості, які застосовувались в Болгарії та Угорщині, в останні сім чи
вісім років можуть також застосовуватися в деяких регіонах Росії? Збільшення
правового поля громадського інтересу всередині регіону є вельми бажаним, і
цей підручник також має на меті передати знання і стратегії всередину
регіону, новим поколінням із одночасною повною повагою до внутрішньої
регіональної та національної специфіки.
Не тільки мережа існуючих ініціатив права громадського інтересу
пошириться в регіоні, й нові сфери права громадського інтересу з’являються
на горизонті. В Європі, зокрема у країнах – членах Європейського Союзу, існує
потужна тенденція розвивати «соціальну політику», підтримувати «соціальний
захист» чи поборювати «соціальну несправедливість», в той час коли існує
дуже мало судових процесів із захисту «соціальних прав». Інша хвилююча
перспектива у стратегічному судовому процесі – це кидати виклик
систематичній та непрямій дискримінації за допомогою судів, спроба, яка
вимагала би творчого використання нових можливостей, відкритих недавнім
розвитком антидискримінаційного законодавства у Європі. У будь-якому
випадку, «сектор» права громадського інтересу має насичене подіями
майбутнє.
З іншого боку, реальний доступ до правосуддя ще залишається журавлем
у небі для більшості учасників соціально незахищених груп в країнах
Центральної та Східної Європи. Незнання, недоступна ціна, неефективна
допомога, неадекватний правовий статус, слабкість заходів – усе це робить
судовий захист прав утопічним. В той час, коли право є однією з форм, у
якій влада в суспільстві установлюється та відновлюється, право також
установлює та відновлює межі влади. Хоча правова система є нормативною
та орієнтованою на процес легітимізаації влади і правове представництво, це
– послуга, яка купується можновладцями; втім, вона також може захищати
слабких і тих, хто не при владі. На відміну від орієнтованих на прибуток
юридичних фірм, правовий захист громадського інтересу намагається
захищати тих, хто слабший, і тому ключовий підхід тут - справедливість.
У посткомуністичних суспільствах юристи, які захищають громадські
інтереси самим фактом свого існування продовжують фундаментальну
реформу у бік демократії. Їхня робота продовжує руйнувати тотожність
громадського та державного інтересу. Їх символічна присутність серед нас
відкриває нові горизонти самоврегулювання громадянського суспільства.
Будемо сподіватися, що ця збірка статей виявиться корисною для тих, хто
знову відкрив для себе право громадського інтересу, а ще більш - для тих, хто
в прийдешні роки продовжуватиме його відкривати.
Димитрина Петрова
виконавчий директор
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Європейський центрзахисту прав ромів
(European Roma Rights Center)
Будапешт, вересень 2001

Вступ

«Право громадського інтересу» – це термін, який почав широко
застосовуватися у Сполучених Штатах Америки протягом та опісля
соціального безладдя 60-х рр. Воно будується на традиції, яку започаткував
Луїс Брендейс, який перед тим, як став суддею Верховного суду США, ввів
захист прав та інтересів широкого загалу у свою юридичну практику. У
знаменитій промові 1905 р. Брендейс осудив юридичну професію, скаржачись,
що «талановиті юристи дозволили собі значною мірою стати слугами великих
корпорацій та знехтували своїм обов’язком вживати свої можливості для
захисту людей».
Наприкінці 1960-х і 1970-х рр. велика кількість випускників почала
шукати «важливість» у своїй роботі – бажання мати вплив на соціальні
аспекти, які так очевидно й гаряче обговорювалися в американському
суспільстві в той час. Вони назвали себе юристами, які захищають
громадський інтерес, щоб відрізнити себе від «слуг корпорацій», як їх назвав
Брендейс.
Право громадського інтересу не описує частину права чи правового поля;
цей термін було прийнято, щоб описати, кого представляють захисники
громадського інтересу, більшою мірою, ніж показати, якими справами вони
займаються. Замість того, щоби представляти могутній економічний інтерес,
вони вирішили стати захисниками тих, хто у іншому разі виявилися б
непредставленими. Тому значна течія серед юристів захисту громадського
інтересу завжди наголошувала на потребі надання юридичних послуг тим,
хто живе в бідності. Одначе термін набув ширшого значення, щоб описати
ширші рамки діяльності юристів і неюристів, які працюють у різних
напрямках, включаючи права громадян, свободи громадян, права жінок,
права споживачів, захист навколишнього середовища і т. ін. І все ж,
спільним знаменником для юристів громадського інтересу в Сполучених
Штатах Америки залишається етика «боротьби за права маленької людини»,
що означає представляти інтереси соціально незахищених та вразливих
верств суспільства.
Сьогодні у США поняття „право громадського інтересу”
інституціоналізоване. Недержавні організації (далі НДО), які працюють у
сфері сприяння та захисту прав людини в рамках правової системи США, чи
борються, захищаючи навколишнє середовище, чи виступають від імені
споживачів, називають себе організаціями, які здійснюють захист
громадських інтересів. Велика спільнота юристів практикує право захисту
громадського інтересу у формі надання юридичної допомоги безоплатно
тим, хто не може собі це дозволити. Клінічна юридична освіта, яка добре
розвинена у США, надає можливість виконувати практичну правову роботу
з простих юридичних справ, так само як і в більш комплексних питаннях
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захисту громадського інтересу, як-от: права жінок, антидискримінаційне
законодавство, конституційні права, захист навколишнього середовища
тощо. Деякі юридичні факультети мають центри права громадського
інтересу, які надають поради студентам-юристам, зацікавленим у кар’єрі у
сфері захисту громадських інтересів. Програми Pro Bono при об’єднаннях
юристів та юридичних фірмах надають можливості юристам з комерційної
сфери діяти у сфері захисту громадського інтересу.
У 1980-х і 1990-х рр. термін «право громадського інтересу» почав також
впроваджуватись в багатьох інших країнах. Існує потужна спільнота
захисників громадського інтересу, наприклад, у Південній Африці, що
сформувалась як частина руху проти апартеїду. Існують центри, спільноти,
мережі та рухи захисту громадського інтересу, в багатьох інших частинах
світу, в країнах, які так відрізняються одна від одної: Сполучене
Королівство, Індія, Бангладеш, Філіппіни, Австралія, Чилі, Аргентина.
Незважаючи на різні значення у кожному прикладі та широкий спектр
діяльності, яку вони провадять від цього імені, право громадського інтересу
схиляється до того, щоб описувати набір принципів, цінностей і завдань,
подібних до тих, які надихали Луїса Брендейса. Воно спирається на поняття
соціальної справедливості та прагнення бачити, як право стає знаряддям
соціальних змін.
У постсоціалістичних країнах є ще інший аспект «права громадського
інтересу», критичний для розуміння того, як цей термін почав
використовуватися в регіоні. Поняття права громадського інтересу допускає
існування «громадської сфери» в розумінні таких мислителів, як Юрген
Габермас, чи терміну, якому надав популярності Вацлав Гавел –
«громадянське суспільство». Сутністю цієї ідеї є те, що суспільство охоплює
розмаїття
формальних
і
не
формальних,
взаємопов’язаних
самоорганізованих об’єднань, які певним чином поєднують публічну та
приватну сфери. Ідея того, що приватні організації повинні брати активну
участь у публічних обговореннях і процесах, звучить банально для західних
вух, але це є помітним контрастом із соціалістичним правовим порядком, за
якого публічна сфера обмежувалася державою.
Тим не менше, концепція „громадського інтересу” не була зовсім невідома
соціалістичній юриспруденції. З теоретичної точки зору головною
функцією прокуратури був захист громадських інтересів за допомогою
кримінально-правових і цивільно-правових санкцій. Утім, різниця між
громадським інтересом соціалістичної законності та ліберальним
розумінням якраз пов’язана з концепцією публічної сфери. Соціалістична
теорія права не має місця для альтернативних голосів, які змагаються, щоб
бути почутими у процесі обговорення, який описував Габермас. Навіть ті
громадські інетереси бралися до уваги, визначалися верхівкою офіційної
політичної
ієрархії
відповідно
до
недемократичного
процесу,
застосовувалися у сильно контрольованій манері виконавчою владою та
приводилися в дію в судах всесильною прокуратурою.
Спадок цього підходу є очевидним в самих мовах у колишніх
соціалістичних
країнах.
У
багатьох
країнах
регіону
було
загальнозрозумілим, що „публічний інтерес” є синонімом „інтересу
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держави”, і термінологія для того, щоби розрізнити два згадані вище
поняття, лише починає розвиватися.
Але різниця є життєво необхідною для тих, хто працює в межах нової
сфери права громадського інтересу в постсоціалістичних країнах. Хоча вони
називають себе захисниками прав людини, активістами захисту жіночих
прав чи юристами з захисту навколишнього середовища, всі вони об’єднані
спільною темою. Менше переймаючись незмінним, визначеним державою
набором цілей, вони активно діють, широко використовуючи різноманітні
правові, засоби для захисту громадського інтересу.
Цей підручник є спробою синтезувати знання і досвід, набуті завдяки різнобічній діяльності захисників громадського інтересу в колишніх
соціалістичних країнах (як і в інших місцях). Він є спробою надати базову
інформацію стосовно практичних аспектів цієї діяльності тим, хто
незнайомий з ними, а також упорядкувати початковий досвід зростаючої
кількості осіб та організацій. Ініціатива права громадського інтересу в
перехідних суспільствах (Public Interest Law Initiative, PILI) започаткувала
проект публікації «Захищаючи громадський інтерес» в рамках своєї основної
місії – сприяти дотриманню принципів прав людини, допомагаючи
розвиткові інфраструктури права громадського інтересу в країнах
Центральної та Східної Європи, Росії, Центральної Азії.
Цей підручник, як і сама PILI, є продуктом консультативного процесу,
започаткованого Фундацією Форда, яка організувала два симпозіуми з права
громадського інтересу у Східній Європі та Росії у співпраці з Інститутом
конституційної та правової політики Інституту відкритого суспільства (COLPI).
Перший симпозіум відбувся 1996 р. в Оксфорді (Англія), другий – 1997 р. в
Дурбані (Південна Африка). Симпозіум звів разом лідерів НДО та
професіоналів із різних сфер для розгляду двох головних тем.
1. Відносини між правом і суспільством під практичним кутом зору
правозахисників та активістів регіону.
2. Потенційна можливість застосування діяльностей і стратегій, що
використовувались в інших країнах світу, та їх потенціал для підвищення
ефективності роботи учасників
Протягом цих зустрічей учасники відкрили велику кількість спільних
проблем та інноваційних ідей, розвинули багато нових ініціатив. Серед
визначених ними потреб була публікація підручника, який міг би
забезпечити більше поширення знань, набутих разом, і заохотити інших
документуванням деяких з їхніх успіхів. Питання, поставлені на симпозіумі,
допомогли визначити зміст книги «Захищаючи громадський інтерес».
З-поміж висновків, які з’явилися під час обговорення на симпозіумі в
Дурбані 1997 р., були такі.
Доступ до правосуддя є важливим спільним об’єктом вивчення серед
практиків захисту громадського інтересу. Можливість судового
представництва для тих, хто не може дозволити собі заплатити за це, є дуже
неадекватною в регіоні, і на цьому питанні досі було зосереджено мало
уваги.
Клінічна юридична освіта є сфера що викликає великий інтерес як для
юридичних учбових закладів, так і для НДО регіону. Вона задовольняє
потребу в забезпеченні майбутніх юристів практичними навичками, потреба
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в яких зростає, водночас культивуючи серед них орієнтацію на захист
громадських інтересів. Це також допомагає заповнювати прогалину в доступі
до правосуддя для соціально незахищених та вразливих осіб, груп і надає
НДО можливість наймати і тренувати майбутнє покоління юристів, які у них
працюватимуть.
Програми «Вуличного Права»™, які теж почали розвиватися в регіоні,
мають намір демістифікувати право, поглибити знання щодо питань права
громадського інтересу, заохотити застосування освітніх методів, які сприяють
критичному мисленню. Програми помічників юристів, що існують у
Південній Африці, також є обнадійливим засобом для підвищення правової
грамотності, особливо для тих кто зазнає найбільших утисків в правах, таких як
роми.
Представники регіону, які здійснюють захист громадських інтересів
у судах потребують поглиблення ефективності своєї роботив ряді сфер; це –
стратегічне планування і встановлення пріоритетів, визначення справ,
управління роботами по справі, збір доказів та інноваційна правова
аргументація стосовно правосуб’єктності та інших процесуальних моментів.
Хоча певні перепони ефективному стратегічному судовому процесу в регіоні
походять із властивостей відповідних правових систем, зростає кількість
підтверджень того, як творчість і винахідливість можуть подолати багато з
них.
Проведення кампаній є життєво важливою частиною будь-якої
стратегії захисту громадських інтересів. Правозахисники регіону отримають
переваги від систематизованого підходу до проведення кампаній, зв’язків із
ЗМІ та законодавчими органами. Особливо важливо розвивати навички
стратегічного планування стосовно проведення кампаній і зміцнювати
зв’язки з журналістами, щоб удосконалити висвітлення у ЗМІ питань права
громадського інтересу та звернути увагу громадськості на цю сферу
діяльності.
Питання захисту прав жінок, такі як домашнє насильство, вимагають дій
широких коаліцій. НДО, які займаються захистом прав людини можуть
зробити важливий внесок, зробивши права жінок об’єктом свого інтересу.
Організації захисту прав жінок також можуть поглибити свою ефективність,
розпочавши освіту чиновників, журналістів та ін.
Міжнародні стратегії правозахисту потребують ширшого розвитку в
регіоні. Наприклад, недостатньо використовуються механізми Організації
Об’єднаних Націй, які можуть дати суттєвий результат у певних випадках.
Крім того, існує потреба більшої координації та обміну інформацією
стосовно судових скарг, які спрямовуються НДО до Європейського суду з
прав людини.
Багато з тем, охоплених у цьому підручнику, були також представлені на
основоположному міжнародному симпозіумі права громадського інтересу,
організованого видатною організацією захисту громадянських прав
Сполучених Штатів – Національною Асоціацією захисту інтересів
кольорового населення (NAACP-Legal Defense Fund) у Колумбійському
університеті в 1991 році. Звіт із цього симпозіуму, який звів разом організації
захисту громадського інтересу з усього світу, особливо з Африки, Азії,
Латинської Америки і США, поділив захист прав громадського інтересу на
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три основні стратегії, представлені колективною діяльністю учасників
симпозіуму:
• Право громадського інтересу як доступ до правосуддя; тут
організації намагаються розширити доступ всього населення чи певного
його сегменту до судової системи.
• Право громадського інтересу як реформа законодавства; тут
юристи, які захищають громадський інтерес прагнуть змінити норми чи
інституції правової системи за допомоги справ-прецендентів чи справ, які
мають вплив на велику кількість людей.
• Право громадського інтересу як надання політичного впливу; тут
фокус міняється від поширення доступу до правової системи чи її зміни за
допомоги правової реформи на пряме уповноваження груп, які взаємодіють
із державою.
Постсоціалістичні країни – цільова аудиторія для цього підручника – не
були належно представлені на цьому симпозіумі. Але, хоча ці країни мають
свої особливості, вказані вище стратегії достатньо широко окреслені, щоби
бути придатними також і для них. Звісно, зміст підручника значною мірою
слідує логіці цих трьох стратегій.
Цей підручник призначено для допомоги й заохочення осіб та
організацій, які поділяють ті ж принципи й цінності, яким суддя Брендейс, як і
багато інших по всьому світі, присвятили своє життя. Інший суддя
Верховного суду США Торогуд Маршалл віддав належне юристам
громадського інтересу у промові перед Американською асоціацією юристів
(American Bar Association, ABA) в 1975 р.:
«Вони зробили роботу нашого судового процесу кращою. Вони
розширили потік інформації до тих, хто ухвалює рішення. Вони уможливили
адміністраторам, законодавцям і суддям доступ до наслідків їхніх рішень у
розрізі всіх уражених інтересів і меншин. І, допомагаючи відчинити двері до
нашої правової системи, вони трохи наблизили нас до ідеалу справедливого
правосуддя для всіх».
Те, що сказав суддя Маршалл в іншому контексті в інший час,
безперечно, однаково стосується покоління юристів та не тільки, які
захищали громадські інтереси у постсоціалістичних країнах у 1990-х рр.
і які продовжать цю діяльність у ХХІ ст.
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Ця глава пояснює:
 Концепцію організації, яка здійснює правовий захист громадських
інтересів
 Які питання необхідно розглянути в разі створення організації, яка
здійснює правовий захист громадських інтресів
 Роль і відповідальність ради директорів
 Важливість місії та стратегічного планування
 Техніки керівництва і навчання
 Фактори відбору клієнтів і справ
 Питання бюджету, бухгалтерії та діловодства
 Стратегії пошуку фінансування
 Як дві організації вирішували специфічні питання менеджменту

1. ЩО ТАКЕ ОРГАНІЗАЦІЯ, ЯКА ЗДІЙСНЮЄ ПРАВОВИЙ
ЗАХИСТ ГРОМАДСЬКИХ ІНТЕРЕСІВ?
Організація, яка здійснює правовий захист громадських
інтресів (public interest law organization) є доволі новою
концепцією в історії права, і її роль є ширшою, ніж роль
традиційної юридичної фірми чи практики. Традиційна роль
юридичної фірми – захищати інтереси своїх клієнтів. Юристів
навчають захищати клієнтів, яких звинувачують у порушенні
закону, та подавати позови від імені клієнтів, коли клієнти є
учасниками спорів із третіми сторонами. Крім цілей захисту і
представництва клієнтів, організації, яка здійснює правовий
захист громадських інтресів створюються також для сприяння
соціальним змінам за допомогою застосування законодавства та
оспорювання чинних законів і підтримки ідей змін у
законодавстві.
Протягом останньої декади в Центральній та Східній Європі
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з’явилися нові організації, які проводять різноманітну діяльність,
що має на меті сприяння соціальним змінам за допомоги застосування та оспорювання чинного законодавства та підтримання
нового законодавства, яке служить громадським інтересам. Ці
організації беруть участь у таких видах діяльності, як моніторинг
дотримання прав людини (див. гл. 2. «Моніторинг в громадських
інтересах: вказівки для ефективного дослідження та
документування»), стратегічний судовий процес (див. гл. 3.
«Стратегічний судовий процес: подання позовів в інтересах
громадськості»), правозахист у підтримці й захисті певних
інтересів, таких як питання навколишнього середовища чи прав
певної групи меншин (див. гл. 4. «Проведення кампанії захисту
громадського інтересу»), правозахист із питань громадського
інтересу в регіональних органах і міжнародних судах (див. гл. 5.
«Правозахисна діяльність НДО в міжнародних міжурядових
організаціях»), представництво осіб, які не можуть собі
дозволити найняти адвоката (див. гл. 6. «Доступ до правосуддя:
юридична допомога малозабезпеченим»), клінічна юридична
освіта (див. гл. 7. «Клінічна юридична освіта: формування
наступного покоління юристів») та громадські освітні програми
(див. гл. 8. «Громадська освіта у сфері прав людини, права і
демократії: модель «Вуличне право™»). Юристи, які працюють в
організаціях захисту інтересу, можуть брати участь у деяких чи
всіх видах згаданої вище діяльності, а також в інших.
Організації, яка здійснює правовий захист громадських
інтресів виражають найвищі суспільні цінності й зміцнюють
демократію. Юристи та інші працівники, члени ради та інші
волонтери приєднуються до організації задля підтримки місії.
Постійні зростання та успіхи цих організацій залежать від
суспільної довіри й підтримки. Навіть більше, критична роль
організацій, які здійснюють правовий захист громадських
інтересів в демократичних суспільствах підкреслює важливість
знань про те, як створювати, управляти та керувати такими
організаціями. Розширення і прогрес сектора права громадського
інтересу залежать від розвитку і вдосконалення цих знань.
Немає двох подібних організацій, і кожна має свої особливі
цілі, правила й потреби. Ця глава описує деякі з питань, що їх
необхідно врахувати у створенні та управлінні організацією права
громадського інтересу. Для цілей цієї глави термін «організація,
яка
здійснює правовий захист громадських
інтресів»
застосовуватиметься скрізь, навіть якщо обговорення може більше
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стосуватися недержавних організацій (НДО) загалом.

2. СТВОРЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЯКА ЗДІЙСНЮЄ
ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ГРОМАДСЬКИХ ІНТЕРЕСІВ
2.1. Місія та цілі
Організація, яка здійснює правовий захист громадських інтресів
створюється для блага суспільства і працює для досягнення добре
визначеної, чітко сформованої місії. Її послуги та програми повинні
працювати ефективно й раціонально для досягнення вказаної місії,
а водночас організація має бути віддана постійному вдосконаленню
якості своєї роботи. Вона базується на цінностях якості,
відповідальності й підзвітності, тому члени ради, працівники й
волонтери повинні діяти в кращих інтересах для досягнення місії
організації.
Заява про місію повинна бути достатньо короткою, щоб її могли
легко зрозуміти і навіть запам’ятати члени ради, працівники та ін.
Деякі організації навіть вживають три або чотири чільні слова.
Гарна заява про місію – щось таке, що допомагає людям зосередити
їхні думки та дії на тому, що відрізняє цю організацію від інших.
Вона не повинна занадто описувати організацію, але більшою
мірою визначати результати, яких прагнуть досягти. З місії
випливають специфічні цілі й завдання, внесені до стратегічного
плану.
Організація, яка здійснює правовий захист громадських
інтресів має періодично переглядати свою місію, щоби
визначити, чи є ще потреба в її послугах. Організація мусить
оцінювати, чи потрібно модифікувати місію, аби відобразити
суспільні зміни, чи поточні програми організації повинні
переглядатися
чи
припинятись
у
світлі
нововизначених місій, чи потрібно розвивати нові послуги. Організація
також має створити визначені процедури для поцінування (і
якісного, і кількісного) своєї діяльності і результатів
співвідносно до її місії. Такі процедури повинні мати на меті
результативність і ефективність дій та результатів.
Гарне стратегічне планування неможливе без чіткої заяви про
місію. Стратегічне планування і поточне стратегічне мислення
завжди мають бути пов’язані з метою організації. Такі види
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стратегічної діяльності детально обговорюються далі в розд. 4.

2.2. Вибір організаційної структури
Закони кожного штату або країни визначають можливості
стосовно правового статусу та організаційної структури, яких
можуть набути організації, яка здійснює правовий захист
громадських інтресів. Є низка факторів, що їх необхідно
враховувати, зокрема (1) організаційно-правові форми передбачені
законом, (2) організаційно-правова форма, що отримує найбільш
сприятливий податковий клімат як для організації, так і для її
донорів, (3) відносні переваги створення нової незалежної
організації чи ініціювання нової програми в межах створеної
організації та (4) оптимальна структура управління організацією.
Залежно від законів країни певна урядова реєстрація організації
може мати результатом чи пільги, чи податкові переваги щодо
коштів виділених місцевими донорами, наприклад, звільнення від
податку на прибуток, на продаж чи власність.
Крім місії та мети організації, такі питання як власність, назва,
повноваження, структура і процедура припинення діяльності тощо
визначаються в „організаційному статуті” (organizational chapter)
чи іншому подібному регулюючому документі. Наступний
документ, названий статутом (bylaws), визначає правила і
процедури для керування організацією. (В українській практиці ці
два документи поєднані в одному – статуті організації). Статут
детально визначає: посадові обов’язки керівних працівників і
директорів та процес їх обрання; процедури проведення всіх
зборів; щорічну діяльність, зокрема фінансову; процес внесення
поправок в статут; інші подібні питання. У комбінації ці
документи встановлюють розподіл владних повноважень і
відповідальності засновників, учасників, директорів і працівників
стосовно власності та управління організацією.
3. УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ
3.1. Рада директорів
Рада директорів організації, яка здійснює правовий захист
громадських інтресів є керівним органом, який визначає політику
та несе юридичну відповідальність за діяльність організації.
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Будучи обраними чи призначеними, такі ради директорів діють
відповідно до місії організації та вказівок її керівництва. Під
головуванням виконавчого директора чи голови рада допомагає
визначити
місію,
стратегічний
напрямок
діяльності
і зміст роботи організації в майбутньому. Вона відповідає за
забезпечення відповідними людськими й фінансовими ресурсами
та за оцінку виконавчого директора організації, а також
послуг і фінансових результатів. Члени ради затверджують
широкий курс для забезпечення досягнень місії організації та для
запобігання уявного, потенційного чи справжнього конфлікту
інтересів.
3.1.1. Вибір членів ради
Обираючи раду директорів, дорадчу раду чи інші
консультативні та керівні органи організації, засновники також
повинні розглядати тих осіб, які допомагатимуть організації
забезпеченням фінансування, вибором нових справ і проектів,
знаходженням та управлінням ресурсами, сприянням роботі
організації. Також корисними є члени ради, які можуть
запропонувати певні професійні знання, такі як бухгалтерія,
зв’язки з громадськістю чи навички управління. Всі члени ради
повинні бути особисто відданими місії організації, мати бажання
приділяти достатньо часу та ресурсів, щоб допомогти досягненню
місії організації та бути спроможними розуміти й виконувати свої
обов’язки.

3.1.2. Склад ради
Оскільки рада відповідає за нагляд за роботою працівників,
працівники організації здебільшого не є членами ради, хоча ради
інколи вводять до свого складу виконавчого директора. Кількість
членів ради може широко змінюватися, але мінімальна їх кількість
установлюється законом. Гарною практикою є встановлення
достатньої кількості для гарантування різниці в поглядах,
походженні та кваліфікації, але не настільки багато, щоб
утруднювати обговорення та ухвалення рішень. Також радять
установити термін ротації для членів ради, аби в організації був
механізм забезпечення свіжих ідей та нової енергії в довготривалій
перспективі. Частота зібрань ради залежатиме від потреб
організації, але багато рад директорів намагаються зустрічатися
принаймні щоквартально.
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3.1.3. Винагорода і конфлікт інтересів
Члени ради зазвичай не отримують винагороди за їхні послуги
раді, крім компенсації витрат, прямо пов’язаних з обов’язками в
раді.
Основні ролі ради директорів
У США Національний центр рад неприбуткових організацій
(National Board for Nonprofit Boards) наводить функції, які можуть
бути опорним списком для окреслення ролі ради директорів в
організації.
1. Визначає й переглядає місію та цілі організації.
2. Обирає, підтримує та оцінює виконавчого директора.
3. Забезпечує відповідні ресурси та ефективно ними управляє.
4. Забезпечує ефективне організаційне планування.
5. Розробляє, розвиває та підсилює програми і послуги
організації.
6. Виступає остаточним арбітром у будь-якому внутрішньому
конфлікті.
7. Зміцнює репутацію організації у суспільстві.
8. Забезпечує дотримання організацією норм закону та моралі, а
також прозорість її
9. Проводить періодичні самооцінювання.
Багато країн вимагають, щоб НДО мали неоплачувану раду
директорів, аби підпадати під певні податкові пільги, передбачені
для неприбуткових організацій.
Рада повинна визначити принципи недопущення конфліктів
інтересів для ради, працівників, волонтерів, контракторів та
партнерів чи союзників і дотримуватися цієї політики в усіх
справах. Ці принципи мають містити зобов’язання того, що кожен
член ради оприлюднює всі факти та обставини, які пов’язані зі
справою та утримується від голосування у будь-якій справі, де
існує конфлікт інтересів.

3.2. Вказівки щодо управління
Принципом управління, що найчастіше розуміють невірно є
вимога коллективної участі в ухваленні рішень. Політика
діяльності не повинна встановлюватися певними індивідуальними
учасниками ради, які мають певне ставлення до тих чи інших
питань висловлюють свої думки виконавчому директорові. Радше
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вся рада встановлює політику у близьких консультаціях з
працівниками. Як члени ради, так і працівники мають розуміти
цей принцип, аби уникнути заплутаності й конфлікту, який може
вплинути на ефективність ради.
У більшості організацій рада слідкує за тим, щоби працівники
впроваджували її стратегічні рішення. Члени ради очікують, що
працівники діятимуть у межах визначених ними рамок, вони
зацікавлені в тому, щоб їм звітували, як виконуються рішення.
Деяким організаціям із малим штатом пощастило мати членів
ради, які можуть допомагати у певних проектах. Більшість
організацій звертається по допомогу членів ради в організації та
участі у заходах, наборі інших волонтерів, пошукові коштів,
роботі з ЗМІ, написанні статей і т. д. У цих ролях члени ради
допомагають виконавчому директорові та працівникам
виконувати завдання, які сприяють досягненню місії організації.
Члени ради мають уникати спокуси намагання управляти
програмою чи проектом лише на тій підставі, що вони є членами
ради.
4. СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ
Організація постійно має себе запитувати: «Якою є наша мета?»,
«Кому ми служимо?», «Як у нас справи?», «Куди ми йдемо?»
Стратегічне планування – це спосіб з’ясувати ці питання. Але
стратегічне планування не є легким. Воно вимагає часу, ресурсів,
терпіння, розв’язання конфліктів, наполегливості й неоднозначних рішень. Більшість сприймає стратегічне планування як
складне, тяжке завдання вироблення довгого документа, який
часто кладуть на полицю і який не є значущим. Але планування –
це не просто продукт; це – процес, який вимагає уваги та участі
організації, її ради й працівників.
Заохочення стратегічного мислення. Формальний процес
планування заохочує стратегічне мислення у керівників
організації. Такому мисленню треба навчатися і його необхідно
закріплювати, щоби це стало режимом мислення про всі аспекти
організації. Інколи для ради та працівників є корисним помріяти
про те, здійснення чого вони хотіли б, без огляду на кошти,
зусилля чи наслідки. Працівників можна попросити розробити,
індивідуально та в групі, п’ятирічні «листки мрії». Часто багато з
того, про що ви мрієте, стає реальністю по декількох роках,
оскільки люди вкладали свої серця й розум для досягнення цих
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мрій.
Інколи стратегічне планування спонтанне: ідея, яка спадає на
думку під час приготування вечері, чи думка, яка промайнула під
час поїздки в автобусі. Коли рада та працівники організації
віддані поглядові стратегічного мислення, нові ідеї, які можуть
виглядати недоречними, часто єднаються докупи на підтримку
місії та головних цілей організації. Користь від динамічного та
гнучкого процесу планування набагато переважає час, зусилля та
інвестовані ресурси.
Було сказано, що «місія – це все». Допоки немає домовленості
й запалу стосовно ясної місії, стратегічне планування може бути
марнуванням часу. Разом із сильною та повною завдань місією
стратегічне планування є життєво необхідним для будь-якої
організації з декількох причин:
Виживання. Немає жодної гарантії виживання, хоч би якою
неперевершеною була місія організації. Коли чільні сторони
сумніваються в її життєвості, організація повинна почати процес
планування, щоби відповісти на критичні запитання.
Досягнення цілі. Всі організації маєть тенденцію відхилятися від
своїх заявлених місій, приймаючи нові програми та орієнтуючись на
нові цільові групи, оскільки під це є фінансування або нові лідери
хочуть робити різні речі. Інколи оголошена місія не відрізняється від
місій інших організацій, або ж на неї нечасто можуть звертати увагу в
ухваленні рішень. Необхідно, щоби штат і рада залишалися
зосередженими на місії, а стратегічне планування допомагало в
цьому.
Підтримання актуальності. Старі методи й техніка можуть не
відповідати потребам сьогодення. Організація, яка дрейфує,
припускаючи, що проблеми участі, фінансування чи ефективності
програм вирішаться самі, прямує до катастрофи. Стратегічне
планування може визначити питання, які повинні бути розглянуті
якомога скоріше.
Досягнення консенсусу та участі. Не тільки виконавчий
директор повинен мати чітку картину, куди рухається організація.
Рада, працівники та спонсори повинні також розуміти й
погоджуватися на стратегічний напрямок діяльності організації.
Досягнення консенсусу вимагає ефективного спілкування і
консультацій з різними людьми стосовно того, наскільки добре
організація працює, і що потрібно робити далі.
Збереження зосередженості й результативності. Навіть із
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гарною заявою місії та організаційним успіхом більшість
організацій повинні час від часу розглядати які дії досягають
найкращих результатів, які види діяльності не є важливими, куди
слід спрямувати більшість ресурсів. З обмеженими ресурсами
обирати найкраще з доброго складно, і це вимагає регулярного
свідомого стратегічного мислення.
Оцінювання лідерства. Організації часто вагаються щодо
розгляду підступного питання, чи це потрібно і коли зміна лідера
стає необхідною для відповіді майбутнім викликам. Всі організації
проходять через цикли, кожен з яких найкращим чином
скеровується лідером, який відповідає потребам певного часу.
Стратегічне планування може допомогти організації визначити ці
потреби та задовольнити їх.
Одним продуктом стратегічного планування повинен бути
достатньо короткий список основних ідеалів, затверджених радою.
Цей документ повинен складатися з довготермінових „політичних
цілей”, пов’язаних з місією та результатами. Це не повинно бути
детальним, повним планом, що містить певні дії, які можуть
вимагати періодичних пристосувань. Процес планування повинен
народжувати конкретні цілі та завдання для працівників, які
розвивають затверджені радою більш загальні цілі.

5. ПОСЛУГИ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ
ОРГАНІЗАЦІЙ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ
ГРОМАДСЬКИХ ІНТЕРЕСІВ
5.1. Судовий захист
Види послуг, програм та інших видів діяльності, якими
можуть займатися організації, які здійснюють правовий захист
громадських інтресів, такі ж різноманітні, як і самі організації.
Для багатьох таких організацій основа їх роботи – судовий
процес, тобто представництво осіб чи груп у справах у судах або
в адміністративних установах із питань, пов’язаних з
громадським інтересом. Організація може мати політику надання
певного виду юридичної допомоги цільовим групам чи це може
бути стратегічний підхід до судового процесу. Що стосується
стратегічного судового процесу, то юристи, які працюють з
організацією, повинні не тільки мати знання з відповідного
національного й міжнародного законодавства та стандартів, а й
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також розуміти ширші правові чи соціальні питання, пов’язані з
метою стратегічного судового процесу. Юрист, який захищає
громадський інтерес повинен бути здатним використовувати
доступні правові засоби творчо, і володіння інформацією
стосовно відповідного досвіду в інших країнах може бути дуже
корисним. Для детальнішого обговорення того, як організації, які
здійснюють правовий захист громадських інтресів можуть
успішно долучатися до стратегічного судового процесу, див. гл.
3. «Стратегічний судовий процес: подання позовів в інтересах
громадськості».

5.2. Експертно-консультативні послуги
Організації, які здійснюють правовий захист громадських
інтресів з досвідом та екпертним знанням у певній галузі права
можуть бути запрошені представниками бізнесу, урядовими
органами, законодавцями, вченими чи іншими особами для
консультації з певних правових питань. Такі поради можуть
містити підготовку письмових думок чи звітів або участь у
зустрічі чи процедурі, де роль організації більш обмежена, ніж
повне юридичне представництво у справі. Організації
часто вітають таку роботу не тільки тому, що це посилює визнання групи, а й тому, що це може започаткувати гарне джерело прибутку, допомагаючи задовольнити потреби організації в
коштах.
5.3. Правозахисна діяльність
у сфері законодавства
Багато організацій, які здійснюють правовий захист громадських
інтересів беруться за справи, які оспорюють чинне законодавство, і
подеколи місія цих організацій може бути найкращим чином
підтримана внесенням пропозицій і навіть написанням проекту
нового законодавчого акту чи опозиції несприятливому
законодавству (див. гл. 4. «Проведення кампанії захисту
громадського інтересу»). Організації можуть також надавати аналіз
чи оприлюднювати думку стосовно правових документів, що
розглядаються міжнародними органами. Навіть юрист-захисник
громадського інтересу, який не є експертом із міжнародного права,
може виступати достатньо успішно у справі, просто застосовуючи
досвід у галузі права та базові принципи права. Міжнародні
організації повинні усвідомлювати правову ситуацію у різних
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країнах, і групи захисту громадського інтересу можуть зробити свої
дослідження та експертизу доступною, щоби допомогти виявити
невідповідності між внутрішнім і міжнародним правом.

5.4. Навчальні програми та публікації
Навчання – чільне питання в розвиткові громадянського суспільства, як для створення окремої організації, яка здійснює правовий
захист громадського інтересу, так і для підвищення громадської
свідомості. Багато організацій розвивають свої тренінгові програми
та публікації, які відповідають певній меті та спрямовані на певні
цільові групи, такі як НДО, бізнес, урядові органи, потенційні
волонтери та широкий загал. Найвідоміші з цих організацій часто
надсилають лекторів до різних типів тренувальних програм на
вимогу їх організаторів. У певних випадках організація може не
бути зацікавленою в питаннях, що розглядаються на таких
зовнішніх заходах, але навіть тоді є сенс використати такі
запрошення для можливості навчання. Принаймні організація може
визначити, чи відповідають певні навчальні програми її місії.

5.5. Викладання та інша робота
зі студентами-юристами
Юристів, які захищають громадський інтерес інколи просять
ділитися їхніми вміннями для навчання майбутніх юристів. Така
діяльність може означати викладання курсу для юридичного
факультету, працю в програмах юридичної клініки, нагляд чи
керівництво студентом-інтерном, який працює в самій організації,
яка захищає громадський інтерес, участь в інших освітніх
програмах. Юристи, які захищають громадський інтерес можуть
отримати велику особисту користь від такої роботи зі студентами,
і це також може допомогти організації привабити нових
працівників, які набули практичного досвіду перед закінченням
юридичного факультету. Як і стосовно інших видів діяльності,
необхідно серйозно обміркувати час і вкладені ресурси, а також те,
чи сприятиме така діяльність місії організації.

6. ВНУТРІШНЄ УПРАВЛІННЯ
Виконавчий директор та інші з команди управління організації
відповідають за забезпечення того, щоби щоденна діяльність
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організації проводилася відповідно та ефективно, щоб її
процедури та політика дозволяли організації виконувати її місію.
Такі процедури допомагають організаціям, які здійснюють
правовий захист громадських інтересів в ухваленні ефективних
рішень, в управлінні справами та нагляді.

6.1. Пошук і найм працівників
Успішна організація творить кадрову політику, яка є чесною,
встановлюючи ясні очікування, та забезпечує усвідомлену й
ефективну систему оцінювання роботи. Найм компетентних,
лояльних і професійних працівників є одним із найважливіших
аспектів, якими може перейматися виконавчий директор для того,
щоб уможливити досягнення цілей та місії організації. Час,
вкладений у створення чесної та ефективної процедури найму,
вартий того.
Нові працівники та інші волонтери мають отримати ясну
орієнтацію стосовно місії організації, її політики та процедури,
опис роботи й очікування, і робоче місце. Основою письмового
спілкування з роботодавцями повинен бути вказівник (пам’ятка)
працівника, який видається кожному працівникові та містить
важливу інформацію у легкодоступному для читання форматі.
Вказівник може містити посилання на інші документи, в яких
наведено додаткові деталі.
Багато організацій, які здійснюють правовий захист
громадських інтересів вирішують починати працювати невеликим
штатом, наймаючи лише декількох працівників чи юристів, а тоді
розширятися з досвідом і коштами, аби очікування, що бюджет
може бути підтримано в довготривалій перспективі, мали резон.
Якщо ж організація занадто амбіційна, то працівники можуть
витрачати більшість свого часу в пошуках коштів для
підтримування заробітної платні, замість виконання місії
організації.
6.2. Пошук юристів
громадського інтересу
Юристи, які захищають громадський інтерес – не просто
люди з юридичною освітою; найчастіше це особи з сильною
персональною відданістю місіям і цілям організації та людям,
яких вони представляють. Ніхто не може створити формули для
вибору юриста громадського інтересу, але є певні важливі
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питання, які варто брати до уваги.
Найм новачків не завжди є найкращим вибором. Недавній
випускник може бути повним ентузіазму, мати найкращі оцінки
на юридичному факультеті, роки освіти за кордоном, отримати
найкращі рекомендаційні листи від професорів і провести роки в
активній роботі в юридичній клініці. Проте недавній випускник
є новачком. Якщо час і ресурси не дозволяють тренувати нового
юриста, то досвідчений професіонал може краще служити
інтересам організації.
Юрист, який здійснює захист громадського інтересу
повинен мати досвід у процесуальному праві. Тому вчений
може не бути відповідною особою для найму, навіть якщо він чи
вона мали одну чи дві справи на рік у межах юридичної клініки.
Кращим вибором може бути колишній суддя чи прокурор або
приватний адвокат зі значною процесуальною практикою.
Юристи з усіх галузей практики та досвіду можуть бути
успішно залучені до роботи в організації громадського інтересу.
Люди високого професійного калібру можуть наважитися на зміни
в кар’єрі, і обставини важливіші, ніж гроші можуть відіграти
вирішальну роль у цьому процесі. Великі судові чи прокурорські
офіси зазвичай мають дуже спеціалізовані та структуровані робочі
відносини. На відміну від них, організації, які здійснюють
правовий захист громадського інтересу пропонують юристам
можливість приймати незалежні рішення і працювати в галузі
права, повній викликів. Для багатьох юристів, які бажають
застосувати свої вміння для того, щоби домогтися значущих
соціальних змін, посади в організаціях громадського інтересу
виявляться привабливими.
Навіть якщо деякі організації, які здійснюють правовий захист
громадських інтресів поривають з одним юристом, у них завжди є
простір для залучення інших професіоналів, і не буде жодної
втрати в тому, що другий чи третій юрист в офісі менш
кваліфікований, аніж головний адвокат. У таких випадках більш
досвідчений партнер може поступово довести інших до
необхідного рівня досвіду.

6.3. Керівництво та навчання
Ефективне керівництво починається та закінчується з гарного
спілкування. Ідеально, в пам’ятці працівника повинні бути
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встановлені принципи і процедури, зокрема перелік типів
поведінки, яку керівницво вважає неприйнятною, і типи
проступків,
які
ймовірно
закінчаться
дисциплінарними
стягненнями, аж до негайного звільнення. Крім надання оцінки
стосовно індивідуальних завдань, керівники повинні вживати
будь-яких зусиль для того, щоби мати регулярно сплановані
зустрічі для поцінування роботи з працівниками, якими вони
керують.
Ефективним способом поцінування є надання письмових
коментарів заздалегідь за стандартизованими критеріями та
обговорення після того, як працівник мав змогу переглянути їх
приватно. Крім того, корисним для керівника є визначення
декількох цілей для майбутнього вдосконалення в консультації з
працівником. Цей вид системи може допомогти уникнути
моральних проблем в організації у випадку, якщо стане
необхідним ужиття дисциплінарних заходів стосовно працівника.
Важливо відверто обговорити будь-який недолік у роботі набагато
раніше того моменту, коли може розвинутися криза, аби погасити
ймовірний непродуктивний конфлікт.
Часто керівники раціоналізують свій неуспіх в ефективному
нагляді за своїми працівниками та веденні достатніх і точних
записів стосовно працівників. Часто існує халатність у практиках керівництва чи адмініструванні записів працівників, частково
з причини небажання критикувати працівників, які задіяні в
досягненні цілей організації, а частково – з причини пресу
щоденних справ, які можуть бути поглиблені неукомплектованістю штату.
Працівники також повинні мати можливості розвивати свої
знання та професійні навички. Організації, які здійснюють
правовий захист громадського інтересу мають розглянути
можливість організації регулярних професійних «круглих
столів», які служать подвійній меті: зростанню потоку інформації
та формуванню потенційних коаліцій. Працівники також мусять
відвідувати інформативні лекції досвідчених практиків та
отримувати свіжу інформацію у відповідних журналах і в
Інтернеті.

7. ВИБІР СПРАВ, ВІДНОСИНИ З КЛІЄНТАМИ
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ТА КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ
Кожна організація, яка здійснює правовий захист громадських
інтресів розвиватиме свої критерії для вибору справ і клієнтів.
Критерії вибору визначено та основано на місії організації, її
ресурсах та потребі дотримуватися балансу між новими справами і
справами, які вже у провадженні організації. Цільові групи
(клієнти) організацій, які здійснюють правовий захист
громадських інтересів підпадають під такі категорії: професійні
НДО, місцеві НДО, групи громадян та окремі особи.
Освіта, культура, інтерес і залученість клієнта можуть
вплинути на результати справи значною мірою. Рівень
усвідомлення клієнтом стратегічної проблеми та його чи її
персональна участь і бажання допомагати дуже важливі. Деякі
правові кроки не можна вчинити без участі клієнта та/або його
згоди. Навіть більше, у площині етики клієнт завжди повинен
бути добре поінформованим стосовно кроків, які робляться від
його імені, та завжди мусить погоджуватися з ними. У деяких
ситуаціях тільки клієнт має право вимагати й отримувати
персональну інформацію чи документи або вступати в контакт із
основними свідками. Регулярна й відповідальна співпраця
клієнта життєво необхідна для збирання доказів і для результату
справи в цілому.
Хоч організація, яка здійснює правовий захист громадських
інтресів може бути дуже привабливою для потенційних клієнтів,
оскільки вона може запропонувати безкоштовну юридичну
допомогу, цей фактор сам по собі не повинен бути єдиною
мотивацією для прийняття клієнтом такої допомоги. Стратегічні
цілі організації громадського інтересу можуть інколи
конфліктувати з вужчими інтересами клієнта. Наприклад, клієнт,
якого побила поліція, може надати перевагу переговорам для
отримання невеликої грошової компенсації від держави, тоді як
група громадського інтересу, яка домагається поліційної реформи,
може надати перевагу судовому розглядові справи, навіть якщо
ймовірність отримання грошового рішення від суду є незначною.
Це дуже важливо для організації, яка здійснює правовий захист
громадських інтресів – забезпечити, щоб їхні клієнти почувалися
комфортно і погоджувалися на стратегічний пріоритет організації,
перед тим як починати справу. У противному разі організація
ризикує чи то просто згаяти свої ресурси на справу, яка не
відповідає її пріоритетам, чи порушити свої етичні зобов’язання
28

щодо клієнта.
Діяльність організації, яка здійснює правовий захист
громадських інтресів може мати наслідком те, що клієнт постає
перед певним тяжким вибором чи ситуацією. Це означає
публічність і втручання у приватне життя клієнта, потенційно
негативне висвітлення справи у ЗМІ, зусилля влади залякати
клієнта чи «натиснути» на нього, щоби справу облишили чи
припинили використовувати її для широкої стратегії, або ізоляцію
клієнта від його/її спільноти і/чи родини.
Одначе не на всіх клієнтів можна покластися чи обґрунтовано
очікувати надання високого рівня співпраці; деякі можуть
виявитися неспроможними зрозуміти важливість кроків, які їм
треба зробити, чи побояться виявити свої наміри владі. Організація,
яка здійснює правовий захист громадських інтресів має визначити,
чи бажає конкретний клієнт співпраці, та запропонувати допомогу,
аби зробити співпрацю легшою для клієнта.
Найкращі відносини між юристами, які захищають
громадський інтерес та їхніми клієнтами розвиваються, коли
обидві сторони чітко розуміють свої юридичні обов’язки. Часто
юристи громадського інтересу та клієнти підписують контракт,
який передбачає цю відповідальність.
Відносини з клієнтом: спеціальні питання стратегічного
судового процесу по захисту громадський інтересів
Інколи тягар, пов’язаний зі стратегічним судовим процесом, є
занадто серйозним чи завдань занадто багато, щоб індивідуальний
клієнт міг сам з усім справитися. Тому відповідальність
організації, яка здійснює правовий захист громадських інтресів –
бути в постійному контакті зі своїми клієнтами, надавати
моральну підтримку їм та, якщо необхідно, їхнім родинам,
розвивати стратегії для протидії негативним наслідкам
стратегічного судового процесу. До його закінчення організація
може використовувати такі стратегії:
• Організовувати громадські виступи підтримки й розуміння
для клієнта і справи.
• Піднімати рівень свідомості у спільноті та, якщо необхідно,
в родині клієнта.
• Допомагати клієнтам у зв’язках зі ЗМІ та суспільством.
• Підтримувати частий контакт із клієнтом, а якщо необхідно,
то й з його/її родиною.
З усіх зацікавлених сторін позиція потерпілого є найбільш вразливою. Неуспіх у допомозі, захисті та підтримці певного клієнта
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може не тільки нашкодити інтересам стратегічної справи, а й
порушити етичні обов’язки, негативно вплинути на імідж групи чи
юриста, який захищає громадський інтерес. Брак підтримки може
відчужити клієнта, унеможливити співпрацю з ним або нею, а
згодом призвести до повного відсторонення клієнта від справи.
Справи про переробку шкідливих відходів в Гаре та Дорозі:
як EMLA справилася з конфліктом інтересів
У 1995 р. Асоціація природокористування та екологічного
права (EMLA) разом зі своїми клієнтами вирішила завадити
плану небезпечного сміттєспалювача в Гаре, розміщеного в
південно-західній
частині
Угорщини.
62 000
барелів
хлоромісткого небезпечного сміття зберігалися в Гаре. Власник
відходів хотів побудувати високотехнічний французький спалювач
сміття, який приносив би гарний прибуток у майбутньому:
відходи, що зберігалися в Гаре, були б спалені за 2 роки, а потім
сміттєспалювач почав би приймати зовніші відходи з усієї Європи.
Єдиною проблемою були виноробні та курортні села поряд,
такі як Гаркань, які, ймовірно, мали б збанкрутіти, тільки-но
сміттєспалювач почне працювати, а то й раніше, оскільки їхню
репутацію зіпсувала би новина, що поряд працюватиме
сміттєспалювач. Разом зі стурбованою місцевою владою та
групами мешканців EMLA оскархила дозволи на будівництво та
екологічні дозволи, видані власникові відходів на різних рівнях.
Через три роки справа все ще перебувала у стадії розгляду, а
інвестор сміттєспалювання дедалі менше сподівався на успіх
справи.
Інвестор почав розглядати альтернативу до місцевого спалення
сміття, пропонуючи перевезти його на північ до вже існуючого
сміттєспалювача в Дорозі. Одначе Дороґ уже був забрудненим
містом, а до того ж мав сильні та активні НДО із захисту
навколишнього середовища з більш ніж 400 учасниками. Разом з
НДО з Дороґа EMLA подала заяву про відкриття кримінального
провадження коли власник відходів привіз першу партію з Гаре в
Дороґ без відповідного дозволу. EMLA також оскаржила процедуру
публічного інвестування та спосіб, яким уряд оголосив тендер про
ліквідацію відходів у Гаре.
Деякі виражали думку, що EMLA не повинна братися за другу
справу, оскільки рішення інвестора перевозити відходи і
розмістити сміттєспалювач у Дорозі цілком відповідало інтересам
місцевої влади Гаре, яка приєдналася до перших виступів. Але
EMLA вирішила, що оскільки представники регіону ухвалили (хай
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навіть мовчазно) рішення, шкідливе для іншого регіону, EMLA
повинна втрутитися. Навіть більше, деякі експерти стверджували,
що сміттєсполювач не буде гарним рішенням ні для Гаре, ні для
Дороґа.
Після цієї справи EMLA вирішила, що за подібних обставин
вона надасть допомогу знову, наприклад, представлятиме мешканців декількох вулиць, які прагнуть зменшити транспортний потік
на їхній околиці, оскільки вірним рішенням стало би зменшення
напливу транспорту для всіх, а не перенесення його з одного місця
в інше.
За подальшою інформацією, будь ласка, звертайтеся до Асоціації природокористування та екологічного права, Environmental
Management and Law Association (EMLA), Garay utca 29–31, I/I,
1076 Budapest, Hungary; тел: (361) 322 8462; факс: (361) 352 9925;
ел. пошта: emla@emla.hu; Веб: www.emla.hu

8. ФІНАНСОВЕ ТА АДМІНІСТРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ
Для організації, яка здійснює правовий захист громадських
інтресів критично важливо встановити і впровадити правильний
фінансовий менеджмент, а також своєчасно дотримуватися
комплексного набору юридичних і загальноприйнятних
бухгалтерських принципів. Кожна організація повинна вести точні
фінансові записи і слідкувати, щоб її фінансові ресурси
витрачалися винятково для досягнення її місії. Добре діючі
організації ведуть фінансові звіти на регулярній основі
(щонайменше квартально), точно відображаючи фінансову
активність організації, зокрема наводячи порівняння дійсного
стану з бюджетними прибутками і видатками. Квартальні
фінансові звіти загалом надаються раді директорів. Такі звіти
вказують і пояснюють будь-які значні відмінності між дійсними та
спланованими в бюджеті прибутками і видатками.

8.1. Управління бюджетом
Складання бюджету – це процес планування отримання та
використання майбутніх ресурсів. На відміну від бухгалтерського
обліку, зосередженого на минулому та пов’язаного з кількісним
звітуванням, складання бюджету орієнтується на майбутнє
організації та відображає заплановані результати. Складання
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бюджету є суттєво необхідним для успішного управління
організацією, яка здійснює правовий захист громадських інтересів
та виконується трьома способами: планування, виконання і
контроль.
Планування означає встановлення цілей та завдань організації,
часто за допомогою написання спеціальних завдань, дат і методів
виконання. Бюджет звичайно охоплює той же період часу, що й
бухгалтерія,– 12 місяців, але довші чи коротші періоди не є
чимось незвичайним.
Виконання означає здійснення планів, установлених у фазі
планування. Складання бюджету за участі працівників, стиль
управління, за якого розпорядження розробляються у
співробітництві з працівниками, відповідальними за їх
упровадження, довели свої переваги на цій стадії. Колективна
робота забезпечить реалістичні оцінки, покращить моральний
клімат і заохотить дотримання цілей бюджету. У програмах
планування організація повинна зосередитися на бажаних
результатах; якщо необхідні кошти буде отримано, команда з
пошуку фінансування може використати ці ідеї для обґрунтування
дотацій у майбутньому.
Контроль – це порівняння дійсної роботи з запланованими
цілями й завданнями. Аналіз неузгоджень у бюджеті – один зі
способів контролю. Якщо різниця між запланованою та дійсною
роботою є значною, проводиться розслідування і робляться
зміни, щоби заохотити позитивні розбіжності (економія коштів)
чи стати на заваді негативним (перевитрата коштів).
Щоб бюджет функціонував, усі задіяні в роботі організації
повинні з ним погоджуватися. Адміністратори й рада директорів
мають підтримувати бюджет і чітко показувати працівникам, що
вони стоять за ним. Адміністраторам і раді слід уникати
«роздування» бюджету згідно з припущенням, що донори
автоматично зреагують на прохання про підтримку „зрізанням”
розміру підтримки. «Роздування» бюджету викличе недовіру, яка
кінці кінців, ймовірно, спонукає донорів зменшити фінансування.

8.2. Питання бухгалтерії
Для організації, яка здійснює правовий захист громадських
інтресів гарною практикою є звітність щодо ресурсів і витрат,
доступність і зрозумілість цієї інформації для громадськості,
особливо якщо частина її доходу походить від широкого загалу
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(пожертв приватних осіб). Такий доступ громадськості може
також вимагатися законом. Якщо донор надав кошти для певного
проекту, організації, то ці ресурси зазвичай вирізняють і окремо
доповідають стосовно їх витрат. Такий окремий звіт щодо
обмежених ресурсів називають звітністю за фондом (fund
accounting).
Звітність за фондом – типова форма обліку в організації,
оскільки вона запевняє донорів, що їхні внески використовуються
належним чином. Однак, оскільки фонди переділено відповідно
до їх використання (а не просто за майном і зобов’язаннями),
загальний фінансовий звіт може викликати збентеження. Обов’язок виконавчого директора разом із головним фінансовим
працівником – забезпечити, щоби фінансові звіти були
зрозумілими, відображали всю діяльність організації та
готувалися регулярно. Для ширшої картини фінансової ситуації
організація повинна мати основу для порівняння, наприклад,
відповідний період попереднього року.
Щоб уникнути фінансових проблем, слід регулярно порівнювати
поточні звіти з обраним проміжком часу для порівняння.
Організація повинна бути особливо уважною до будь-яких
тенденцій, які вказують на можливі майбутні недостачі. Якщо
звіти вказують на обмаль фондів чи серйозні фінансові проблеми,
варіантами реагування є: пошук збільшених внесків і прибутків,
підняття розцінок за послуги, скорочення витрат або позики. У
крайніх випадках організація повинна розглянути можливість
кращого задоволення потреб спонсорів іншими організаціями, які
мають більші фінансові ресурси. Якщо це так, то вона може
вирішити злитися з такою організацією чи закритися, передавши
всі свої зобов’язання іншій подібній організації.
Знаючу та відповідальну особу слід найняти як бухгалтера
організації. Якщо дозволяють кошти, дуже бажано, щоби було
найнято професійного бухгалтера, оскільки гарний бухгалтер
може зберегти гроші й час інших працівників і волонтерів. Однак,
якщо кошти не дозволяють чи організація відчуває, що немає
потреби в бухгалтері на повний робочий день, тоді є інші
можливості, такі як найм когось на неповний робочий день.
В обсязі, в якому інші працівники мають доступ чи контроль
над майном, організація, яка здійснює правовий захист
громадських інтресів повинна запровадити ефективний внутрішній
контроль для того, щоб уникнути розтрати коштів. Якщо будь-які
розбіжності між бюджетом і звітами швидко та уважно
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розглядаються виконавчим директором чи головним фінансовим
працівником, ймовірність великої розтрати значною мірою
зменшується. Крім контролю над видатками, повинен бути
ефективний контроль над отриманням грантів та інших пожертв.

8.3. Діловодство та документація
Система діловодства організації загалом розвивається
впродовж декількох років, і кожна система є такою ж
індивідуальною, як і кожна організація. У встановленні системи
діловодства повинні враховуватися різні фактори. По-перше,
документи внутрішніх операцій організації треба зберігати окремо
від інших документів. Наприклад, документи, пов’язані з
бюджетом організації, податковим статусом, наймом працівників,
страхуванням, членством, статутом, списком розсилок та подібні
бажано тримати в іншому місці, ніж документи стосовно загальних
питань політики чи програмної діяльності. Організація завжди
повинна мати облік кореспонденції, один журнал для вхідної та
один для вихідної. „Зовнішні” документи можуть містити питання,
пов’язані з місією організації. Одначе внутрішні будуть подібними
у всіх організацій. Типова „внутрішня” документація містить
розділи для різних звітів, банківських довідок чи записів, порядок
денний і протоколи зборів ради, бухгалтерію, брошури, бюджети,
інструкції, записи про купівлю та обслуговування комп’ютерів,
витрати, фінансові звіти, гранти, листи розсилок, часописи,
документацію по офісному устаткованню, статут організації,
платіжні відомості, дані про персонал, фотографії, поштові
квитанції, матеріалів з преси, список розсилань по пресі, пресрелізи, роздруковання, публікації, спеціальні проекти, промови та
свідчення, податки, пільги з оподаткування та документація по
веб-сайту організації.

9. ПОШУК КОШТІВ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЯКА ЗДІЙСНЮЄ
ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ГРОМАДСЬКИХ ІНТЕРЕСІВ
Пошук коштів вимагає від організації, яка здійснює правовий
захист громадських інтресів активного командного зусилля. Він
тісно пов’язаний з довірою до організації та впевненістю в ній, яку
мають працівники, рада і волонтери, їхніми спільними зусиллями
для допомоги в досягненні місії. Успіх вимірюється не кількістю
залучених донорів чи розмірами отриманих коштів, а результатами
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організації, досягнутими за допомоги фінансування.
Найбільш суттєвим компонентом успішного отримання фондів
є добре обдуманий та задокументований стратегічний план
організації. Організація, яка уважно оцінила свої наявні
можливості, змірила свою можливість стосовно незадоволених
потреб громадськості й визначила, як вона зможе успішно
задовольнити ці потреби, подає донорам найкращу мотивацію,
щоби приєднатися до зусилля, оскільки така організація знає та
може документувати свою мету і здатна пояснити, як саме вона
використовуватиме свої гроші. Без такого базового плану пошук
коштів – це просто жебрання грошей, і він ніяк не досягне рівня
більшого, ніж початкові інвестиції чи кишенькові гроші від тих,
кого просять про внесок. Правдивість, довіра донорів і
відповідальне управління є основами пошуку коштів організацією.
Практика пошуку коштів організацією права громадського
інтересу мусить відповідати намірам теперішніх і потенційних
донорів, а також її місії та організаційним можливостям.
9.1. Стратегії та методи пошуку коштів
Є чимало способів пошуку фінансування, і багато організацій
кожного року беруть участь в одній чи кількох активних формах
пошуку коштів. Ці щорічні програми звичайно мають два
завдання: попросити гроші, потрібні для підтримки найбільш
важливих пріоритетів у поточному бюджеті, і знайти більше
донорів, чия тривала підтримка точно забезпечить коштами
наступні програми. Цей тип пошуку коштів слугує основою
фінансового розвитку, оскільки він призначений для знаходження
передбачуваної кількості донорських надходжень рік за роком.
Джерела для щорічних пожертв – це фонди, уряди, асоціації та
спілки, корпорації та приватні особи. Отримання щорічних
пожертв вимагає уважної координації всіх методів чи протягом
одного року, чи як частини багаторічного зусилля, і важливо
вдосконалювати результати рік від року.
Щорічні пожертви у формі грантів від фондів чи приватних осіб
є головними знаряддями побудови відносин між донорами та
організаціями, які здійснюють правовий захист громадських
інтересів. Приваблення нових донорів є продуктом річного
витрачання часу та зусиль, їхня цінність зростає у прямій пропорції
до уваги й піклування, ними отримуваних. Це також означає, що
програми відносин із донорами повинні бути невід’ємною частиною
кожної річної діяльності з пошуку коштів. Така увага допоможе в
35

забезпеченні того, щоб інтересу й підтримки кожного донора було
дотримано і щоби відданість організації зростала і продовжувала
виробляти надійні вкладення на майбутнє.
Організації, які здійснюють правовий захист громадських
інтресів можуть використовувати один чи більше з таких методів
отримання коштів протягом року: (1) відповідь на оголошення
конкурсу чи оферти для подання заявки на грант до щорічних чи
встановлених фінансових програм, які мають на меті підтримку
роботи груп права громадського інтересу чи подібних організацій;
(2) подання добровільних пропозицій до інших фондів, асоціацій
чи організацій, які надають фонди, що ймовірно мають інтерес у
місії організації; (3) розвиток філіалів і членства, якщо це
підходить; (4)
спеціальні благодійні заходи; (5) допомога
спеціальних комітетів по пошуку фінансуваня; (6) пряме прохання
про допомогу приватних осіб, зокрема за допомогою ЗМІ,
телефону чи електронної пошти. Метою кожного з цих методів
повинно бути отримання внесків від тих самих донорів щорічно чи
здебільшого протягом певного року, якщо можливо. Такі донори
можуть стати довготривалими спонсорами організації в
майбутньому за умови, що стратегію розвитку фондів
сконструйовано з цим наміром, замість того, щоб зосереджуватися
на потребі певного фінансування протягом одного року.
Для побудови міцної бази річного донорства організація, яка
здійснює правовий захист громадських інтресів може застосовувати
комплексні типи прохання набагато значніших сум коштів за
розміром, а також по ступеню залученості та участі донорів.
Способи пошуку коштів, що застосовувалися для отримання
значних пожертв і грантів, часто визначаються в контексті
спеціальної кампанії, такої як створення фондів нерозтратних
донорських коштів (endowments), що зазвичай має більший успіх
після суттєвої кількості років щорічного донорства.

9.2. Відносини з донором
Донори й потенційні донори, чи то приватні, чи організації,
вимагають уваги й поваги. Відносини з донорами залишаються
важливими з причин інших, аніж забезпечення наступного внеску.
Як і в дружбі, час і зусилля вимагаються від обох сторін для
підтримання контакту, вираження щирого інтересу, сприйняття
ідей та цілей, спільної відповідної праці. Ось чому справжня мета
процесу пошуку коштів – об’єднати людей для досягнення цілей
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організації, яка здійснює правовий захист громадських інтресів.
Відносини вимагають часу, інколи тривалого, для розвитку. Їх
можна побудувати, як будь-які інші відносини, за допомоги
комунікації: особистих зустрічей, телефонних дзвінків і частого
листування. Багато організацій розвивають списки розсилок, щоб
забезпечити регулярне отримання донором публікацій організації
та новин стосовно її діяльності. Але також важливо забезпечити,
щоб для зворотнього зв’язку з донорами був гарний канал
комунікації. Найбільш ефективні відносини з донором будуються
на активному діалозі.

9.3. Громадська підзвітність
Учасники ради, юристи, працівники й донори – всі стають
причетними до діяльності організації, яка здійснює правовий
захист громадських інтресів з причини її корисної функції для
громадськості. Своєю чергою, організація повинна бути прозорою
та надавати інформацію про свою місію, програмну діяльність і
фінанси своїй клієнтурі. Для організації гарною практикою є
публікація інформації про місію, послуги та основну фінансову
інформацію у щорічному звіті, доступному громадськості. Звіт
повинен також указувати імена ради директорів і працівників.
Особиста інформація певних клієнтів, працівників та інших
повинна зберігатися конфіденційною, якщо тільки не було
отримано дозволу на її поширення.
На додаток до прищеплення громадської довіри до роботи
організації інша мета цього спілкування – досягнути й заохотити
донорів і волонтерів до надання фінансової підтримки, часу,
експертизи чи всього цього. Звичайно, не всі, хто отримує
інформацію чи навіть послуги від організації, яка здійснює
правовий захист громадських інтресів, здатні допомогти. Однак,
важливо пам’ятати, що ті, кому ви служите, також можуть стати
вам у пригоді в майбутньому.
Оскільки жодні дві організації не є подібними, жодні дві
системи управління теж не є подібними. Подальші приклади двох
організацій захисту громадського інтересу ілюструють різні
питання, пов’язані з управлінням організаціями права
громадського інтересу.
Клієнти і справи: досвід, засвоєний EMLA
Асоціацію природокористування та екологічного права було
засновано 1992 р. як об’єднання 80 угорських експертів у сфері
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науки, права, журналістики та інженерії. Початкова ідея
організації – надати цим експертам можливість ділитися та
поглиблювати свої знання, а водночас слугувати ресурсом для
ширшої аудиторії, з якою вони могли би ділитися своїми
знаннями. У 1994 р. EMLA ідентифікувала потребу професійних
юридичних послуг для неприбуткових організацій екологічного
спрямування. Сьогодні EMLA працює в обох сферах для
забезпечення того, щоби «голос довкілля» почули. Протягом років
EMLA розвинула певні критерії, яким вона слідує, приймаючи
справу. Клієнтами EMLA є організації, які можуть бути
зарахованими в одну з декількох груп.
Традиційні НДО мають добре розвинену структуру (рада,
активне членство, професійних працівників, визнання громади).
Незважаючи на високий рівень професіоналізму, ці регіональні
НДО рідко можуть дозволити собі найняти своїх юристів, які є
експертами в різних аспектах права громадського інтересу
(екологічне право, права людини, конституційне право і т. д.).
Тому традиційні НДО часто звертаються за знаннями EMLA в
екологічному праві. Експерти і складна організаційна структура
традиційних НДО сприяє м’яким відносинам і допомагає у
співпраці. Втім, такі НДО можуть бути бюрократичними і
повільними в ухваленні рішень, на які до того ж впливає ідеологія,
що інколи суперечить досягненню практичних результатів.
Складний вибір групи дії «Чисте повітря» (Clean air action
group)
Велика французька транснаціональна компанія Ашан
планувала збудувати торговий центр у Будаорсі, мальовничому
селі поблизу Будапешта. Торговий центр Ашан спроектували таким
чином, що транспортна завантаженість у тихому селі виросла у 30
разів. Група дії «Чисте повітря» (CAAG) – національна
«парасолькова» організація для менших НДО, яка працює в
представленні громадських інтересів. CAAG попросило EMLA
оспорити дозвіл на будівництво супермаркету. Оспорювання
EMLA виявилося успішним, дозвіл на будівництво Ашану
анулювали. Ашан скоро опинився у складній ситуації: гонитва з
побудови торгових центрів сягнула свого піка розвитку в
Угорщині, і компанія боялася, що затримки поставлять її в
ситуацію, повну перешкод. Порушуючи судову заборону,
будівництво на ділянці Ашану тривало.
Топ-менеджер Ашану прилетів із Парижа до Будапешта і
постукав у двері CAAG. CAAG проконсультувалося в EMLA та ді38

зналося, що справу можна буде програти на другому рівні судового
розгляду. З цієї причини EMLA порадила обумовити якомога
більше переваг для навколишнього середовища, поки ще є важелі
для переговорів. Щоби зробити це, їм потрібно було досягнути
домовленості з Ашаном. Лідери CAAG відмовилися,
аргументуючи це тим, що їхня попередня мета ще в силі, а саме –
запобігання побудові торгового центру в Будайорсі. Вони також
навели аргумент, що будь-який компроміс із противниками
зашкодить їхній репутації у світі зелених. Справу програли на
другому рівні, але ще раніше 14 із 15 позивачів у справі
відмовилися від вимог після індивідуальних розмов із
представниками Ашану.
Місцеві НДО мають менш розгалужену організаційну
структуру: декілька працівників на повний день (або навіть
жодного), змінна група основних учасників, свобода в об’єднаній
діяльності та в ієрархії. Місцеві НДО часто швидко ідентифікують
проблеми, пропонують творчі рішення, часом уперто й тяжко
працюють. Одначе місцеві активісти інколи недосвідчені щодо
відносин із владою та застосування доступних для них юридичних
засобів.
ЖMTE користується своїм правом на інформацію
Деякі представники екологічних органів влади середнього та
місцевого рівня в Угорщині підтримують гарні професійні
відносини з EMLA. Одного дня голова Будапештської екологічної
інспекції запросив адвокатів EMLA відвідати його офіс. Коли
адвокати прибули, директор помахав аркушем перед ними і
запитав: «Що я маю з цим робити?» У листі ЖMTE – невелика, але
активна місцева екологічна НДО просила інформацію в дуже
наполегливій формі. Посилаючись на закон про доступ
громадськості до інформації, ZsMTE вимагала всі екологічні
документи певної компанії. Інспекція класифікувала запит як
«необґрунтований», оскільки установі довелось би переглянути
завеликий обсяг матеріалів, щоби належно відповісти на запит
ЖMTE. Якби вона визначила конкретно, що їй потрібно, то
отримала би відповідну інформацію.
Громадські групи охоплюють «м’які» об’єднання, сформовані
для захисту певних інтересів малих спільнот. Деякі з цих груп
недовговічні, ще якісь стають достатньо сильними та добре організованими. З досвіду EMLA видно: такі групи можуть бути
гарними партнерами за умови, що від самого початку визначено,
хто є лідером асоціації, який ймовірно представлятиме групу в
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майбутньому, що група достатньо дисциплінована, аби слідувати
стороннім юридичним порадам, і, зрештою, що лідери
представляють не лише себе, а й ще когось.
Громадянська група Зірца діє
У давній долині гір Беконь в Угорщині є невелике місто Зірц,
центрами активності якого протягом багатьох років були
природознавчий музей та релігійний навчальний центр. Коли
менеджери проекту зі сміттєспалення збагнули, що Зірц є
районом, найбільш близьким до їхніх клієнтів, вони вирішили
будувати сміттєспалювач саме там. Мешканці Зірца організувалися
дуже швидко; вони почали марші протесту, розвісили плакати і
здійняли галас навколо своєї справи у місцевих ЗМІ. Керівництво
сміттєспалювача подало на них позов за наклеп і виграло.
Будівництво на майданчику тривало, незважаючи на те, що в
керівництва не було дійсного дозволу на будівництво.
Мешканці звернулися до EMLA. Асоціація спільноти
телефонувала в офіси EMLA кожен тиждень, привезла документи
для розгляду і слідкувала за останніми змінами у справі. Група
приблизно з 15 осіб залишалася центром асоціації, однак деякі з
осіб в осередку змінювалися протягом трьох років правових
баталій. Дві справи щодо наклепу та один позов, що оспорював
будівництво сміттєспалювального заводу, активно просувалися на
різних рівнях судової системи. Нарешті, сміттєспалювальний завод
було побудовано з додатковою фільтрацією та системою
очищення диму. Громадянська група продовжує збирати зразки
забруднень повітря в районі Зірца.
Інколи важко оцінити з першого погляду, які справи служать
громадському інтересові, чи дослідити всі можливі розгалуження
певної справи для того, щоби визначити, чи вона відповідає місії
EMLA. Також неможливо прийняти всі справи, які потрапляють у
поле уваги організації, оскільки адвокати EMLA не мають ні
фінансових ресурсів, ні часу, щоби це робити. Тому EMLA
придумала принцип «ніколи не кажи “ні” на все» для розгляду
справ, які потрапляють в її поле інтересу. Слідуючи цьому
принципові, EMLA визначила різні типи потенційних клієнтів і вид
послуг, які організація може надати.
„Уважне вухо”. Потенційний клієнт телефонує EMLA та
розповідає свою історію життя за декілька хвилин. Звичайно такі
люди задоволені з того, що хтось вислухав їхню проблему чи
історію, і вони не вимагають нічого більше, ніж уважний слухач.
Пропозиції дії. Такий же контакт, як і попередній, але EMLA
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може запропонувати клієнтові вчинити певні дії. Цей сценарій має
початок юридичної справи, але ніякі правові засоби ще не є
потрібними. EMLA може порадити тому, хто дзвонить,
сформувати м’яку асоціацію чи зареєструвати НДО замість того,
щоби битися наодинці, звернутися до вже існуючої НДО по
допомогу чи зробити питання публічним за допомою ЗМІ.
Проста юридична порада. У клієнта точно є справа, але вона
достатньо проста. EMLA радить клієнтові, куди він чи вона повинні
звернутися та які види документів необхідно заповнити.
Правовий аналіз та поради. Потенційний клієнт має
достатньо складну справу, і EMLA потребує проаналізувати деталі
справи. EMLA може тоді вирішити написати пропозиції та
проекти листів, адресовані іншим НДО, владі та ін. Від цього
моменту клієнт матиме справлятися зі справою самотужки.
Всебічне представництво. Те саме, що вказано вище, але в
цьому випадку EMLA представляє клієнта на основі довіреності,
надсилає листи, офіційні запити чи скарги до суду та виконує іншу
необхідну роботу.
Справа «однієї сосни»
На одного клієнта EMLA сусідка подала позов із причини
«забруднення», яке походило від сосни поряд із її будинком:
сусідка стверджувала, що їй доводилося замітати падаючі з сосни
голки регулярно; вона також запевняла, що коріння сосни
проросло крізь стіни її будинку та спричинило в них тріщини.
Перед тим як звернутися до EMLA, клієнт програв справу у
першій та другій інстанціях, навіть на рівні перегляду у
Верховному суді. Виконавча стадія процесу вже почалася: клієнт
EMLA щойно отримав офіційного листа від державного виконавця
у цивільних справах.
EMLA ніколи не шкодувала, що взяла справу, яка на перший
погляд виглядала справою «однієї сосни» і цілковито програною.
Суд у справі постановив отримати висновок технічного експерта,
і той провів доскональне дослідження. Він рив канави, робив
обчислення й малюнки та дійшов висновку що сосна не була
причетна до тріщин у стіні сусіда, але заявив, що знайшов коріння,
яке росло діагонально. Хоча це коріння було коротким і слабким,
сказав експерт, одного дня воно може вирости більшим і довшим
та загрожувати цілісності сусідської стіни. Суд вирішив, що
дерево мусить бути спилене.
EMLA проглянула книжку з картинками для початкової школи
під назвою «Знай своє довкілля», в якій зображено декілька картинок
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дерев із корінням і наземними частинами. Дві частини мали подібні
форми, вказуючи, що сосни не можуть мати коріння, яке росте
діагонально. Професор Дезо Радо із садівничого факультету
університету св. Стефана підкреслив це основне правило на вимогу
EMLA та додав, що сосна, щодо якої розгорілася суперечка,
коштує понад 2500 доларів США – значна сума грошей у цьому
місці.
EMLA запропонувала таке: замість того, щоби спилити сосну,
клієнт запропонує значну суму грошей страхування на випадок
того, що дерево запротестує проти своєї еволюційної історії та
виростить діагональне коріння, яке пошкодить будинок позивача.
Таке рішення було можливим навіть на стадії виконання за умови,
що EMLA подала певні додаткові заяви.
У цьому випадку EMLA вивчила старе правило: ніколи не
здавайся, навіть якщо з першого погляду виглядає, ніби справа
програна. EMLA також дізналася , що цінність живого дерева
(яка інколи визначається через ціну дров) є менш відомим
фактом у нашому суспільстві, і природні істоти також
потребують захисту закону.
Нарешті EMLA усвідомила, що необхідно внести зміни у
застосування кримінального права, наприклад, у такому випадку:
поліція розглядає крадіжку дерев як незначний злочин, навіть
якщо справжня фінансова цінність може бути достатньо великою.
Багато висновків було взято з цієї справи, яку EMLA спершу не
бажала брати.
Клієнти і справи: вибір рішень у BLHR
«Болгарські юристи за права людини» (Bulgarian Lawyers for
Human Rights, BLHR) – професійна позапартійна група
практикуючих юристів. BLHR було засновано 1993 р. для
поширення поваги до прав людини і правових стандартів у
молодій демократії Болгарії. Початкова діяльність BLHR
зосереджувалася на юридичній допомозі та судових справах від
імені НДО та жертв порушень прав людини у Болгарії. На додаток
допредставництва в національних і міжнародних трибуналах,
BLHR проводила тренінги з прав людини та практикуми для
широкої громадськості та болгарського юридичного середовища.
Члени BLHR – визнані практикуючі юристи, які є членами
Болгарської спілки адвокатів і мають приватну практику у
кримінальному, цивільному та адміністративному праві.
Управління та координація групи практикуючих юристів є
нелегким завданням. Члени BLHR мають ущільнені розпорядки
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дня, і їхня відданість приватній практиці інколи бере гору; це
ускладнює пошуки зручного часу для зібрань працівників з
обговорення й погодження питання стосовно групових рішень.
BLHR намагається бути гнучкою і постійно переоцінює свій
досвід для того, щоби розвинути оптимальну модель діяльності; і
все ж, хоча минули роки після її заснування, BLHR іще не
встановила певної процедури для вибору рішень.
Вибір справ
Попервах основною турботою BLHR було забезпечення, щоб
справи, які приймає організація,– були типовим і повторюваним
зразком порушення прав людини. BLHR досліджувала річні звіти
національних і міжнародних правозахисних організацій та інших
установ, таких як Болгарський Гельсінський комітет (Bulgarian
Helsinki
Committee),
«Міжнародна
амністія»
(Amnesty
International), Державний департамент США, та познайомилася з
поточними і спільними проблемами у сфері прав людини.
Визначивши важливі питання, BLHR потребувала знати, де
знайти справи, які дозволять боротися з цими проблемами за
допомоги судового розгляду. Відповідь на це питання була
легшою. Членам спілки адвокатів заборонено рекламувати їхні
послуги потенційним клієнтам у Болгарії, але BLHR отримує
справи, надіслані з болгарських правозахисних організацій, які
завжди шукають юристів, котрі бажають допомогти жертвам
порушень прав людини. Деякі з цих справ навіть прямо
потрапляють з індивідуальної практики членів BLHR, яких
запрошували захищати релігійні меншини, в’язнів, з якими
жорстоко поводилися, та подібні справи.
Після значного розголосу таких справ в якості адвокатів, що
представляють осіб, котрі зіткнулися з порушеннями та
незаконними обмеженнями їхніх прав і свобод, члени BLHR
потрапили в ситуацію складного процесу вибору з-поміж
потенційних клієнтів. Відносно невелика кількість членів BLHR
та недостатнє фінансування не дозволяли впоратися з усіма
справами однакового типу. Розпорошуючи свої ресурси, адвокати
BLHR ризикували залишити в небезпеці інтереси тих, кому
справді були потрібні допомога й порада. Зрештою, BLHR
визначила такі критерії для вибору справ.
• Частота заявлених порушень.
• Доступність національних і міжнародних засобів реагування.
• Ймовірність успіху в болгарській системі правосуддя.
• Ймовірність успіху в Європейському суді з прав людини.
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• Фінансові потреби клієнта.
• Доступність транспорту та інші транспортні аспекти.
Ціль BLHR – братися за ті справи, які обіцяють оскаржити й
змінити чинні закони і практику, водночас надаючи допомогу тим,
кому вона найбільше потрібна. Процес вибору вимагає знання
ситуації з правами людини у країні та експертизи в національному
і міжнародному праві та практиці. Деякі рішення вимагають
дослідження й допомоги експертів з міжнародного права.
Від юристів очікують допомоги ті, хто цього потребує і звертається до них, і процес вибору може спричинити певні етичні
питання. Проекти й фінансування BLHR не були спрямовані на
надання юридичних послуг усім. Однак адвокати BLHR знаходять
себе в наданні допомоги і порад у більшій кількості справ, ніж це
заплановано, і деякі з цих справ чітко дублюють попередню
роботу BLHR. Це перевантаження, втім, стало корисним для
стратегії організації; одна кількість подібних справ працює так, що
наголошує повторювану природу певних порушень прав людини
та посилює вплив індивідуальних справ. З іншого боку, кожна
справа представляє типово тільки деякі аспекти стратегічного
питання, тож беручись за меншу кількість справ, BLHR може
краще працювати з проблемою в цілому.
Запрошення юристів
Одна з проблем у діяльності громадського інтересу –
знаходження юристів, які згодні працювати безкоштовно. BLHR
заснували в ілюзії, що буде можливо переконати велику кількість
юристів узяти участь у нетрадиційній професійній діяльності.
Згодом BLHR помітила, що вони покладаються на вже
вмотивованих колег, відомих своєю незалежністю від влади та
недискримінаційним способом, яким вони надавали свою
допомогу особам, котрі потребували захисту. Деякі з перших п’яти
членів BLHR представляли дисидентів в авторитарному
минулому.
Інші
були
кваліфіковані
у
гуманітарному
міжнародному праві та зацікавлені в діяльності з впровадження
змін у законодавство та практику, щоби це
відповідало
міжнародним договорам, ратифікованим Болгарією. Маючи
відповідальне завдання оспорювати правовий статус-кво, BLHR
віддавала перевагу співпраці з добре відомими, визнаними
юристами. Цей вибір давав три переваги: жертви отримували
користь од високого рівня спеціалізованих знань адвоката; самі
справи та організація отримували користь од високого рівня
інтересу до її адвокатів; адвокати не ризикували втратою своїх
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приватних клієнтів.
Розширення групи
Позбавлена права на саморекламу, BLHR повністю
покладалася на свою діяльність, щоби презентувати саму групу й
надихнути інших колег на приєднання до практики права громадського інтересу. Спершу такі види діяльності виглядали
настільки екзотичними для традиційних юридичних розумів, що
вони дали підґрунтя скорше для іронічних ремарок, аніж для
захоплення.
Але мірою того, як справи й питання, що ними займалася
BLHR, ставали відомими, юристи, які були незадоволені національною системою права, почали контактувати з організацією
щодо інформації з доступних міжнародних засобів захисту прав.
Деякі з цих колег залишалися в контакті з BLHR та отримували
користь від досліджень і знань організації регулярно. Інші
приєдналися до BLHR після того, як дізналися більше про її
роботу та усвідомили, що право громадського інтересу є цікавим і
містить виклики у професійній площині.
Початкові зусилля BLHR надати інформацію та освіту для
юридичної спільноти виявилися не дуже ефективними. Одначе після того, як перші болгарські справи у Європейському суді з прав
людини набули широкого розголосу, члени спілки адвокатів і
судової влади відзначили, що необхідно більше знати про
міжнародне право, яке можна застосовувати. Відтак тренінгова
діяльність BLHR ставала дедалі більше популярною і зараз є одним
із важливих засобів, за допомоги яких BLHR приваблює нових
адвокатів до сфери права громадського інтересу.
У 2001 р. BLHR мала 15 активних членів і велику кількість
співпрацівників, які отримують користь із досліджень і технічних
знань організації.
За подальшою інформацією, будь ласка, звертайтеся до
організації «Болгарські юристи за права людини», Bulgarian Lawyers
for Human Rights (BLHR), 49А Gurko St., 4th Floor, Entr. 3, #23, Sofia
1000, Bulgaria; тел. (359 2) 9803967; факс: (359 2) 980 6203; ел.
Пошта: brlawyer@sf.icn.bg
Джерела

Література
Александер С., «Підручник прикладної стратегії для локальних правозахисних
груп», програма «Права людини» Фонду миру та Інституту розвитку прав людини
Якоба Блауштайна, 1999, Нью-Йорк.
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Огляд деяких прикладних стратегій для подолання труднощів, з якими
стикаються правозахисні групи на місцях у всьому світі. Оснований на бесідах з
локальними правозахисними організаціями.
Центр підтримки правозахисту (Center for Sustainable Human Rights Action),
«Створення правозахисної структури: Підручник для становлення та підтримки
правозахисних організацій», 1994, Нью-Йорк.
Складений з досвіду активістів з усього світу, цей посібник є загальним оглядом
організаційних питань, з якими стикаються правозахисні організації протягом різних
етапів свого розвитку.
Центр підтримки правозахисту (Center for Sustainable Human Rights Action),
«Малий довідник щодо джерел фінансування для правозахистних організацій», 1995,
Нью-Йорк.
Центр підтримки правозахисту (Center for Sustainable Human Rights Action),
«Використання місцевих джерел: історії та способи фінансової підтримки
правозахисних організацій в межах країни», 1996, Нью-Йорк.
Рада Європи, Довідник – роль і діяльність неурядових правозахисних організацій,
Видавництво Ради Європи, 1995, Страсбург.
Звіт з міжнародної конференції для неурядових правозахисних організацій з
Центральної та Східної Європи. Розглядаються такі питання, як взаємодія
міжнародних правозахисних організацій з організаціями, що забезпечують фінансові
ресурси, а також інші.
Рада Європи, Управління з питань молоді та спорту, «Навчальні матеріали з
управління організацією, Видавництво Ради Європи, 2000, Страсбург. http://www. coe.
int/Youth/english/Partnership/t-kits/t-kit1.pdf (станом на 26 липня, 2001).
Містить обговорення культури організації, навчання дорослих та управління персоналом.
Гробман Д., «Підручник для неприбуткових огранізацій», Вайт Хет Ком’юнікейшенз, 1999, Гаррісбург, Пенсільванія.
Надає довідкові матеріали, що охоплюють питання, з якими стикаються сучасні
неприбуткові організації у США. Пропонує практичні поради щодо роботи неприбуткових організацій, містить розділи з комунікації, пошуку фінансів, лобіювання,
управління фінансами та організаційної етики.
Міжнародний центр права неприбуткових організацій, «Чесність, ефективне
управління та прозорість. Правила самоврядування», 1998, Вашингтон, округ
Колумбія. http://www.icnl.org/gendocs/selfreq.htm (станом на 26 липня, 2001).
Дослідження центру стосовно правових і звичаєвих правил щодо прозорості та
ефективного самоврядування НДО.
Середземноморський інформаційний офіс з питань навколишнього
середовища, культури та стабільного розвитку, Довідник для успішного
фінансування НДО, Афіни. http://www.mio-ecsde.org/Publications/Other/funding.htm
(станом на 26 липня, 2001).
Маскін Д., «НДО у розвитку», Школа міжнародного тренінгу «Пізнання світу»,
2001, Бреттлеборо, Вермонт. http://www.sit.edu/publications/#ngos (станом на 26 липня,
2001).
Матеріали щодо структурних та інституційних рамок для учасників
громадянського суспільства; можливості для надання початкової освіти, набування
здібностей, тренінги та обмін.
Р’ян Т., Становський К., «Як написати проект», Фонд освіти для демократії,
1996, Варшава. http://www.human-rights.net/fed/proposal.htm (станом на 26 липня,
2001).
Містить практичні відомості стосовно написання проекту та зусиль щодо пошуку
фінансування відповідно до специфіки організації.
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Організації
Міжнародний центр громадянського суспільства (Center for Civil Society
International)
2929 Northeast Blakeley Street
Seattle, WA, 98105, USA
Tel.: (1 206) 523 4755
Fax: (1 206) 523 1974
E-mail: ccsi@u.washington.edu
Web: www.freinds-partners.org/ccsi
Сприяє взаємодії з волонтерським сектором США та громадськими
організаціями колишнього Радянського Союзу. Підтримує довідник громадських
організацій Євразії та західних організацій з проектами в регіоні.
Центр вивчення громадянського суспільства / Інститут вивчення політики
Джона Хопкінса (Center for Civil Society Studies/Johns Hopkins Institute for Policy
Studies)
The Johns Hopkins University
3400 North Charles Street
Baltimore, MD, 21218, USA
Tel: (1 410) 516 5463
Fax: (1 410) 516 7818
E-mail: ccss@jhu.edu
Web: www.jhu.edu/~ccss
Підтримує дослідження, тренінги та інформаційний обмін серед неприбуткового
сектора з питань громадянського суспільства, як у США, так і в усьому світі.
Фонд допомоги неприбутковим організаціям (Charities Aid Foundation)
Кіngs Hill, West Malling, Kent ME19 4TA
United Kingdom
Tel: (44 1732) 520000
Fax: (44 1732) 520001
E-mail: enquiries@caf.charitynet.org
Web: www.cafonline.org
Надає як благодійну, так і фінансову допомогу для НДО Сполученого Королівства.
Підтримує веб-сторінку з ресурсами для НДО.
Фонд допомоги неприбутковим організаціям «Росія» (Charities Aid Foundation Russia – CAF-Russia)
Вул. Садовничеська 57, оф. 4,
Москва 113035, Росія
Tel/fax: (7 095) 792 5929
E-mail: legal@cafrussia.ru
Web: www.cafonline.org/cafrussia
Надає безкоштовні консультації для НДО з правових і фінансових проблем,
пошуку коштів і розвитку громадянського суспільства та школи НДО. Підтримує
російськомовну ресурсну веб-сторінку.
CIVICUS, Світовий альянс участі громадян (Wordwide Alliance for Citizen
Participation)
919 18th Street, NW
3rd Floor,
Washington, DC 20006, USA
Tel: (1 202) 331 8518
Fax: (1 202) 3318774
E-mail: donald@civicus.org
Web: www.civicus.org
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Підтримує діяльність громадян усього світу, головним чином у тих сферах, де
представницька демократія та свобода об’єднання громадян є під загрозою.
Мережа демократії/Національний внесок у демократію (Democracy
Net/National Endowment for Democracy – NED)
1101 15th Street, NW
Suite 700,
Washington, DC 20005, USA,
Tel: (1 202) 293 9072
Fax: (1 202) 223 6042
E-mail: NED: info@ned.org
Демократичний ресурсний центр: drc@ned.org
Web: www.ned.org
Кожного року надає гранти групам підтримки демократії в усьому світі, зокрема
групам із Центральної та Східної Європи й колишнього Радянського Союзу.
Програма ЄС Фаре (EU Phare Programme)
Інформаційний центр Phare та Тасіs
19, rue Мontoyer,
B-1000 Brussels, Belgium
Tel: (32 2) 545 90 10
Fax: (32 2) 545 90 11
E-mail: phare-tacis@cec.eu.int
Web: europa.eu.int/comm/enlargement/pas/phare/index.htm
Головний канал ЄС щодо фінансування й технічного співробітництва з країнами
Центральної та Східної Європи. Програма Фаре ЄС підтримує законодавчі робочі
групи та адміністративні структури, а також проекти підтримки демократичного і
громадянського суспільства та інвестування в інфраструктуру, включаючи транскордонне співробітництво.
Європейський центр фундацій (European Foundation Center – EFC)
Офіс у Брюселі:
51, rue de la Concorde,
1050, Brussels, Belgium
Tel: (32 2) 512 8938
Fax: (32 2) 512 3265
E-mail: egc@cfc.be
Web: www.efc.be
Офіс у Варшаві:
Jaracza 3/39
00-378 Warsaw, Poland
Tel/fax: (48 22) 827 22 27
E-mail: eric@efc.be
Web: www.efc.be
Заохочує та підтримує роботу фондів і корпоративних донорів. Ця веб-сторінка
містить довідник діяльності фондів у Центральній та Східній Європі.
Центр фундацій (Foundation Center)
79, Fifth Avenue,
New York, 10003, USA,
Tel: (1 212) 620 4230 або (1 800) 424 98 36
fax: (1 212) 807 3677
E-mail: library@fdncenter.org
Web: fdncenter.org
Збирає, готує й поширює інформацію стосовно благодійності у США; проводить
і сприяє дослідженням напрямів на місцях; сприяє отриманню знань і проводить
тренінги стосовно процесу пошуку грантів; забезпечує доступ громадськості до
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інформації та надає її через веб-сторінку та друковані матеріали. Ця веб-сторінка
містить актуальну базу даних американських фондів.
Міжнародний центр права неприбуткових організацій (International Center
for Non-for-Profit Law – ICNL)
733, 15th Street, NW, Suite 420,
Washington, DC 20005, USA
Tel: (1 202) 624 07 66
Fax: (1 202) 624 0767
E-mail: infoicnl@icnl.org
Web: www.icnl.org
Сприяє створенню і вдосконаленню права, яке підтримує розвиток
неприбуткового сектора в країнах у всьому світі.
Програма
допомоги
управління
неприбутковими
організаціями
(Management Assistance Program for Nonprofits)
2233 University Avenue West Suite 360,
St. Paul, MN 55114, USA
Tel: (1 651) 647 1216
Fax: (1 651) 647 1369
Web: www.mapnp.org
Підтримує онлайн-бібліотеку джерел з управління для неприбуткових організацій.
Партнерство за демократичні зміни (Partners for Democratic Change)
11 John Street, Suite 811, New York, NY 100038, USA
Tel: (1 212) 766 8806
Fax: (1 212) 766 8669
E-mail: pdci@ix.netcom.com
Web: www.partners-intl.org
Проводить тренінги для лідерів НДО, місцевого самоврядування та приватного
сектора з ефективних комунікацій, переговорів, допомоги, посередництва й навичок
ініціювання змін в управлінні. Має центри у багатьох країнах Центральної та Східної
Європи.

49

Глава друга
МОНІТОРИНГ В ГРОМАДСЬКИХ ІНТЕРЕСАХ:
ВКАЗІВКИ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ДОКУМЕНТУВАННЯ
Ця глава пояснює:








Що таке моніторинг, його мета і значення
Які чинники необхідно враховувати
Як підготувати проект моніторингу
Етапи у проведенні дослідження
Методи для аналізу зібраних даних
Процедура документування
Як ефективно представити результати моніторингу

1. ЩО ТАКЕ МОНІТОРИНГ?
Моніторинг – це широкий термін, що застосовується у
багатьох контекстах, які описують різні стадії збирання, перевірки
та аналізу недержавними організаціями (НДО) інформації
стосовно питань громадського інтересу, зокрема дотримання
цивільних, політичних, соціальних та економічних прав.
Моніторинг, що його інколи називають знаходженням фактів (factfinding), містить два основні елементи: дослідження й
документування. Взагалі моніторинг прав людини криє в собі
дослідження подій чи урядової практики за допомоги збирання
доказового матеріалу для того, щоб ідентифікувати й
документувати типи, поширення та причини порушення прав
людини в цілій країні, в регіоні, де був конфлікт, чи на місці
індивідуальної події.
Є різні методи проведення моніторингу. Дослідження може
відбуватися, наприклад, за допомоги інтерв’ю з жертвами та свідками порушень прав людини; спостереження за такими подіями,
як судові процеси, вибори та демонстрації; застосування більш
наукових методик дослідження. Також це може означати відвідини
відповідних місць, зокрема табори біженців чи тюрми.
Документована інформація та зібрані докази можуть мати форму
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письмового, друкованого звіту чи відкритого листа чи слугувати як
основа для відкритої для громадськості зустрічі. Вибір відповідних
методів і форм моніторингу залежить не тільки від завдань
організації захисту громадського інтересу, а й від незліченних
зовнішніх і внутрішніх факторів, описаних далі детальніше.
Надзвичайно важливим є те, щоби зібрана інформація була точною й надійною, щоби вона була представлена якомога вчасніше.
У контексті захисту прав людини оспорювання точності процесу
моніторингу та його результатів можуть підірвати зусилля всієї
кампанії. Вся діяльність із захисту прав людини від подання скарг
до національних, регіональних чи міжнародних органів і до
законодавчих ініціатив та зусиль із громадянської освіти
покладаються на достовірність і повноту, що лежать в основі
дослідження й документування. Незалежно від стратегії чи
активності точно подана інформація стосовно порушення
(порушень) завжди буде необхідною. З цієї причини ефективна
кампанія громадського інтересу залежить від відповідних
основних кроків дослідження й документування дій чи порушень,
на яких вона базується.

2. НАВІЩО ДОСЛІДЖУВАТИ
Й ДОКУМЕНТУВАТИ?
Моніторинг дотримання прав людини є важливим з огляду на
багато причин. Моніторинг викриває порушення прав людини чи
інші проблеми громадського інтересу, стає важливим засобом
громадянської освіти, допомагаючи розвіяти міф, що такі
проблеми не існують чи що вони – нечисленні. Стосовно питань
прав людини він не тільки може таким відкриттям змусити
непокірний уряд припинити порушення чи зменшити їхню
кількість; він спонукає до дій інші держави та правозахисні
організації. Крім того, моніторинг допомагає в забезпеченні
ефективних правових ресурсів та інших засобів захисту права.
Найбільш відповідний для негайних зауважень захисників
громадських інтересів моніторинг є життєво важливим для
розвитку ефективних стратегій захисту, оскільки дозволяє
правозахисникам стати повністю поінформованими стосовно
природи та розміру порушень прав людини чи інших прав. За
допомоги моніторингу, наприклад, правозахисник має змогу
вирішити, чи певне порушення є окремою подією, чи є одним із
багатьох подібних порушень. Щойно дізнавшись про факти
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стосовно питання громадського інтересу та зрозумівши, що
вимагає уваги та реформи, захисник може скласти відповідний
план дій. Такий план може містити зусилля зі зміни законодавства
(наприклад, удосконалити кепсько написані чи шкідливі
положення закону), його тлумачення (скажімо, виправити
помилкове чи занадто вузьке тлумачення закону), практику
державного органу (наприклад, припинити якесь індивідуальне
порушення права чи загальну практику порушень), великий за масштабами план мобілізації громадської думки.

3. ПОПЕРЕДНІЙ РОЗГЛЯД
Підготовка є головним компонентом будь-якого проекту
моніторингу дотримання прав людини. Навіть перед тим, як почнеться таке підготування, правозахисник має перевірити декілька
питань. Попередній розгляд повинен охоплювати мету проекту
моніторингу дотримання прав людини, намір застосування
знайденого матеріалу за проектом, політичну ситуацію в країні,
регіоні чи місцевості, де відбувається моніторинг, та деякі
важливі етичні питання.

3.1. Мета проекту моніторингу
На всіх стадіях як стратегічного, так і короткотермінового
планування надзвичайно важливо заявити з найбільш можливою
точністю справжні цілі, яких хоче досягнути організація, як за
допомоги кампанії громадського інтересу в цілому, так і на кожній
подальшій стадії. Найбільш поширеною помилкою є занадто
широке визначення цілей, що потенційно послаблює подальше
планування і результати моніторингу. Планування мусить
починатися з уважного вибору цілей цієї діяльності, вказуючи, що
організація має намір змінити. Навіть більше, правозахисники
повинні оцінити розмір своїх цілей у проведенні проекту
моніторингу співвідносно до ширших цілей організації
громадського інтересу. Вибір моніторингу, як негайного
пріоритету діяльності за проектом, серед інших чинників залежить
від можливості діяти, складності проблеми, кількості потерпілих
людей та реалістичних шансів на внесення змін у цій сфері
протягом прийнятного періоду часу.
Вибір моніторингу також залежить від наявності достатніх
людських і фінансових ресурсів. Організація мусить уважно
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оцінювати людські ресурси, необхідні для проведення проекту
моніторингу, а також реалістично оцінювати свій бюджет,
ураховуючи весь спектр діяльності організації. Ресурси, необхідні
для проведення моніторінгу, можуть вплинути на мету проекту з
огляду на загальний план дії організації. Для детальнішого
розгляду оцінювання ресурсів, їх розподілу та управління див. гл. 1.
«Створення організації, яка здійснює правовий захист громадських
інтресів» та гл. 4. «Проведення кампанії захисту громадського
інтересу».
Також впливають на вибір такі чинники, як популярні погляди,
кількість і значимість потенційних союзників, відповідь
державних чиновників та інших відповідальних осіб і політичні
потреби групи, яка при владі. Інші міркування: чи наближається
держава до подання звітів з упровадження міжнародних договорів;
чи оголошено візити якоїсь міжнародної місії; і загальніше – чи
перебуває держава під уважним поглядом міжнародної спільноти з
причин питань громадського інтересу.

3.2. Наміри стосовно використання
знайденого матеріалу
Моніторинг дотримання прав людини є частиною ширшого
спектра правозахисної діяльності, спрямованої на зміну статус-кво;
сам по собі він не є метою. Наміри використання знайденого
матеріалу моніторингу впливають на побудову конкретного
проекту. Коли знайдений матеріал мають намір використовувати у
правовому процесі, проект мусить певним чином відрізнятися від
тих, які складають для інших цілей. Наприклад, організація може
прагнути оспорювати конституційність певних вибраних правових
положень чи може подати справу до міжнародного трибуналу,
щоби довести порушення державою положень конвенції чи
договору. Якщо правозахисники вбачають можливість судового
розгляду, проект повинен наголошувати на потребі розкрити
порушення чи схему порушень, що задовольнить критерії
організації для вибору найкращої справи-прецеденту.
Якщо правозахисники планують використати знахідки для
підтримки проекту громадянської освіти, то проект моніторингу
повинен бути побудований відповідним чином. Приміром, якщо
знахідки мають бути оприлюднені у відкритих для громадськості
зборах з інформаційними цілями, то вплив виявиться більшим,
якщо такі знахідки буде представлено у прямому та наочному
53

стилі. Або проект може шукати потерпілих від порушень прав
людини, здатних і охочих з’явитися на публіці й поділитися своїм
досвідом з людьми, причому ці потерпілі мають заслуговувати на
довіру. Подібним чином проект повинен прагнути знайти
симпатичних
потерпілих,
якщо
знайдений
матеріал
демонструватиметься як частина кампанії в пресі. Звісно,
правозахисники повинні бути уважними, щоби не підштовхувати
жертв до публічної з’яви, якщо вони вважають, що є ризик
негативних наслідків для потерпілої особи (див. розд. 3.4). І
навпаки – якщо результати моніторингу входитимуть до урядового
чи тіньового звіту або звіту-відповіді, поданого до законодавців
чи установ на кшталт ООН чи Ради Європи, то проект моніторингу
має містити статистику й дані в найширшому вигляді.

3.3. Вплив політичного клімату
Політичний клімат – це інший важливий чинник, якого слід
узяти до уваги під час попереднього розгляду. Манера, в якій
відбувається моніторинг прав людини, залежить від політичного
середовища чи обставин, які існують у країні чи регіоні, де
відбуватиметься моніторинг. У країні, де громадянське
суспільство добре розвинене, а відносини між урядовими й
недержавними суб’єктами є толерантними, місцеві урядові
органи й заклади можуть проявити себе як достовірні джерела
інформації. З іншого боку, коли це не так, малоймовірно, що
урядові чиновники, надаватимуть допомогу, змушуючи проект
моніторингу проводити своє незалежне, інколи таємне,
дослідження. Бажання чи вподобання держави надавати
допомогу
є
не
тільки
справою
політичних обставин, а й може бути тісно пов’язаним з іншими питаннями, такими як рівень бюрократичних формальностей
та обсяг часу й ресурсів, визначених для надання такої допомоги.

3.4. Важливість етичних питань
Питання етики складають інший важливий аспект попередніх
чинників, які потрібно розглянути. Ті, хто провадять моніторинг
порушень прав людини, повинні пам’ятати, що їхній найвищий
обов’язок – забезпечити права та інтереси потерпілих від
порушень прав людини, яким має намір служити проект
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моніторингу. Це означає мати на увазі безпеку та добробут
людей, які надають інформацію. Правозахисники мусять
упевнитися в тому, що поширення певної інформації не
спричинить потерпілому будь-якої подальшої шкоди. Люди, які
ймовірно можуть постраждати від процесу моніторингу, повинні
отримати консультацію стосовно того, що може їм зашкодити
внаслідок проекту. Безпека тих, хто здійснює моніторинг
(моніторів) та інших осіб, відповідальних за виконання проекту
моніторингу, також має уважно обмірковуватися. Такі ризики слід
мінімізувати. Інші етичні питання розглядаються нижче у цій
главі (див. розд. 5.1).

4. ПІДГОТУВАННЯ ПРОЕКТУ МОНІТОРИНГУ
Уважне планування й підготування є необхідними для успіху
будь-якого проекту моніторингу з дотримання прав людини. Хоча
неочікувані труднощі можуть виникнути завжди, всебічна
підготовка впливає на результативність дослідження та допомагає
забезпечити виконання цілей проекту. Подальші кроки є
загальними вказівками для підготування проекту моніторингу:
• визначення цілей дослідження,
• визначення проблеми,
• визначення чільних дієвих осіб,
• визначення інформаційних потреб,
• аналіз законодавства,
• вибір інструментів і методик дослідження,
• збір і навчання моніторингової команди (команд),
• транспортні та інші приготування.

4.1. Визначення цілей дослідження
Насамперед потрібні визначення, що саме досліджуватиме
проект моніторингу, і документ, який пояснює напрямок, що його
обрала організація у своїй кампанії та який конкретизує тип і
розмір людських і фінансових ресурсів, необхідних для
досягнення цілей проекту. Визначення цілей також дає краще
розуміння розміру та обсягу самого проекту. Хоча цілі можуть
змінюватися мірою просування проекту, найкраще починати з
чіткою ідеєю, які питання мають бути досліджені, чого моніторинг
прагне досягти, які стратегії захисту можуть виникнути зі
знайдених у дослідженні матеріалів.
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Для визначення початкового фокусу дослідження важливо
обговорити це з тими, кого це ймовірно торкнеться. Це, ясна річ,
потерпілі й ті, хто вижили в порушеннях прав людини, а також
будь-які інші групи, які вже працюють над цією проблемою. Такий
тип попередніх консультацій допомагає прояснити цілі
дослідження та закладає підґрунтя для подальшої співпраці.
Оскільки цілі конкретного дослідження чи кампанії
правозахисту можуть бути дуже конкретними чи дуже
широкими, організація має відповідним чином спланувати процес
дослідження. Вузька мета досягається легше, ніж широка, але
зусилля обмеженого моніторингу теж може привернути увагу до
ширших проблем. Наприклад, дослідження прикладів певних
порушень прав людини – таких, як заполітизований суд, можуть
кинути промінь на тяжкі хиби судової системи в цілому, хоч
інколи вужчий фокус не є ані можливим, ані вигідним. Загалом же
що ширша ціль, то об’ємнішим мусить бути дослідження. Широта
пошуку, своєю чергою, вплине на час, виділений на зусилля, на
необхідні людські й фінансові ресурси та здатність сформулювати
чіткий та досяжний засіб правозахисту.
Моніторинг яких прав можна здійснювати?
Організація може обирати з широкого спектра цілей для свого
проекту моніторингу дотримання прав людини, який може
оцінювати діяльність держави у захисті й забезпеченні
певного права у певній місцевості, такого як право на
особисту недоторканність, право на справедливий суд, право на
приватність чи право на свободу слова;
будь-якого чи всіх прав осіб у різних відкритих чи закритих
установах, таких як виправні заклади, лікарні, військові частини
чи дома престарілих;
права членів соціальних меншин, таких як національні, етнічні
чи релігійні меншини, малозабезпечені, біженці, робітники-мігранти, бездомні, люди з фізичними чи розумовими вадами, ВІЛ-інфіковані, алкоголіки й наркомани;
права людей у випадкових контактах із державними органами, такими як обшук чи арешт особи поліцією, конфіскація власності судовим виконавцем чи участь у судовому процесі;
права людей у випадкових контактах із службовцями квазідержавних структур, такими як приватні детективи,
тілоохоронці, охоронці ресторанів, магазинів і клубів, продавці
квитків у громадському транспорті;
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права, пов’язані з заходами, які проводяться чи
наглядаються державними органами, такі як вибори чи
діяльність, спрямована на придушення соціальних протестів;
дотримання стандартів прав людини за допомоги
обнародування законів, зокрема виданих законодавчою та
виконавчою владою на всіх рівнях;
впровадження нововведених законів, спрямованих на
захист прав людини, таких як закон про психічне здоров’я,
трудовий кодекс чи виправний кодекс.
Щоби зініціювати громадську дискусію стосовно широкого
питання, такого як діяльність системи судочинства чи практики
місцевої поліції, та домогтися суттєвих змін, часто достатньо
зосередитися на відносно невеликій кількості випадків. Успіх
проекту на рівні одного важливого аспекту з усіх його цілей може
привести до успіху на інших рівнях. Так, скажімо, поліціянти, які
поважають право на приватність чи право мати адвоката під час
допиту, ймовірно, не поводитимуться жорстоко під час арешту чи
затримання. Тож, маючи на меті покращання нагляду за правами
людини з боку державних органів, не завжди необхідно вносити
всі сфери діяльності того органу в моніторинг. Вдосконалення в
декількох, але добре обраних, сферах часто приводять до реформи
цілого інституту.
Навіть більше, організація може сформулювати специфічні
завдання в межах загальних цілей дослідження для того, щоби
структурувати й зосередити зусилля на дослідженні. Наприклад,
якщо метою проекту моніторингу є визначення та усунення
причин вельми поширених порушень прав людини поліцією,
проект може розділити своє дослідження на такі завдання, як
вивчення жорстокого поводження поліції, нагляд за правом на
приватність протягом обшуків і конфіскацій, дотримання
існуючих процедур, пов’язаних з арештом. Стосовно двох останніх
завдань ті, хто проводять моніторинг, можуть запитати, наприклад,
чи дозволили затриманим зустрітися з адвокатом і повідомити свою
родину чи когось іншого про своє становище. Якщо був необхідний
медичний огляд, монітори можуть запитати, чи дозволили
затриманим бути оглянутими лікарем на їхній вибір. Якщо цілями
розслідування є визначення та усунення причин порушень права на
справедливий суд, завдання можуть містити спостереження за
тривалістю процесуальних дій, оцінку безсторонньості й
незалежності суду, аналіз точного дотримання процесуальних дій,
спостереження за правом на доступ до суду осіб, які мають менші
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права.

4.2. Визначення проблеми
Часто складніше, ніж здається, визначити питання, яке буде
досліджуватися. Наприклад, міжнародне право з прав людини
взагалі встановлює обов’язки для держав, а не для осіб. Для
певних порушень, аби бути визнаними як порушення прав
людини, знайдені матеріали мусять пов’язувати порушення з
певною діяльністю чи бездіяльністю держави. Дослідження
повинні показати, що держава в особі своїх чиновників чи інших
представників чинить порушення прав людини, або це роблять
приватні особи, а держава послідовно не реагує на ці порушення.
Тому у випадках домашнього насилля, наприклад, справжнє
порушення – це не тільки саме домашнє насилля, а й неспроможність держави запобігти цьому чи покарати таке насилля.
Визначення природи порушень на ранніх стадіях може
допомогти
захисникам сформулювати відповідні питання та бути готовими
до інформації, яка чи підтверджує, чи спростовує таке первинне
визначення.

4.3. Визначення чільних
дієвих осіб
Процес визначення цілей, зокрема попередні консультації з
потенційними джерелами інформації, допоможуть визначити
чільних дійових осіб у ситуації. Відповідні дійові особи повинні
бути визначені якнайшвидше. Чекання, поки розпочнеться
дослідження, може додати непотрібний час і тиск, а отже,
призвести до неповного дослідження. Раннє визначення дійових
осіб також допоможе з розподілом ресурсів і вибором осіб для
інтерв’ю. Коло чільних осіб – це здебільшого потерпілі й ті, хто
пережили порушення прав людини, їхні родини й представники,
інші правозахисники, які працюють над цим питанням, особи чи
установи, яких підозрюють у вчиненні таких порушень, та люди з
прямим знанням стосовно таких порушень чи з відповідальністю
реагування на них.
Визначення ймовірних порушників також є важливим у процесі
планування. Уряди можуть прямо відповідати за певні проблеми
58

чи бути непрямо відповідальними внаслідок їхньої нездатності діяти у площині запобігання порушенням прав людини чи покарання
приватних порушників. Різні типи інформації можуть бути
потрібними і різних людей слід опитати, залежно від конкретної
ситуації та зв’язків порушника з державою. Аби продемонструвати
відповідальність держави, часто необхідно провести широкий
спектр інтерв’ю для того, щоби підтвердити, буцім подане
порушення є не окремим випадком, а типом поведінки, за якого
уряд прямо чи опосередковано відповідальний.
4.4. Визначення інформаційних потреб
Визначити, який вид інформації потрібно зібрати, часто легше,
ніж визначити, в кого цю інформацію можна отримати. Хоча в
окремих дослідженнях деякі ймовірні джерела інформації вже є видимими. Загалом потенційні джерела інформації охоплюють осіб, які
надають інформацію за допомоги інтерв’ю чи досліджень,
спостереження за подіями, та офіційні документи, отримані й
зібрані установами, такі як судові справи й записи адміністрацій
тюрми чи інших відповідних органів. Інші джерела можуть
охоплювати правозахисні організації та інші групи в місцевості чи
країні, які вже, можливо, мають документи, основані на попередніх
чи місцевих розслідуваннях, та юристів, судів чи службовців, які
можуть мати інформацію стосовно застосовуваних законів і дій
держави чи відповідей на порушення. Що ясніше й конкретніше
вони будуть визначені заздалегідь, то результативніше дослідники
зможуть використати свій час протягом самого дослідження.
Список «що зробити» для дослідження
Хоча, скоріше за все, неможливо очікувати на всю інформацію,
яку дослідники потребують отримати, але сильне почуття мети в
дослідженнях, порушень, що їх потрібно дослідити, і головних
задіяних гравців може допомогти інформаційним потребам.
Більшість досліджень повинні містити певні аспекти
встановлення фактів, зокрема такі:
сутність порушення;
порушення є окремим випадком чи частиною типових порушень;
порушника (порушників);
будь-які дії, вчинені потерпілими від порушення;
дії чи відповідь уряду;
дії будь-якого уряду чи інституції як третьої сторони.
Тільки-но факти отримано, інші інформаційні потреби стають
наявними, зокрема такі:
59

відповідні закони, інструкції та процесуальні норми, місцеві й
національні;
звичайна практика стосовно цих законів, інструкцій та
процесуальних норм;
відповідне міжнародне законодавство;
зобов’язання уряду, якщо такі є, згідно з законом.
Багато дослідників і правозахисних організацій розвивають
свої списки видів інформації, яка найбільш ймовірно буде
потрібна дослідникам. Це допомагає вести дослідників у
плануванні дослідження та в керуванні їхнім часом, допомагаючи
їм залишатися зосередженими у збиранні інформації, таким чином
збільшуючи ймовірність отримання корисних результатів та
знижуючи потребу переробляти після них, що може виявитися
достатньо дорогим.
Джерела: «Жіночі права крок за кроком: практичне керівництво до застосування міжнародного законодавства з прав людини
та механізми захисту прав жінок», «Міжнародні жінка, право та
розвиток»
(Women,
Law
&
Development
International)
і Хьюман Райтс Вотч (Human Rights Watch), 1997, Вашингтон,
округ Колумбія, глава 6.

4.5. Аналіз законодавства
Аналіз відповідного законодавства починається на підготовчих
стадіях проекту моніторингу і триває до закінчення проекту.
Відповідно до ієрархії джерел права, аналіз права для цілей
моніторингу має містити і національне, і міжнародне
законодавство.
Питання щодо того, хто повинен проводити аналіз
законодавства, часто є питанням для правозахисників, задіяних у
процесі моніторингу. Професіонали з юридичною освітою
звичайно необхідні для всебічного розуміння відповідних
правових положень. Рівною мірою, одначе важливо, щоб інших,
хто має спеціалізовані знання стосовно питання, яке є предметом
моніторингу, було залучено також. Правовий аналіз повинен бути
спільним міждисциплінарним зусиллям, щоби максимізувати
знання права і відповідної соціальної, політичної та економічної
ситуації.

4.6. Вибір інструментів і техніки дослідження
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Вибір із широкого набору інструментів дослідження залежить
від майже стількох багатьох чинників, як і основне рішення
провести проект моніторингу. Вибір таких знарядь не тільки
залежить від того, щó проект розслідуватиме й вивчатиме, але
також пов’язаний з такими чинниками, як політичні умови, в яких
працюватиме проект; розмір спільноти, країни чи регіону; рівень
уваги до питань, що розслідуються; питання безпеки тих, хто
задіяний у проведенні дослідження; потреба в перекладачах.
Аналіз таких чинників для того, щоби визначити найбільш
відповідні засоби дослідження й техніки, є важливим для
підготови дослідження. Знаряддя й техніка повинні забезпечувати
не тільки те, щоб усю необхідну інформацію було зібрано, але й
те,щоб її зібрали способом, відповідним до обставин. Тому вибір
техніки дослідження є серією стратегічних рішень, основаних на
інформованій оцінці, які потреби слід задовольнити, і способу їх
найбільш результативного досягнення. Вибір порядку, в якому
відбуватимуться інтерв’ю, наприклад, може повністю змінити
результативність дослідження. Розмова з чиновниками перед тим,
як провести бесіду з найбільш потерпілими від зловживань, може
мати результатом втрату чільних питань, які необхідно було
поставити чиновникам.
Три принципи вибору знарядь дослідження
Забезпечити безсторонність дослідників. Наскільки можливо,
вибрана техніка має виявляти всі факти й забезпечувати те, щоб
усі сторони було почуто. Дослідження, що виглядає
незбалансованим, може вести до висновків, які не
підтверджуються, і з цієї причини оспорюються чи відхиляються.
Перевірка й переперевірка фактів. Сила будь-якої кампанії
захисту залежить від фактів, на які вона спирається. Дослідники
повинні погодитися на метод дослідження, який обіцяє точність,
визначає час і кроки, необхідні для її забезпечення. Тому будь-яке
надійне джерело дослідження мусить мати запитання чи якісь інші
засоби перевірки достовірності – як того, хто здійснює моніторинг,
так і особи, яка надала інформацію. Одна неточна частина
інформації може звести нанівець довіру до всього дослідження.
Пошук конкретики. Що конкретніші знахідки дослідження, то
кориснішими
вони
будуть.
Правозахисники
повинні
використовувати знаряддя дослідження, які надають змогу команді
дослідження визначити й зібрати дані, які є достатньо детальними,
та які можуть бути прямо пов’язані з певним порушенням прав
людини.
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4.6.1. Уніфікованість у документуванні та
презентації
Успіх дослідження цілком залежатиме від результативності
зусиль із документування та презентації знайденого матеріалу
дослідження. Тому правозахисники повинні бути уважними у
виборі знарядь, таких як особисті чи надіслані поштою анкети,
дослідження та спеціальні інструкції для команд моніторингу –
це зробить результати дослідження максимальними. Вибір і
постійне застосування певного знаряддя дослідження також
матиме наслідки в тому, який метод аналізу може бути
застосований, і чи отримана інформація виявиться порівнянною з
цілями визначення типів порушень прав людини.
Може бути корисним застосовування таких знарядь дослідження, як діаграми чи графіки, щоб розподілити за категоріями інформацію, отриману з офіційних документів, які
можуть точно показати, який тип інформації отримано з якого
документа чи його частини, а також принципи класифікації такої
інформації. Стандартизована форма, яка описує важливі характерні риси розглянутих документів, таких як своєчасність отримання документа чи його фізичні характеристики, які вказують на частоту його застосування, також може бути корисною.
Найбільш важливо те, що команди моніторингу, які використовують ті самі знаряддя дослідження, спроможні легше
компілювати матеріал та аналізувати свої знахідки. З такою
метою деякі регіональні мережі, такі як Європейський
координаційний комітет із документування порушень прав
людини (European Cpprdination Committee for Human Rights
Documentation), надають НДО основні знаряддя для оброблення
інформації та документального контролю.
Міжнародні системи інформації та документування з прав
людини (HURIDOCS) є організацією, яку необхідно відзначити в
цьому контексті. HURIDOCS прагне не тільки покращити доступ
і поширювати інформацію про права людини за допомоги ефективних методик поводження з інформацією, а й допомагає створити
інфраструктуру, необхідну для дослідження й документування
інформації з прав людини. Ця мережа надає основні знаряддя,
зокрема довідники, стандартні форми для запису різних типів
інформації та стандартизовану термінологію на додаток до
експертних порад стосовно технічної, організаційної та
управлінської практики. HURIDOCS також спонсорує зустрічі,
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семінари, консультації, навіть навчальні курси.

4.6.2. Інтерв’ю
Інформація, отримана від особи, може бути зібрана протягом
інтерв’ю. Загалом є три форми інтерв’ю: (1) неструктуроване
інтерв’ю, в якому той, хто здійснює моніторинг, та особа ведуть
вільну бесіду на певну тему; (2) напівструктуроване інтерв’ю, в
якому той, хто здійснює моніторинг, та особа ведуть діалог за
заздалегідь заданим зразком; (3) структуроване інтерв’ю, в якому
той, хто здійснює моніторинг, ставить особі попередньо записані
запитання в певному порядку.
Монітори можуть вирішити, скільки інтерв’ю вони мають
провести, основуючись на статистичних методах, обраних
заздалегідь або за принципом насичення. Згідно з принципом
насичення, ті, хто проводять моніторинг, бесідують з багатьма
особами, доки не встановлять, що декілька осіб поспіль не можуть
додати нічого більше до вже отриманої інформації. Монітори
можуть вирішити, з ким бесідувати, за принципом сніжка, коли
монітор просить кожну особу протягом бесіди назвати імена
інших осіб, чия інформація або думка допоможе в розслідуванні та
які матимуть бажання побесідувати.
Плануючи інтерв’ю, монітори повинні вирішити заздалегідь,
як задокументувати отриману інформацію. Наприклад, монітор
може робити записи протягом бесіди або проводити бесіду в той
час, коли інший монітор робить записи. Інтерв’ю також можна
записувати, хоча монітори повинні усвідомлювати, що ця форма
документування часто викликає небажання особи говорити
вільно або просто відхиляється особою, яку мають інтерв’ювати.
У разі, коли монітор не може документувати інтерв’ю в жодній
формі протягом його проведення, отримана інформація повинна
бути задокументована якомога швидше. Зволікання з
реконструкцією деталей інформації, отриманої в інтерв’ю, а
надто якщо монітор відкладає це на час після інших інтерв’ю,
може негативно вплинути на точність і чіткість у
документуванні. Пов’язаний з плануванням інтерв’ю чинник – це
також місце його проведення. Монітори мають пересвідчитися,
що
розташування
–
безпечне
і дозволяє особі, з якою бесідують, почувати себе зручно. Ті,
хто бесідують, мають розмовляти з особами приватно чи
принаймні за відсутності будь-яких дійових осіб, задіяних у темі
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обговорення.
Моніторам слід побесідувати зі свідками подій, оскільки часто
вони є гарним джерелом інформації. Протягом бесіди зі свідком
події монітори можуть розглянути можливість запитати свідка про
письмову й підписану заяву з описом події. З іншого боку, якщо
особа може постраждати внаслідок його чи її заяви, то тоді
прохання про таку письмову заяву може наразитися на відмову
свідка від надання інформації.

4.6.3. Згода й конфіденційність
Монітори стоять перед вибором багатьох важливих рішень
стосовно конфіденційності. Їм треба вирішити, яка інформація
стане публічною після оприлюднення її у звіті чи іншим чином,
і яка інформація буде збережена конфіденційною. Це рішення
стосується не тільки деталей органу, якого досліджують, а й даних
від особи. Рішення зробити певну інформацію публічною вимагає
консультацій та згоди всіх джерел такої інформації. Для того, щоб
отримати згоду, моніторам доведеться пояснити своїм джерелам
як потреби чи бажання організації зробити певну інформацію публічною, так і потенційні наслідки цього. Монітори зіткнуться з важкістю збалансування потреби в отриманні більшої інформації
проти можливих наслідків від публічного називання особи, групи
чи органу з записом про порушення прав. Рішення стосовно
конфіденційності слід ухвалювати якнайраніше у процесі
моніторингу, так щоб їх можна було відповідно застосовувати
протягом процесу моніторингу.
Перед інтерв’ю джерела мають бути проінформовані, який
рівень конфіденційності обіцяється (наприклад, інформація не
буде публічною, або інформацію буде розголошено, без посилання
на джерело). Коли інформацію отримано від джерела на основі
певного
взаєморозуміння,
вона
ніколи
не
повинна
використовуватися в інший спосіб без отримання вираженої згоди
від особи, яка її надала. Порушення угоди буде неетичним і
потенційно підірве здатність організації отримати конфіденційну
інформацію в майбутньому.
Особливо важливо для моніторів, що проводять таємне
дослідження, інформувати кожну особу, як вони збираються
використовувати інформацію, котру збирають; чи наміряються
розкривати джерело інформації – особу; чи можуть вони та якою
мірою гарантувати безпеку особи. Монітори, задіяні в проекті,
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в якому існує ризик розплати, перебирають відповідальність за
ці дії.

4.6.4. Спостереження
Спостереження монітора за подіями – це інша техніка
дослідження. Спостереження, як техніка моніторингу, може бути
або зовнішнім, або участю. Монітори проводять зовнішнє
спостереження, коли вони хочуть розслідувати роботу чиновників
у громадських місцях, таку як дотримання суддею принципу
належного процесу в судах або поведінку поліції під час вуличних
демонстрацій. Для цього монітори здебільшого застосовують
листок спостереження, приготовлений заздалегідь, у якому
конкретизується, за чим мають спостерігати, нотувати й
документувати, яку форму повинно мати документування –
фотографування, відео чи аудіозапис. Монітори повинні обирати
об’єкти спостереження з крайньою увагою.
Моніторинг участі є прямою участю монітора в події, за якою
він спостерігає. Проводячи таке спостереження, монітор грає
роль особи, яка звичайно відвідала би цю подію, за якою ведеться
спостереження. Наприклад, монітор, який розслідує поведінку
поліції протягом демонстрації чи спортивної події, вдасть
протестанта чи спортивного уболівальника. Монітор повинен
бути уважним, щоб виглядати непомітним, не вирізнятися зпоміж інших учасників чи глядачів події. Завданням монітора в
такому випадку буде робити регулярні помітки стосовно даних,
конкретизованих заздалегідь. Спостереження з участю вимагає
більшої гнучкості, фіксації різних речей і випадків, різних рівнів
аналізу, незначних записів.
Моніторинг поведінки поліції:, „Контроль над поліцією”
Берклі, (Каліфорнія, США)
„Контроль над поліцією” (Copwatch) – організація, створена у
громаді, чиєю задекларованою метою є «зменшити поліційні
агресію та жорстокість» і «захищати традиції толерантності й
різноманітності в Берклі». Заснована 1990 р., її головною
діяльністю є моніторинг поведінки поліції за допомоги особистих
спостережень, записів та обнародувань випадків зловживання та
агресії, співпраця з радою громадського розгляду Берклі, комісією
поліційного розгляду.
„Контроль над поліцією” посилає команди волонтерів у
місцевість на тригодинні зміни. Кожна команда споряджена
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ліхтарем, диктофоном, камерою, формою «події» та підручниками
„Контроль над поліцією”, який описує ненасильницьку тактику
організації, відповідні закони, рішення суду, поліційні інструкції
та дії громадян на випадок надзвичайних ситуацій. Під кінець
зміни волонтери повертають свої заповнені форми в офіс
„Контроль над поліцією”. Якщо вони були свідками випадку
агресії, то можуть подзвонити одному з адвокатів, який
співпрацює з організацією та займатиметься випадком.
„Контроль над поліцією” проводить щотижневі збори, і її
активісти відвідують громадські слухання комісії поліційного
розгляду. Вона публікує щоквартальну газету «„Контроль над
поліцією” ріпорт», яка містить стовпчик «Ордер на арешт
поліціянта»,
яка
описує
приклади
заявленої
незаконної поведінки поліції, підібрані зі звітів „Контроль над
поліцією” про випадки.
Хоча вплив групи ще не досліджувався незалежно, активісти
„Контроль над поліцією” переконані, що їхня діяльність із
моніторингу стримує і таким чином зменшує зловживання та
агресію.
Форма повідомлення про подію організації „Контроль над
поліцією”
Дата
Час
Місце
Офіцери (ім’я та номери)
Номер поліційного авто
Ім’я потерпілого/арештованого
Інша інформація
Підозрюваний у злочині
Свідки (ім’я й телефонні номери)
Тілесні ушкодження?
Якщо, є то опишіть
Фото чи записи?
Чи потребує заарештований адвоката?
Опис події
Ім’я учасника організації „Контроль над поліцією”
За подальшою інформацією, будь ласка, звертайтеся до
організації „Контроль над поліцією”, Copwatch, 2022 Blake St.,
Berkeley, CA 94704, USA; тел: (1510) 5480425; ел. Пошта:
berkeleycopwatch@yahoo.com; Веб: copwatch. home.sprynet.com
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Дослідники, які досліджують поведінку поліції, можуть
отримати подальшу інформацію: (1) здійснивши моніторинг
прийняття жертв дій поліції в лікарні, а також медичної допомоги,
наданої таким людям установами швидкої допомоги; (2)
встановивши, за яких обставин поліція викликала карети швидкої
допомоги; (3) відвідавши поліційні дільниці, куди привозять
арештованих; (4) відвідавши засідання адміністративних комісій
чи судів.

4.7. Збирання і тренування моніторингової
команди (команд)
Інша важлива діяльність у плануванні проекту моніторингу –
це підбір однієї чи більше команд моніторингу для дослідження.
Крім виконання цілей проекту, команда (команди) моніторингу
сприйматимуть, як представники організації, яка проводить
дослідження і взаємодіятиме з іншими правозахисниками,
потерпілими, державними службовцями та з будь-ким іншим, хто
бере в цьому участь. Успішне дослідження ґрунтується на здатності таких моніторів проводити дослідження в манері, повній
поваги, спрямованості та знань. Також є дуже важливим, щоб
монітори використовували інформацію, зібрану під час дослідження, тільки для цілей дослідження та не використовували
її незалежно без попередньої згоди лідерів проекту моніторингу.

4.7.1. Збирання команд
Моніторинг часто здійснюється декількома командами, які
працюють незалежно одна від одної, але в рамках єдиного
проекту. Індивідувальні монітори повинні мати не тільки
необхідну професійну кваліфікацію, а й сильні міжособистісні
вміння та здатність працювати в команді. Важливо, щоб усі члени
команди моніторингу могли довіряти й поважати один одного.
Тому індивідувальні члени команди моніторингу мають обиратися
стратегічно та не замінюватися під час проекту, якщо тільки це не
є абсолютно необхідним. Рівною мірою важливо те, що природа
дослідження допоможе у формуванні команди (команд)
моніторингу. Якщо всі індивідуальні монітори в команді повинні
бути об’єктивними, безсторонніми і тренованими у проведенні
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бесід та збиранні даних, то команда в цілому має відзначатися
різноманіттям вмінь, знань і попереднього досвіду.
Наприклад, у команді, яка досліджує умови в тюрмі, в ідеалі
повинні бути юрист, лікар і хтось знайомий із внутрішньою
роботою тюрми, такий як експерт у тюремній адміністрації,
колишній охоронець тюрми чи колишній в’язень. Команда, яка
досліджує дитячу працю, в ідеалі повинна мати не тільки лікаря
та юриста, але й дитячого психолога чи спеціаліста; крім того,
така команда повинна мати когось, хто знайомий з практикою
компаній стосовно дітей, які є суб’єктами примусової праці,
таких як батьки, колишні службовці компанії чи колишня жертва
примусової праці.
Також важливо, щоб у команді були особи, які добре знаються
на поводженні з людьми чи місцями, що їх команда ймовірніше за
все зустріне. Команда, яка досліджує публічні демонстрації,
наприклад, не повинна брати монітора, який боїться великих
натовпів чи вигляду фізичного насилля. Подібним чином команда,
яка досліджує психіатричні лікарні, не повинна мати моніторів,
яким нелегко чи які неспроможні опанувати ситуацію, в якій
задіяні психічно хворі.
Кожна команда моніторингу повинна призначити лідера
команди, відповідального за координацію діяльності команди та
для вибору рішень, особливо в неочікуваних ситуаціях.
Наприклад, у небезпечних спільнотах або під загрозою поліції чи
інших службовців команди часто переживають певні труднощі чи
незгоди. Лідер команди є необхідним, і він відповідає за
вирішення таких проблем поміж командою та іншими чи серед
самих членів команди безпечним та ефективним чином.

4.7.2. Тренування команд
Проект не повинен економити ні часу, ні енергії для
тренування своїх моніторів. Якість результатів дослідження, а отже,
і самого проекту, великою мірою залежить від підготовленості
команди моніторингу. Монітори повинні розуміти мету зусилля
моніторингу і те, як дослідження пов’язано з цілями проекту
організації та загальною місією. Монітори повинні розуміти ціль
(цілі) дослідження та хто і що є суб’єктом для запитів. Вони мають
отримати відповідні інструкції та тренінги для використання
вибраних знарядь дослідження таким чином, щоби результат
кожної команди зіставлявся з результатами іншої команди.
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Монітори мусять бути знайомими з відповідним законодавством,
зокрема з міжнародним правом і відповідними положеннями
національного законодавства. Скажімо, команда, яка досліджує
державні установи, повинна розуміти серед інших питань
внутрішню термінологію та обіг документів установи. Члени
команди повинні поводитися з надзвичайним професіоналізмом
таким чином, щоби працівники установи сприймали моніторів
належно та серйозно. Команда, яка розслідує специфічні
географічні чи соціальні спільноти, такі як етнічні меншини,
повинна набути певних знань стосовно їхніх особливих звичаїв.

4.7.3. Проведення пілотних досліджень
У великомасштабних і ретельних проектах моніторингу
монітори можуть проводити пілотні дослідження, перед тим як
запустити команди моніторингу для проведення справжнього
дослідження. Пілотне дослідження – це дослідження, яке
проводиться командою, щоб опробувати використання й
результативність обраних знарядь і техніки дослідження. Ті, хто
розвинули певні знаряддя дослідження, повинні працювати в
пілотному дослідженні разом із людьми, які не брали прямої
участі у плануванні й підготуванні проекту. Останні групи можуть
надати об’єктивну перспективу в поцінуванні використання
конкретних знарядь дослідження. Пілотне дослідження корисне
тим, що воно може відкрити труднощі, яких могли б не помітити
під час планування проекту, також тестує вiдчуття часу і кількість
коштів, виділених для виконання проекту.
Знахідки пілотного проекту повинні аналізуватися з метою
підтвердження й корегування методології, обраної для
дослідження.
У багатьох випадках результати пілотного дослідження показують
вади у знаряддях дослідження та методах аналізу, що їх збиралися
використовувати. Учасники проекту можуть вносити будь-які
необхідні зміни до знарядь дослідження, техніки чи методів
аналізу даних, вони навіть можуть переоцінити графік та бюджет
відповідним чином.

4.8. Транспортні
та інші приготування
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Організація також повинна розглянути в деталях необхідні
фінансові й технічні ресурси, необхідні для подорожі, проживання,
та інші витрати, пов’язані зі збиранням даних та іншої інформації
для дослідників. Лідери проекту в консультації з моніторами
повинні визначити, яке обладнання та інші речі будуть потрібні
для належного отримання інформації, такі як папір, поштові
витрати, записувальні пристрої та подібні речі. Поцінування
подорожніх потреб – це інше питання. Після того, як ці та інші
пов’язані з витратами питання поставлено, правозахисники
можуть вирішити, чи необхідне додаткове фінансування, і якщо
так, то спланувати його забезпечення.
Оскільки мовні здібності є необхідними для точності бесіди
та для збирання іншої інформації, проект моніторингу в інших
країнах, навіть у певних спільнотах у тій же країні, повинен часто
вибирати перекладачів. Чільні питання у виборі перекладача: чи
він (вона) зможе встановити правдиву й повну інформацію в особи,
з якою вестиме бесіду, залишатимуться об’єктивними та
бажатимуть
уважно
слідувати
інструкціям
монітора.
Перекладачів необхідно проінструктувати, аби вони перекладали
все, що монітор та особа, з якою ведеться бесіда, говорять,
дослівно і повністю. Це забезпечує те, що монітор, а не
перекладач,
буде
здатен
оцінювати придатність наданої інформації та відповідний порядок
запитань.
5. ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
Підготування проекту моніторингу може бути суттєвим
починанням. Але реальною суттю проекту моніторингу є
проведення
самого
дослідження.
Проведення
інтерв’ю,
спостереження за подіями, відвідання місць і збирання допоміжної
інформації складають сутність моніторингу прав людини. Кожен із
цих кроків, одначе, мусить зважати на відповідні етичні
застереження та заходи безпеки.
Загалом монітори повинні дотримуватися двох принципів під
час проведення дослідження. По-перше, відрізняти факти від
думок, підозр і гіпотез. Інформація без надійної основи може
підірвати кінцевий звіт і змарнувати зусилля всього проекту
моніторингу. По-друге, підтримувати неупередженість, і це
пов’язано з вибором відповідних знарядь. Монітори не можуть
дозволити собі стати емоційно задіяними. Друзі, монітори та
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лідери повинні бути уважними стосовно цієї можливості та
розглянути усунення монітора, який має цю проблему.

5.1. Збалансування етичних зауважень
Монітори часто стикаються з етичними проблемами під час
проведення моніторингу. Наприклад, монітор, який дізнався від
жертви про те, що державний чиновник вчинив серйозне
правопорушення, повинен вирішити, чи відкрити цю інформацію
відповідним органам проти бажань жертви. У багатьох країнах
громадські
організації
зобов’язано
повідомляти
про
правопорушення, що їх вони відкривають протягом своєї
діяльності. Втім, забезпечення виконання цього обов’язку
практично нема.
Вибір такого рішення є найтяжчим у випадках, коли монітор,
відкриваючи інформацію, мусить розкрити джерело, таким чином
підставляючи особу під ризик репресій та іншої фізичної шкоди.
Крім питань безпеки потерпілого, моніторам, можливо, доведеться
зважити на потребу доскональної довідки – наприклад, стосовно
гомосексуального зґвалтування в тюрмі – проти бажання
мінімізувати будь-яке втручання у приватність потерпілого.
Навіть згода джерела на розкриття інформації, яку він чи вона
надали, не є кінцевим словом у цьому питанні. Монітор може
замислитися над етикою такого розкриття. Зрештою, подібні
рішення повинні основуватися на збалансованій оцінці кожної
конкретної ситуації.
Те, як монітори вирішують певні етичні проблеми, може також
залежати від політичних обставин, у яких вони діють. Монітори,
наприклад, інколи стикаються з труднощами в отриманні судових
чи інших правових документів. Вони мусять оцінити потребу
в інформації, що міститься в цих документах, і тоді вирішити, чи
необхідно їх отримати за допомоги нелегальних методів. Таке
рішення чітко основане на кожній специфічній справі. У
тоталітарному режимі, де права людини згідно з заявами
порушуються
масово, монітори можуть вирішити, що буде морально
виправданим учинити такі дії. У демократичному режимі монітори
повинні розглядати вчинення таких дій лише тоді, коли в цьому є
законний громадський інтерес і відкриття інформації відповідає
гарантіям прав людини, зокрема праву на приватність. Інколи
монітори не розголошують частини інформації, яку вони отримали,
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як-то довідку про особу, якщо її розкриття суперечитиме праву на
приватність чи піддасть особу ризикові.

5.2. Вжиття заходів безпеки
Лідери проекту повинні запевнити моніторів, що вони вживуть
усіх можливих заходів для гарантування їхньої безпеки,– це є
особливим питанням під час інтерв’ю із серйозно психічно
хворими чи небезпечними злочинцями, та протягом проектів, які
здійснюються у спільнотах, де відбуваються соціальні конфлікти з
насиллям. Заходи безпеки мають бути чільним компонентом будьякого дослідження, і, можливо, доведеться ввести процедуру
контакту для тих, хто здійснює моніторинг, за якої вони
контактуватимуть із колегами або членами родини регулярно, чи
створити механізм для охорони записів чи інших документів.
Монітори та їхні родини повинні мати доступ до всіх видів
правової, медичної та економічної допомоги в тому разі, якщо
вони стануть жертвами репресій з боку влади.
Там, де через питання безпеки заборонено відвідини місця
події, чи де уряд не дозволяє в’їзду іноземних моніторів, свідчення все ж таки можна збирати від переміщених осіб, біженців чи інших, які залишили країну. Методи отримання інформації
за таких обставин, хоча менш надійні, ніж особисті свідчення, допускають телефонні дзвінки та підписані заяви свідків
і жертв. Тут знову захист інформації про особу, яка є джерелом
інформації, стає необхідним, і це є іншим суттєвим заходом
безпеки.
5.3. Проведення інтерв’ю
Проведення інтерв’ю – одна з найбільш вирішальних стадій
процесу моніторингу. Важливо, щоби монітори, які проводять
інтерв’ю, були добре підготовленими, та щоб особи, з якими
бесідують, повністю були проінформовані про процес. Навіть
більше, вміння проводити інтерв’ю залежить від досвіду та
великої практики. Кожен монітор, який проводить інтерв’ю на
додаток
до
дотримання
основних
принципів
згоди,
конфіденційності, неупередженості та безпеки, повинен
розглянути декілька вказівок і пристосувати їх до своїх вмінь та
оцінок. Коли метою проекту моніторингу є дослідження
діяльності такої установи, як суд, дитячий будинок чи тюрма, є
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певні особливі питання, що їх необхідно розглянути у проведенні
бесід. По-перше, монітори мусять отримати необхідну згоду від
відповідних властей на проведення інтерв’ю з особами та
працівниками закладу. Інтерв’ю з державними працівниками
мають містити питання стосовно їхньої безпеки, умов роботи,
відносин із начальством тощо. Якщо дослідники прагнуть
вивчити дотримання прав студентів чи, скажімо, в’язнів, то
монітори можуть засумніватися в допомозі працівників, оскільки
ті схильні до неправильного представлення умов та інших
аспектів установ, де вони працюють.
Вказівки для проведення інтерв’ю в дослідженнях
Чітко поясніть, хто такі інтерв’юери та що вони роблять.
Поясніть заздалегідь природу і мету проекту моніторингу.
Надайте інформацію стосовно НДО, які (яка) проводять
(проводить) дослідження.
Поясніть, яким чином доступитися до матеріалів проекту.
Поясніть, кому буде розкрито інформацію, отриману в інтерв’ю,
якщо не вимагається нерозголошення.
Прагніть чіткої домовленості про проведення інтерв’ю з
якомога більшою приватністю, одне за раз.
Гарантуйте, що інтерв’ю є конфіденційним і що жодна
інформація не поширюватиметься без вираженої згоди. Запитуйте
осіб, з якими бесідуєте, чи не прагнуть вони залишитись
анонімними. Поясніть, що анонімність стане на заваді участі особи
в юридичних діях, у яких держава вимагає назвати скаржника.
Переконайте особу, що вона в безпеці з інтерв’юерами.
Визначте, чи можуть фотографування або записувальні
пристрої залякати осіб, втрутитися в їхні культурні норми чи
іншим чином перешкоджати отриманню найбільш точної
можливої інформації.
Вживайте низку прямих запитань, коли бесідуєте зі свідком,
зокрема «Що трапилося?» та «Що трапилося далі?», ставте
запитання, які починаються з «хто», «що», «коли», «де», «чому» та
«як».
Вживайте навідні запитання, які пропонують відповідь тільки
тоді, коли свідок, з яким бесідують, ймовірно надає інформацію,
що суперечить цілям проекту моніторингу, як-от: «Чи не правда,
що…?» та «Чи Ви заперечуєте, що…?»
Вживайте напрямні запитання, як-от: «Чи не могли б Ви більше
описати стосовно...?» та «Можете пояснити, що важливого в
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тому...?», коли проводите бесіду зі свідками, які нервують, не
мають мовних навичок або яким важко пригадати деталі; одначе,
не надавайте їм відповідей для підтвердження чи відмови.
Робіть уважно записи, зокрема загальні враження стосовно
манери й довіри до особи, а також обставин, у яких проводиться
інтерв’ю.
Зберігайте список джерел і контактної інформації.
Створіть перевіркову чи перехресну систему для порівняння
коментарів декількох осіб стосовно одного випадку для того, щоб
оцінити правдоподібність і надійність отриманої інформації.
Складіть список додаткової інформації, яку потрібно зібрати, і
вимагайте документів, необхідних для потвердження зібраної
інформації.
Застосовуйте протоколи бесід, внесені в інструкції
моніторингу, щоб підтримувати напрямок бесіди.
Не діліться інформацією з особою, чи інформацією, наданою
однією особою, з іншою особою, та визначте, коли втаїти інформацію, яка може поставити під удар безпеку чи добробут особи, з
якою ведеться бесіда, або третю сторону.
Закінчуйте кожне інтерв’ю подякою особі за участь у
розслідуванні та запитанням, чи ще є щось таке, що він чи вона
прагнули додати до інформації.
Джерела: «Жіночі права крок за кроком: практичне
керівництво до застосування міжнародного законодавства з прав
людини та механізми захисту прав жінок», «Міжнародні жінка,
право та розвиток» (Women, Law & Development International) і
Хьюман Райтс Вотч (Human Rights Watch), 1997, Вашингтон, округ
Колумбія, глава 6.
Монітори повинні обдумати одночасне дослідження порушень
прав усіх людей, які підпадають під рамку державної установи,
більшою мірою, ніж досліджувати працівників і клієнтів установи
окремо.
Монітори, які досліджують державну установу, таку як
виправний заклад чи військову частину, стикаються з етичною
проблемою на додаток до тих, які є звичними. Навіть якщо
монітори можуть мати конкретну та достатньо обмежену
інформацію, яку їм потрібно добути і тому їм необхідно провести
достатньо вузьке дослідження, влада може обмежити свою згоду
на дослідження на умовах, які завадять здатності моніторів
отримати необхідну інформацію. Одначе монітори не повинні
просто прийняти умови, які будуть перепоною для дослідження, а
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радше мають більш упевнено розмовляти з владою.
Хоч би якою була ціль дослідження, а свідчення жертв
(жертви) порушення є вирішальним. Таке детальне свідчення
мусить бути зібране в найменших деталях, а інші прямі покази
свідків також є відповідними. Дослідження представницької
кількості справ може продемонструвати серйозність проблеми.
Навіть в умовах, коли монітори не намагаються показати тип чи
практику порушення, пряме свідчення стосовно подібних справ
може допомогти в посиленні аргументів правозахисту й
підкреслити потребу в дії із захисту права.

5.4. Отримання допоміжних даних
і підтверджувальних доказів
Збирання допоміжних даних є іншим важливим, хоча й часто
непоміченим, кроком у проведенні дослідження. Після проведення
інтерв’ю та виконання всіх інших завдань із дослідження,
монітори мають отримати інформацію, потрібну для заповнення
будь-яких прогалин, що, можливо, залишилися протягом збирання
прямих доказів. Монітори повинні уважно документувати докази з
усіх сторін, перевірити факти й підтвердити історії таким чином,
щоби звинувачення у зловживаннях були добре обґрунтованими та
мали сильну основу для загального захисту зусиль. Надійні звіти
інших урядових організацій та НДО, інтерв’ю з іншими свідками,
скарги інших осіб чи організацій стосовно подібних порушень і
докази про фізичні зловживання – все є джерелами підтвердження
доказів. Дослідження має представляти тільки те, що можна
перевірити. У ситуації, коли важко дійти точного висновку,
важливо це зазначити й пояснити чому.
Допоміжна інформація також може бути отримана за допомоги
письмових свідчень під присягою та викликів до суду. Інші
підтверджувальні докази можна встановити в медичних записах і
звітах, судових справах і статистичних документах. Менш
формалізовані джерела допоміжних даних – це статті в газетах,
звіти місцевих організацій та подібні документи.
Якщо з’являється можливість, також буде корисно провести
додаткові чи подальші інтерв’ю, як спосіб отримання
підтверджувальних доказів. Монітори повинні мати на увазі,
одначе, що вони визначають спершу кількість інтерв’ю, які
необхідно провести, основуючись на обсязі дослідження
впродовж готування проекту. Тому моніторам важливо мати
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чітке відчуття, коли вони отримали всю можливу інформацію від
своїх інтерв’ю, та уникнути ненавмисного розширення обсягу
дослідження, помножуючи свої дослідницькі зусилля чи
витрачаючи додаткові ресурси нерозумно.
Запити Гельсінського комітету Румунії по встановленню
фактів
З 1990 р. Асоціація захисту прав людини в Румунії –
Гельсінський комітет (Association for Defense of Human Rights in
Romania-Helsinki Committee, APADOR-CH), іще відомий як
Румунський Гельсінський комітет (Romanian Helsinki Committee),
проводить діяльність з моніторингу та проводить діалог із владою
для того, щоб (1) модифікувати існуючі громадянські права та
інше відповідне законодавство, (2) сприяти новому законодавству із
свободи інформації, (3) надавати юридичну допомогу жертвам
заявлених порушень прав людини, (4) будити громадську
свідомість стосовно питань прав людини. Діяльність APADOR в
основному зосереджена на праві на приватність, праві на
справедливий суд і правах меншин.
Загалом APADOR слідує певним внутрішнім процедурам у
розслідуванні скарги та поданні відповідних запитів. Такі
процедури слідують формі й сутності первинної інформації, яку
отримує APADOR. Скарга, яку приносить в APADOR заявлена
жертва, зазвичай спонукає представника APADOR провести
розмову для прояснення скарги за допомоги тактовного
розпитування особи, повторюваного підсумування інформації та
отримання імен потенційних свідків. Подала заявлена жертва
офіційну
скаргу
до
органу влади чи ні, а представник APADOR обмежує допомогу до надання поради стосовно юридичних прав і процедур, можливого
розвитку справи і потенційних результатів. Представник APADOR,
перевіряючи інформацію, отриману поштою стосовно заявленого
порушення, обмежений змістом листа у вирішенні, чи проводити
операцію з установлення фактів. У кожній з таких ситуацій
APADOR прагне отримати початкову об’єктивну та безсторонню
оцінку заявленого порушення прав людини.
Для того, щоб досягти балансу між спільною тенденцією
заявлених жертв перебільшувати вимоги й події та тенденцією
влади заперечувати їх, APADOR прагне порівняти й підтвердити
версії звинувачень (звинувачення) за допомоги: ґрунтовного
знання відповідних законів і процедур; дослідження на місці
заявлених порушень (порушення); всебічної співбесіди з
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заявленою жертвою, членами родини, місцевою владою та будьякими іншими доступними свідками; збирання будь-яких фізичних
доказів. Інформація, яку надає влада та будь-які зібрані докази,
такі як медичні довідки й фотографії, є важливими для підтримання
суперечностей і нестиковань. APADOR наголошує на потребі
отримати якомога більше твердих доказів, перед тим як
вирішувати, чи братися за справу та як рухатися далі у справі.
Наприклад, як результат фотографій, представлених їй, та
певних звітів ЗМІ APADOR взяла 1997 р. справу, в якій
фігурували заявлені тортури десятирічного хлопчика місцевою
поліцією. APADOR повинен був узгодити різні версії заявленого
порушення, подані хлопчиком, його матір’ю та представниками
прокуратури. Після декількох невдалих спроб сконтактувати з
проводом місцевої поліційної дільниці, задіяної у справі, APADOR
вирішила опублікувати звіт, де було окреслено її висновки:
хлопчик став жертвою тортур; такі дії були незаконними згідно з
Конституцією Румунії та кримінального права, а також згідно з
декількома міжнародними та регіональними документами; що
поліція повинна була повідомити батьків хлопчика про його
місцеперебування; що поліція цього не зробила і що піддання
хлопчика брутальному поводженню показало її недостатню
підготовленість; що справи, в яких жертвами є діти, повинні
розглядатися прокурорами, які спеціалізуються в дитячій
психології.
Звіт привернув значну увагу громадськості, змусивши офіс
прокурора передати чотирьох офіцерів поліції та охоронців до суду
того ж року. APADOR найняв юриста для представлення інтересів
хлопчика то його матері. Було декілька розглядів; четверо з
підсудних були засуджені від одного до двох років позбавлення волі,
але згодом строки оголосили умовними. Суд присудив хлопчикові та
його матері 10 млн лей як компенсацію (приблизно 400 доларів
США), але юрист APADOR прагне додаткової компенсації в
порядку апеляції.
Ця справа сприймається як успіх у тому сенсі, що первинний
звіт сприяв такій швидкій та активній відповіді властей. Хоча суд
вирішив справу на користь хлопчика, APADOR продовжив
подальшу діяльність та оспорив рішення для отримання
відповідного відшкодування, особливо у світлі умовних строків
засудження підсудних. Звичайно, правозахисники повинні
усвідомлювати, що уряд не завжди вдасться до швидких і
негайних дій, а чи робитиме це часто – питання політичних
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обставин.
За подальшою інформацією стосовно цієї справи та діяльності
APADOR, будь ласка, звертайтеся APADOR-CH, Romanian Helsinki
Committee, 8 Nicolae Tonitza Str., 704012, Bucharest, Romania; тел.
(401) 3124528, 3123711; факс (401) 3102178; ел. пошта: apador@dnt.
ro: веб: apador.org.ro

6. ОЦІНЮВАННЯ ЗНАЙДЕНОГО
МАТЕРІАЛУ
Успішне дослідження завжди оспорює та покращує початкові
припущення, які складаються стосовно порушень прав людини
протягом стадій планування. Післядослідницький аналіз може
надати набагато точніші, надійніші й такі, що їх можна захищати,
висновки стосовно припущень, зроблених стосовно природи
порушень, заявлених порушників (порушника) та відповідного
державного органу чи органів, відповідальних за правовий захист.
Метою аналізу після дослідження є уважний розгляд фактів,
зібраних, аби показати, що трапилися порушення прав людини;
ствердити, що держава, дією чи упущенням, є відповідальною за
порушення; зробити ясними всі рекомендовані чи ті, які
вимагаються, кроки й засоби захисту прав. Ясні та переконливі
аргументи дуже допоможуть загальній стратегії захисту.
Що стосується питань прав людини, то правозахисники завжди
мають показувати, що розслідувані порушення порушують право,
яке відповідний уряд зобов’язаний захищати згідно з
національним чи міжнародним правом з прав людини. Коли
регіональні чи міжнародні документи гарантують право, яке
захищається, правозахисники мусять продемонструвати, що
задіяна держава ратифікувала документи і має правовий обов’язок
їх захищати. Якщо задіяно декілька прав, правозахисники повинні
вказати відповідно на кожне порушення й показати, що держава
мала зобов’язання в кожному випадку.
7. ПРЕДСТАВЛЕННЯ СПРАВИ
Центральний аспект будь-якої стратегії захисту громадського
інтересу – визначення, як найкраще представити знайдений
матеріал дослідження. Це рішення залежатиме від загальних цілей
стратегій захисту та аудиторії, яку мають проінформувати
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стосовно знайденого матеріалу. Існує декілька форм презентацій,
зокрема публічні зустрічі, на яких правозахисники інформують
присутніх стосовно знайденого матеріалу проекту чи усно, чи за
допомоги роздання друкованих матеріалів; письмовий звіт, який
окреслює знайдений матеріал та рекомендує потенційні рішення;
доповідна, неформальні письмові записи, записи чи заяви, які
можуть містити вибрану інформацію, таку як правові аргументи,
основані на знайденому матеріалі проекту; відкриті листи й газетні
статті.

7.1. Готування письмових звітів
Звіт є найбільш поширеною формою представлення знайдених
матеріалів. У звіті ясні аргументи, що стверджують будь-які
порушення національного чи міжнародного законодавства, повинні
робитися на підставі уважного аналізу фактів і правових обов’язків
держави. Ці аргументи мають бути добре захищеними з
застосуванням владних джерел, таких як рішення місцевих судів,
звітів чи заяв із позицією уряду та міжнародних документів.
Пов’язані з певними міжнародними зобов’язаннями аргументи
можуть вести до рекомендацій урядові (урядам) відповідальному
(відповідальним)
за порушення, та міжнародній спільноті.
Правозахисникам слід прагнути зробити ці рекомендації настільки
конкретними, наскільки можливо, і зусилля мусять бути потрачені
на те, щоби визначити кроки до захисту права, які чітко основані на
національному й міжнародному законодавстві та можуть бути
успішно впровадженими.
Вказівки до приготування звіту моніторингу дотримання
прав людини
Вирішіть, хто братиме участь у написанні, редакції та
публікації звіту.
Встановіть будь-які незгоди поміж учасників стосовно
знайденого матеріалу чи рекомендацій.
Опишіть:
ціль
(цілі)
дослідження,
обставини,
які
супроводжували збирання доказів, техніку дослідження,
використану моніторами, та методи і джерела, використані для
перевірки знайденого матеріалу.
Підтримайте опис порушень, де це можливо, прямими
цитатами від осіб, які надали інформацію протягом інтерв’ю.
Наведіть різні джерела доказів, якщо можливо, та
конкретизуйте кожне джерело, якщо тільки не було домовленості
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про конфіденційність чи анонімність.
А ще звіт має містити деталі будь-якої відповіді уряду чи вказівку на відсутність такої. Стосовно цього пункту правозахисники
можуть розглянути можливість надіслання копії звіту до
відповідного державного органу, надаючи можливість коментарів
перед опублікуванням кінцевого звіту. У деяких випадках, одначе,
така дія може виявитися нерозважливою, оскільки існує ймовірність
того, що держава спробує затримати звіт чи дискредитувати його,
навіть перед його оприлюдненням. Зрештою, проект повинен
надіслати копії звіту особам, які надали інформацію чи то через
інтерв’ю, чи іншим чином, або їхнім представникам; відповідним
національним, регіональним і міжнародним урядовим інституціям
та організаціям; іншим НДО, які, можливо, співпрацювали у зусиллі
проекту; ЗМІ; будь-яким зацікавленим чи задіяним урядам.
Часто правозахисникам доводиться складати презентацію
знайденого матеріалу так, щоб апелювати і впливати на вужчу
аудиторію, таку як органи, які ухвалюють рішення. З-поміж інших
чинників це означає винесення рішень стосовно структури, яка
використовується
для
презентації
знайденого
матеріалу,
термінології та синтаксису, змісту й мови, якою звіт повинен бути
опублікований.

7.1.1. Структура й термінологія
Міжнародна організація може вимагати спеціального
викладення змісту звіту, і правозахисники повинні переконатися,
що їхній звіт написано відповідно до цих вимог. Якщо таких вимог
немає, то, звичайно, організації вільно обирають такий вигляд свого
звіту, який їм подобається. Залежно від фокусу, вибраного
правозахисниками, звіт може набувати різних форм, структур і
порядку. Наприклад, деякі правозахисники воліють розташувати
знахідки, що демонструють порушення прав, зазначених у
міжнародних інструментах, таких як Загальна декларація прав
людини чи Європейська конвенція з прав людини, відповідно до
порядку, в якому ці права подано в названих документах.
Що стосується термінології та синтаксису, то зміст звіту
мусить бути написаний так, щоби відповідати цілям застосування
цільових отримувачів і визначенню певних слів та юридичних
термінів. Звіт, підготований для ЗМІ, може містити так звані модні
слова, що їх журналісти часто застосовують для того, щоб описати
певну особу, подію чи явище. Звіт, підготований для службовців,
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має загалом бути переконливим, але нейтральним, тобто
неемоційним, і не містити жодних особистісних підбурливих
висловлювань. Основуючи звіт на точних, надійних даних і
представляючи їх у раціональній, але наполегливій манері, можна
максимізувати його ефективність і потенційний вплив. А от звіти,
покликані викликати широку громадську підтримку, можуть
наголошувати на більш емоційних і цікавих людям аспектах.

7.1.2. Мови
Звіти мають публікуватися мовою (мовами) цільової групи
читачів (читача). Коли звіт подається до офіційної організації,
трибуналу чи іншого закладу на державному рівні,
правозахисники повинні друкувати звіт офіційною мовою
закладу. Організація може надрукувати свій звіт декількома
мовами, навіть якщо це не вимагається для того, щоби
максимізувати кількість людей, які можуть його прочитати й
дізнатися щось із нього.

7.2. Робота зі ЗМІ
ЗМІ є важливим знаряддям будь-якого проекту моніторингу.
Як телебачення й радіо, так і друковані ЗМІ можуть бути
використані як форуми для поширення знайденого матеріалу
дослідження. Проект може зробити свої знахідки публічними за
допомоги прес-конференцій, прес-релізів та інших пов’язаних зі
ЗМІ форумів, застосовуючи їх як альтернативу іншим формам
презентації. Проект також може використати медійне покриття для
додатку й поширення показу своїх зусиль, відкриттів і висновків, як
спосіб сприяння презентації його знайденого матеріалу та
створення громадського тиску в руслі його рекомендацій.
У відносинах зі ЗМІ правозахисники мають зосередитися на
визначенні, ясно й лаконічно викласти головне повідомлення
організації та проекту. Вони мусять точно подати деталі, характер
інформації – офіційна чи неофіційна, розрізняти інформацію для
запису і не для запису.
Заохочення ЗМІ до висвітлення
Визначте потенційно зацікавлених журналістів на ранніх етапах
процесу планування.
Заохочуйте журналістів розповідати про дослідження за
допомоги інформування їх про питання, що розглядаються, і
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відданість організації її проектові та правам людини в цілому.
Посилайте провідним журналістам копії звіту чи інші
документи, складені проектом, який містить інформацію стосовно
дослідження.
Підтримуйте контакт із журналістами, нагадуйте телефонними
дзвінками чи спонукайте незалежне журналістське дослідження.
Пишіть і розповсюджуйте прес-релізи стосовно просування
дослідження, а коли фінальний звіт опубліковано, узагальніть
чільні знахідки, висновки та рекомендації проекту.
Проведіть прес-конференцію чи іншу подію для того, щоб
означити закінчення дослідження.
Звісно, мета проекту моніторингу – не просто підготувати й
поширити знайдені матеріали у звіті чи іншим чином. У певних
випадках, де жертвам і свідкам загрожує небезпека, звіт
моніторингу найкраще залишити без опублікування. Найбільш
важливо, що моніторинг є елементом ширшої громадської кампанії,
спрямованої на вдосконалення поваги до особистих прав і свобод,
інколи навіть поваги до самого моніторингу. Роль моніторингу в
таких кампаніях обговорюється далі у гл. 4. «Проведення кампаній
захисту громадського інтересу». Навіть більше, знахідки
моніторингу і звіти можуть служити для підтримки діяльності в
судових процесах громадського інтересу. Див. гл. 3. «Стратегічний
судовий процес: подання позовів в інтересах громадськості». Немає
значення, як використовуються знахідки моніторингу, в підсумку
той факт, що громадська увага зосереджена на певній проблемі, є
однією з ефективних методик, які застосовуються для покращання
загальної ситуації з правами людини.
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Створена як основний довідник із роботи механізмів захисту прав людини і
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забезпечення дотримання прав жінок.

Організації

Канадсько-американська мережа інформування та документування з
дотримання прав людини (Canada-U. S. Human Rights Information and Documentation Network – CUSHRID Net)
Secretariat, AAAS Science and Human Rights Program
1200 New York Avenue, NW Washington, DC 20005, США
Tel/fax: (1 202) 326 6787
E-mail: cushrid@aaas.org
Web: shr.aaas.org/cushrid.htm
Надає інформацію про документування дотримання прав людини та інші правові
документи, а також проводить тренінги.
Міжнародні системи інформації та документування з прав людини (Human
Rights Information and Documentation Systems, International – HURIDOCS)
48, chemin du Grand-Montfleury CH-1290 Versoix, Switzerland
Tel.: (41 22) 755 5252
Fax: (41 22) 755 5260
E-mail: huridocs@comlink.org
Web: www.huridocs.org
Мережа організацій з прав людини, яка допомагає та навчає поводженню з інформацією з дотримання прав людини та іншій відповідній діяльності з прав людини.
Інтернет з прав людини (Human Rights Internet)
8, York Street, Suite 302,
Оttawa, Оntario K1N 5S6, Canada
Tel.: (1 613) 789 7407
Fax: (1 613) 789 7414
E-mail: hri@hri.ca
Web: www.hri.ca
Містить інформаційну базу даних, пов’язану з правами людини, зокрема
управління організаціями з прав людини, пошук фінансування для організацій,
публікації стосовно прав людини та освітні правозахисні програми.
Міжнародна Гельсінська федерація з прав людини (International Helsinki
Federation for Human Rights)
Wickenburg 14/7,
А-1080, Vienna, Austria
Tel.: (43 1) 408 8822
Fax: (43 1) 408 882250
E-mail: office@ihf-ht.org
Web: www.ihf-hr.org
Відслідковує дотримання положень з прав людини згідно з Підсумковим
Гельсінським актом і наступними документами. Проводить тренінги й технічно
забезпечує роботу правозахисних НДО у регіонах, які підпадають під діяльність
Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ).
«Міжнародні жінка, право, розвиток» (Women, Law&Development
International)
1350, Connecticut Avenue, NW Suite, 407
Washington, DC 20036-1701, USA
Tel.: (1 202) 463 7477
Fax: (1 202) 463 7480)
E-mail: wld@wld.org
Web: www.wld.org
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Надають інформацію та ресурси із захисту прав жінок, реалізують проекти із
захисту жінок у всьому світі.
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Глава третя
СТРАТЕГІЧНИЙ СУДОВИЙ ПРОЦЕС:
ПОДАННЯ ПОЗОВІВ
В ІНТЕРЕСАХ ГРОМАДСЬКОСТІ
Ця глава пояснює:
 Причини діяти через стратегічний судовий процес
 Як визначити, чи буде судовий процес найкраще слугувати цілям
громадського інтересу
 Як вибрати справу-„прецедент”
 Вказівки для роботи по справі та представленню її в суді
 Потенційний вплив стратегічного судового процесу
 Роль судового процесу в широкій кампанії захисту громадських
інтересів

1. ЩО ТАКЕ СТРАТЕГІЧНИЙ СУДОВИЙ ПРОЦЕС?
Традиційно юристів навчають представляти найкращим чином
інтереси свого клієнта у певній справі чи процесі. Приймаючи
справу у своїй повсякденній практиці, юристи аналізують відповідне законодавство і діють так, щоби найкращим чином сприяти
цим інтересам. Певні юристи, одначе, вибирають судові процеси,
покликані сягнути за межу поточної справи та індивідуального
клієнта. За допомоги судового процесу ці адвокати прагнуть
змінити закон чи практику його застосування таким чином, щоби
це вплинуло на все суспільство.
Один із таких юристів – це професор Джек Грінберг,
прекрасний судовий адвокат із прав людини та професор права
Колумбійського університету. Професор Грінберг пояснює два
застосування, що їх судовий процес громадського інтересу має для
судової системи. По-перше, судовий процес громадського інтересу
примушує судову систему трактувати закон; судовий процес
громадського інтересу примушує суди наповнювати реальним
змістом чи переформулювати права в конституціях, статутах і
договорах, аби краще відповідати на правопорушення уряду й
суспільства та допомагати тим, хто від них страждає. Крім того,
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судовий процес громадського інтересу впливає на суд, щоб він
застосовував наявні, сприятливі правила чи закони, які в
противному випадку використовуються недостатньо або
ігноруються.
Це пояснення запозичено з досвіду юристів громадського
інтересу США. Але воно також близьке до описання роботи
європейських адвокатів та організацій, які дбають про подібні цілі
за допомоги таких механізмів, як Європейський суд з прав людини
та національні конституційні суди. Індивідуальні адвокати та
недержавні організації в Центральній та Східній Європі
стикаються з проблемами та оспорюють положення, подібні до
тих, із якими американські юристи стикалися протягом останнього
сторіччя: дискримінації меншин, зловживання владою з боку
поліції, посягання на свободу слова та руйнація довкілля. Хоча ці
проблеми ще існують у Сполучених Штатах, зусилля груп
громадського інтересу мали результат у законах та органах, які вже
ефективніше захищають основні права населення.
Сьогодні активісти громадського інтересу можуть розглянути
підходи й стратегії, застосовувані адвокатами у США та інших
країнах, щоби визначити, чи може допомагати і яким чином таке
використання судової системи їхнім справам і цілям. Ця глава
розглядає питання, як правозахисники в Центральній та Східній
Європі можуть вирішувати проблеми у своїх країнах за допомоги
судового процесу, спрямованого на правові й соціальні зміни. Про
нього часто говорять як про стратегічний судовий процес. Він є
нічим іншим, як одним із багатьох термінів, який застосовується
для визначення описаної діяльності. Такі терміни, як «судовий
процес впливу» та «судовий процес справи-прецеденту» часом
уживають взаємозамінно з поняттям «стратегічний судовий процес».
Стратегічний судовий процес інколи називають «судовим
процесом захисту громадського інтересу», хоч останній термін
також застосовується для означення інших типів судового процесу
з цілями громадського інтересу, таких як діяльність, описана у гл.
6. «Доступ до правосуддя: правова допомога малозабезпеченим».

2. РОЛЬ ОРГАНІЗАЦІЙ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ ПРАВОВИЙ
ЗАХИСТ ГРОМАДСЬКИХ ІНТЕРЕСІВ
На додаток до подання реальних справ у міжнародні та національні суди, стратегічний судовий процес означає збільшення
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усвідомлення питань громадського інтересу та надихає на тиск
задля змін серед широкої громадськості. Судовий процес захисту
громадського інтересу демонструє, як суспільство і право
взаємодіють і впливають одне на одного. З іншого боку, пресуюча
потреба правової реформи стимулює стратегічний судовий
процес. Правові дії самі викликають громадську реакцію,
надихають громадські вимоги, протести й підтримку, яка в
підсумку може принести соціальні й законодавчі зміни.
У країнах з активним громадянським суспільством інтереси
осіб чи груп осіб часто представляються спеціалізованими
неприбутковими, професійними чи іншими організаціями, які
розглядають проблеми осіб у контексті своїх стратегічних цілей.
Деякі організації переймаються однією соціальною чи правовою
проблемою, такою як забруднення навколишнього середовища в
регіоні, що спричинило певне захворювання, чи виробництво і
продаж небезпечних продуктів, що завдало шкоди дітям. Інші
організації займаються соціальними й правовими проблемами, які
шкодять правам певної меншини чи групи інтересів, таких як
роми, жінки, діти чи геї та лесбіянки. Крім того, інші організації
цікавляться ширшими соціальними питаннями, такими як
установлення верховенства права чи захист прав людини, і
переслідують специфічні цілі, такі як сприяння міжнародним
стандартам через правовий захист жертв порушень прав людини.
Подаючи стратегічну справу до суду, організація, яка здійснює
правовий захист громадського інтересу часто йде попереду у
зусиллях із досягнення соціальних змін. Важливо зауважити,
одначе, що рідко успіх чи невдача кампанії громадського інтересу
основується на єдиній справі чи рішенні. Негативний результат
справи, наприклад, може знову ствердити несприятливий закон чи
практику і таким чином поглибити соціальну проблему, зробити її
складнішою для того, щоби досягнути успіху в цьому питанні в
майбутньому. З іншого боку, несприятливий результат у певній
справі може з огляду на минуле служити як невдалий, але
необхідний крок у довготривалому процесі досягнення соціальної
реформи. Зрештою, найбільш успішні групи громадського
інтересу прийняли всебічний підхід у переслідуванні своїх цілей, і
судовий процес є просто одним елементом у широкому спектрі
діянь, доступних активістам.

3. ЧОМУ СУДОВИЙ ПРОЦЕС?
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Рух права громадського інтересу використовує різноманіття
методів і стратегій у боротьбі за соціальні зміни. Активісти
захисту громадського інтересу можуть лобіювати законодавців,
протидіяти місцевим чиновникам чи урядовим органам,
використовують громадську думку, інформують пресу і т. д. Така
правозахисна діяльність обговорюється детальніше у гл. 4.
«Проведення кампанії захисту громадського інтересу». В
ситуаціях, де є чіткий спір, адвокати можуть обрати його
вирішення за допомоги посередництва, ніж застосуванням
методів протистояння. Судовий процес, одначе, залишається
одним
із
найсильніших
знарядь
досягнення системних змін. Коли інші методи задіюють масові
акції чи стратегії співпраці поміж групами осіб, залучаючи й
урядові органи, стратегічний судовий процес має доступ до влади
судової системи в боротьбі за соціальні зміни. Це особливо
важливо у країнах, де судова система є доволі незалежною і тому
відносно ізольованою від прямого впливу політичних інтересів.
Навіть у країнах, де судова система лише частково є незалежною,
стратегічний судовий процес задіює судову систему та може
підняти рівень громадської свідомості стосовно певного питання.
Такі справи-прецеденти можуть бути каталізатором для реформи
самої судової системи.
Стратегічний судовий процес інколи змушує урядові органи,
установи чи громадські заклади, які опираються, почати діяти.
Він може привести в дію існуючі закони та інструкції навіть тоді,
коли ті, хто за них відповідають, воліли би проігнорувати їх.
Судовий процес за допомоги виконання конституційних гарантій
може поширити права навіть на ті групи, які в іншому випадку
були б їх позбавлені. Завдяки постанові сприятливих судових
рішень стратегічний судовий процес може привести до реформи
громадських закладів, які мають обслуговувати дітей, в’язнів,
осіб із фізичними або розумовими вадами чи інших специфічних
груп населення. Зрештою, стратегічний судовий процес служить
способом надання сили групам, які перебувають у несприятливих
умовах.
Стратегічний судовий процес може також надати громаді
спосіб запобігання розвиткові пропонованого проекту, такого
як спорудження звалища небезпечного сміття чи побудова
житлового комплексу, який зруйнує ліс чи парк. Судова справа
може мобілізувати громадян і консолідувати зусилля організації
через зближення зацікавлених сторін. На додаток стратегічний
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судовий процес відіграє критичну освітню функцію, підвищуючи усвідомлення питання, потенційно змінює громадську думку
і таким чином уможливлює прогрес до справедливішого
суспільства.
Одна добре відома рання кампанія судового процесу
громадського інтересу у США була спрямована проти сегрегації та
дискримінації проти чорних людей в освіті. Юристи Національної
асоціації прогресу кольорових людей (National Association for
Advancement of Colored People, NAACP) та їхній Фонд правового
захисту (Legal Defense Fund, LDF) почали кампанію в 1930-х рр.
Одна з найбільш визнаних НДО у США, NAACP-LDF багато років
йшла попереду у русі захисту громадянських прав. Її юристи
стикалися з багатьма проблемами, з якими зараз стикаються
активісти громадського інтересу в Центральній та Східній Європі:
супротив судів у розгляді контроверсійних «політичних» справ;
брак досвіду в застосуванні нетрадиційних засобів захисту прав;
небажання зважати на статистичні докази. У спробі переконати
суди оголосити сегрегацію в освіті неконституційною NAACPLDF переконала багатьох людей у необхідності домагатися їхніх
прав у суді та проводила тренінги для своїх юристів. Починаючи з
позовів про прийняття чорних студентів до лише білих шкіл права
в 1938 р., кампанія проклала шлях відомій справі Верховного суду
Брауна проти Департаменту освіти, яку було вирішено по 16
роках.
Браун проти Департаменту освіти: приклад стратегічного
судового процесу у США
До 1954 р. державні школи в багатьох штатах країни було
розділено відповідно до раси; зберігалися окремі школи для
білих і чорних учнів. У декількох із цих штатів юристи з усієї
держави оспорювали закон. За допомоги організацій
громадського інтересу, мережі відданих юристів та інших
активістів громадського інтересу адвокати подавали позови до
судів у декількох штатах. Вони стверджували, що розділені
школи прищеплюють чорним дітям почуття меншовартості,
утруднюють їхній розвиток і створюють передумови подальшої
дискримінації. Ці справи було об’єднано в одну – Браун проти
Департаменту освіти Топека, Канзас, 347 США 483 (1954 р.),
доповнено 349 США 294 (1955 р.), в якій Верховний суд США
відмовився від своєї попередньої доктрини «розділені, але рівні»
та наказав, щоби школи були расово змішаними.
Питанням у цій справі було: Чи сегрегація в громадських
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школах, основана лише на расі, може позбавити дітей з груп
меншин рівних можливостей в освіті, навіть якщо фізичні умови
та інші суттєві фактори можуть бути однаковими? Суд чітко
сказав: «Ми вважаємо, що так». Це рішення було надзвичайною
перемогою, але скоро стало зрозумілим, що його впровадження –
ліквідація шкіл із розподілом – буде надзвичайно складним у світлі історії поділу та негативного ставлення багатьох білих до
інтеграції. Тому 1955 р. друге рішення у справі Брауна визнало,
що «життєвість цих конституційних принципів не може бути
дозволено проігнорувати просто з причини незгоди з ними». Суд
тоді вирішив, що школи, до яких це стосується, розвинуть
правила
і процедури, щоби впровадити десегрегацію з «усебічно
обрахованою швидкістю».
Хоча результати справи Брауна проти Департаменту освіти
були широкими й далекосяжними, процес змін тривав певний час,
у цьому випадку десятиріччя, і характеризувався як розмиття
несприятливого прецеденту, крок за кроком. Навчившись від
успіху деяких ранніх кампаній стратегічного судового процесу,
сьогоднішні юристи громадського інтересу намагаються
підтримати рівень контролю та планування своєї діяльності. Така
діяльність може бути під контролем тільки до певної міри, однак і
правозахисники повинні усвідомлювати невід’ємні обмеження у
спробах спрямувати хід і прогрес справ-прецедентів.
Ініціювання кампанії захисту громадського інтересу за
допомогою судового позову, вочевидь, не є легким завданням; не
всі справи, зорієнтовані на соціальні зміни, є добре спланованими
або компонентами більшої стратегії чи місії. Справи-прецеденти
не завжди починаються як такі. Чимало судових процесів
громадського інтересу виникають як результат незапланованих чи
випадкових подій.
Отож, як адвокати визначають, коли судовий процес є
найкращою стратегією для досягнення цілей громадського
інтересу? Як раніше згадувалося та обговорювалося, найбільш
успішні зусилля у сфері громадського інтересу застосовували
всебічний підхід і судовий процес є одним із компонентів
кампанії. Запитання для вирішення, чи прагнути судового процесу
громадського інтересу, є такими.
Чи є закон або регулювання, які не застосовуються чи не
виконуються?
Чи було застосування певних законів судами або урядо91

вими чиновниками рівним для всіх, чи вибірковим і
непослідовним?
Чи були значними або всеохопними правові обмеження на
виконання особистих прав і свобод?
Чи існують міжнародні стандарти, які можна використати,
щоби вплинути на діяльність держави?
Яка ймовірність, що подальше прояснення закону (законів)
матиме негативні наслідки для проблеми громадського інтересу?
Які ресурси (людські, фінансові, політичні) є необхідними для
виконання цілей громадського інтересу?
Питання ресурсів є фундаментальним, воно лежить в основі
кожної справи, кампанії та загальної місії організації громадського інтересу. Адекватність ресурсів та їх відповідний розподіл
повинні бути уважно розглянуті для визначення, чи взагалі та
яким чином стратегічний судовий процес підходить до ширшої
картини цілей громадського інтересу. Для детальнішого
обговорення ресурсів див. гл. 1. «Створення організації, яка
здійснює правовий захист громадських інтресів».

4. ВИБІР СПРАВИ-ПРЕЦЕДЕНТУ
Справи стратегічного судового процесу можуть надходити з
різних джерел, як-от: недержавних організацій правової
допомоги, приватних адвокатів, державних чи місцевих агенцій,
громадських активістів і соціальних працівників. Багато клієнтів
звертаються до груп громадського інтересу поштою, телефоном
чи особисто, щоби визначити, чи є певна причина дії, чи повинна
і чи може вона бути подана до суду як тестова справа. Більшість
юристів застосовують певний тип процесу відсіювання. У
розгляді потенційних справ юристи і працівники НДО повинні
розглянути відносні блага справи і тактичні запитання, зокрема
такі.
Який тип ресурсів є доступним?
Які кошти задіяні?
Яка репутація суду чи судді, котрий розглядатиме справу?
Який потенціал освітлення у ЗМІ та набуття іншої публічності?
Чи є альтернативне джерело або доступ до інших правових
послуг для заявника чи скаржника?
Відповіді на деякі з цих запитань можуть привести
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індивідуального правозахисника чи групу громадського інтересу,
аби вирішити, що в комплексі судовий процес не є відповідною
дією в певний час. Це може бути занадто дорого або ж ймовірність
того, що в суді постановлять бажане рішення, є вкрай незначною.
Чи може бути інша організація чи особа, яка краще підходить для
представлення інтересів клієнта і громади? Якщо вибрано рішення
розпочати стратегічний судовий процес як найкращий шанс
досягнути цілі громадського інтересу, тоді деякі з цих самих
запитань можуть бути поставлені знову в контексті стратегії й
тактики судового процесу.
5. РОЗРОБЛЕННЯ І ПРЕДСТАВЛЕННЯ
СПРАВИ ПРЕЦЕДЕНТУ
Коли організація, яка здійснює правовий захист громадських
інтресів обирає свою функцію – наприклад, вирішує, які питання
вона бажає розглядати чи/і яким групам прагне допомагати, і
вирішує, що стратегічний судовий процес найкраще підійде до її
зусиль та до інтересів клієнта справи-прецеденту, організація
повинна уважно розглянути свій підхід до представлення та
дійсного судового процесу у справі. Організація повинна
розглянути такі пункти для того, щоби збільшити потенційний
успіх від справи-прецеденту.
5.1. Визначення мети судового процесу.
5.2. Вибір належного відповідача.
5.3. Вибір належного суду.
5.4. Творче використання правових аргументів.
5.5. Інформування суду.
5.6. Використання зовнішніх експертів та аналітики.
5.7. Робота з НДО.
5.8. Апелювання до конституційного та міжнародного права.
5.9. Консультації у спеціальних правових ресурсних центрах.
5.10. Застосування прецедентів.
5.11. Звернення до міжнародних судів.

5.1. Визначення мети
судового процесу
Правозахисники повинні чітко визначити мету кожної справи
чи процесу перед тим, як вибрати будь-яке інше рішення стосовно
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стратегії, тактики, ресурсів і т. д. Розроблення списку потенційних
результатів справи, зокрема частково сприятливих і частково
несприятливих, може допомогти в розробленні стратегії справи.
Це також допоможе в поцінуванні того, як цілі певної справи
підходять до цілої кампанії громадського інтересу. Організація
повинна мати бачення та чітко формулювати місію, а кожна
кампанія громадського інтересу мусить бути близько пов’язана з
місією організації. Кожна кампанія громадського інтересу повинна
також мати свій набір реальних цілей. Також може бути корисним
чітке формулювання проміжних чи короткотермінових цілей, які
можуть означити віхи прогресу в поступуванні.
5.2. Вибір належного відповідача
Вибрати належного відповідача в позові громадського
інтересу не завжди легко. Це особливо справедливо для справ, які
намагаються притягти до відповідальності державу за
правопорушення державних службовців. Наприклад, на кого слід
подати до суду за незаконну поведінку поліції у певній справі: на
Міністерство внутрішніх справ, його підрозділ чи на окремих
офіцерів? Сутність оспорюваних правових положень, процедурні
вимоги справи, ймовірність успіху судового процесу та
потенційний вплив позитивного рішення є деякими з чинників,
які повинні бути розглянуті для визначення відповідача
(відповідачів). Наприклад, в екологічних справах збитки можуть
трапитися
внаслідок
державних
або
приватних
дій
(бездіяльності) чи їх певної комбінації.
Болгарський проект з прав людини виграє справу; поліцію
покарано за жорстокість проти рома
У 1995 р. районний суд у м. Пазарджик (Болгарія) наказав
Міністерству внутрішніх справ виплатити Кирилу Йорданову, 24річному ромові, 10 000 левів як компенсацію за тілесні
ушкодження,
завдані
поліційними
офіцерами
протягом
несанкціонованої поліційної операції на циганській закраїні
Пазарджика. Справа почалася 1992 р., коли поліція проводила те,
що „Проект із прав людини” (Human Rights Project) назвав
каральною операцією проти місцевих ромів під приводом
перевірки паспортів і пошуку зброї. Йорданов був одним із дюжин
ромів, які були побиті та іншим чином зазнали жорстокого
поводження як помсту за заявлену кримінальну діяльність ромів.
Рішення суду, яке набрало чинності 1996 р. стало результатом
роботи Ілька Димитрова, старшого адвоката, який протягом трьох
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з половиною років співпрацює з розташованим у Софії „Проектом
з прав людини”.
Стратегія Димитрова – судитися з самим міністерством, позаяк
осіб, винних у жорстокім поводженні, не можна було визначити,–
адже вони мали на собі вовняні маски під час несанкціонованої
операції. Хоча розмір присудженої компенсації був дуже малим
(еквівалент менш ніж 45 доларів США на обмінний курс вересня
1995 р.), символізм справи виявився набагато більшим. Справа
представила першу перемогу рома, якого побила поліція, і рішення
було зверненням до порушників, що болгарський суд не
миритиметься з такою жорстокістю.
За подальшою інформацією, будь ласка, звертайтеся до
організації
„
Проект з прав людини”, Human Rights Project, 23 Solunska Str.,6th floor,
Sofia, 1000, Bulgaria; tel: (3592) 9815066; fax: (3592) 9863546; ел.
пошта: brproject@mbox.cit.bg

5.3. Вибір належного суду
У певних справах є вибір суду, тож ймовірність успіху може
бути більшою в одному суді, аніж в іншому. Хоча немає гарантій
того, як певний суддя вирішуватиме певну справу, важливо вибрати
суд, який збільшить ймовірність успіху та мінімізує небезпеку
негативного прецеденту. Наприклад, якщо є подібні справи у
різних географічних розташуваннях, то один певний район міста
може запропонувати кращі шанси на успіх. До того ж
адміністративні та загальні суди можуть стикатись у своїй
юрисдикції, але мати різний потенціал перемоги.
Російські НДО оспорюють систему прописки в районних
судах
У 1993 р. Російська Федерація прийняла закон, який вимагає,
щоби кожен мешканець повідомляв місцеві правоохоронні органи
стосовно свого тимчасового чи постійного проживання в певному
місці. Мешканці потім отримували спеціальний штамп у поліції
у своїх паспортах. У багатьох місцях влада інтерпретувала цю
вимогу повідомлення як необхідність отримання офіційного
дозволу для того, щоби жити у місті чи регіоні або перед тим, як
переїздити до нового місця проживання. Ця реєстрація паспорта чи
прописка стала передумовою для доступу до різних послуг у сфері
проживання, освіти й охорони здоров’я. Мешканці, які не
95

отримали відповідного штампа прописки, ризикували бути
оштрафованими. Основи для отримання штампа були достатньо
обмеженими і вимагали, щоби мешканці показали близький
зв’язок із містом за допомоги сімейних чи інших «законних»
зв’язків. Відповідно до звітів активістів із прав людини, схема
прописки
часто
адмініструвалась
у
своєвільній
та
дискримінаційній манері.
Сталися прецеденти правових оспорювань регулювання
прописки. У 1996 р. справа в Конституційному суді оспорила
правила реєстрації м. Москви та деяких інших регіонів. У
визначенні правил реєстрації неконституційними суд установив,
що
кожна
регіональна виконавча влада ефективно міняла мету реєстрації
проживання – від подання повідомлення до отримання дозволу від
місцевої влади; такі зміни створили недопустимі обмеження
свободі пересування. Попри це судове рішення, жодна з задіяних
адміністрацій не змінила свого регулювання.
У 1998 р., суд знову вирішив, що правила реєстрації проживання
були незаконним обмеженням свободи пересування, та визнав
схему прописки неконституційною. Суд особливо зазначив, що
відповідно до свого рішення будь-які аналогічні положення в усіх
регіональних і федеральних законах мають бути скасовані. Одначе
так само, як із рішенням 1996 р., рішення Конституційного суду
1998 р. не мало жодного серйозного негайного впливу на
регіональну владу. Насправді, з посиленням воєнних дій у Чечні
протягом 1999 р. впровадження системи прописки зростало.
Слідуючи рішенню Конституційного суду 1998 р., московське
НДО «Громадянське сприяння» («Гражданское содействие»)
ініціювало кампанію зі скасування правила прописки. Оскільки
НДО не дозволено оспорювати закон прямо, група обрала іншу
стратегію. Організація погодилася представляти осіб, яким не
дозволили користатися їхніми правами чи яких оштрафували через
відсутність прописки. Організація «Громадянське сприяння»
подала ці справи до судів загальної юрисдикції та подавала
аргументи від імені індивідуальних клієнтів для застосування
рішення Конституційного суду. «Громадянське сприяння» виграла
більш як половину справ, поданих для оспорювання права
прописки того року. Тому, незважаючи на попередній неуспіх у
впровадженні рішення Конституційного суду, директор
«Громадянського сприяння» повідомила, що після лютого 1998 р.
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місцеві суди вирішували майже всі індивідуальні справи на основі
рішення Конституційного суду. Мірою зростання критичної маси
індивідуальних справ, які оспорювали систему прописки,
«Громадянське сприяння» та інші НДО країни чинили значний
громадянський тиск на владу, щоби спонукати дії захисту проти
неможливої ситуації.
У 1999 р. закон надав НДО право оспорювати закони в суді
загальної юрисдикції, якщо ці закони нібито порушували права
людини. «Громадянське сприяння» негайно подала позов до
московського районного суду, оспорюючи конституційність
закону про прописку. У грудні 2000 р. цей місцевий суд заявив, що
право прописки – неконституційне та недійсне. На жаль,
московська влада не проінформувала своїх чиновників, причетних
до прописки, про рішення, так що особи, яким відмовили в
реєстрації, були змушені показувати газетні статті про рішення
місцевим службовцям, щоби домогтися його дієвості.
Незважаючи на труднощі, ця справа є важливою для російської
правозахисної громадськості, оскільки відображає зростаючу
незалежність російської системи правосуддя та зростаючий
професіоналізм російських правозахисників. Хоч апеляція на це
рішення зараз перебуває на розгляді Верховного Суду Російської
Федерації, юристи і правозахисники доповідають, що відновлення
схеми прописки у старому вигляді є вкрай малоймовірним.
За подальшою інформацією, будь ласка, звертайтеся до
організації «Громадянське сприяння» («Гражданское содействие»), ул.
Долгоруковская, дом 33, строение 6, Москва 103030, Россия; тел:
(7 095)
9735474;
факс:
(7095)
2515319;
ел.
Пошта:
komitet@refugee.ru; Веб: www.refugee.ru

5.4. Творче використання
правових аргументів
Знаходження підстав для встановлення вини держави чи
одного з її підрозділів може вимагати творчого використання
права, зокрема правових аргументів, які містять конституційні та
міжнародні правові принципи в юрисдикціях, де це може не бути
встановленою практикою. Процедури, які можуть застосовуватися
НДО для формального початку процесу чи встановлення нової
основи для відповідальності,– такі як дискримінація, свобода
інформації, права громадськості на участь або право
насолоджуватися здоровим навколишнім середовищем, повинні
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аналізуватися. Ця стратегія довела свою ефективність у вимогах
національних правових засобів і в судових процесах у
міжнародних органах.
Європейський центр захисту прав ромів(European Roma Rights
Center, ERRC) – НДО, яке розслідує справи та судиться у справах
із дискримінації проти ромів, подає приклад. У квітні 2000 р.
ERRC подав скаргу до Європейського суду з прав людини,
заявляючи, що практика посилання циганських дітей у спеціальні
школи для розумово відсталих у Чеській Республіці порушує
декілька положень Європейської конвенції з прав людини. ERRC
особливо наголошував, що заявники, циганські діти, розміщені в
таких школах у районі Острави, зазнавали: (1) расової сегрегації та
дискримінації аж до нелюдського та принизливого поводження;
(2) дискримінації стосовно їхнього права на освіту; (3) відмови їм
у праві на освіту; (4) відмови їм у праві на справедливий суд для
визначення їхніх громадянських прав.
У прагненні переконати суд ERRC застосував декілька
інноваційних аргументів. По-перше, він заявив, що расова
дискримінація як така є нелюдським чи принизливим
поводженням. Для підтримки цього аргументу ERRC синтезував
аргументи, основані на судовій юриспруденції положень
порівняльного й міжнародного права. ERRC обстоював думку, що
принцип недискримінації залишається сутністю Ради Європи,
оскільки всі держави-учасниці прийняли конституційну заборону
стосовно расової та етнічної дискримінації. Потім ERRC заявив,
що заборона расової дискримінації розвинулася до створення
загального міжнародного права, безапеляційна норма якого не
допускає жодного відхилення. Для підтримки цієї вимоги ERRC
процитував низку норм міжнародного права, де прямо
забороняється дискримінація.
На додаток ERRC зробив посилання на позитивне зобов’язання
держав – учасниць Європейської конвенції забезпечувати, щоби
нелюдське чи образливе поводження не мало місця. Аби довести,
що заявників виокремили у спеціальні школи з причини їхньої
національності, ERRC використало дані кількості й національності
дітей, які відвідують загальні та спеціальні школи в районі Острави.
Дані показали, що менше 2% циганських дітей відвідували загальні
школи, тоді як їх кількість у спеціальних школах перевищувала
75%. Після того, як ці аргументи не мали успіху на рівні чеського
Конституційного суду, ERRC подав заяву стосовно справи до
Європейського суду з прав людини, де він сподівається з часом
98

досягти юридичної перемоги.
«Расистськи вмотивовані злочини»: правове визначення
«раси» у Словаччині
У листопаді 1996 р. декілька учасників групи скінхедів
атакували Івана Мако, словацького рома. Мако побили та називали
іменами, які містили слова «ніггер» та «брудний циган».
Унаслідок нападу Мако отримав ушкодження, які позбавили його
працездатності на 18 днів. На суді звинувачення, що підсудні
завдали тілесної шкоди жертві, не оспорювалися. Одначе розділ
словацького кримінального кодексу, який передбачає суворіше
покарання за расово вмотивований злочин (коли «тілесні
ушкодження завдаються особі з причини її політичних поглядів,
національного походження, раси, релігії чи інших переконань»),
не було визначено як відповідний у цій справі. Судовий процес
установив, що роми не складають нації чи етносу, який
відрізняється від етнічних словаків.
У співпраці з Європейським центром захисту прав ромів
(ERRC) у Будапешті Центр громадського захисту довкілля (Center
for Environmental Public Advocacy, CEPA) взявся за справу 1998 р.
на боці потерпілої сторони. ERRC та CEPA прагнули використати
справу як прецедент для того, щоби змусити словацькі суди
розглядати напади на ромів як расово вмотивовані. Аргумент
основувався на широкому, але принциповому тлумаченні раси:
«Якщо злочин умотивовано ненавистю проти групи, яка видимо
відрізняється, він має вважатися як напад на людську рівність».
Згідно зі словацьким кримінально-процесуальним кодексом
тільки прокурор має право подавати апеляцію на рішення суду у
кримінальних справах стосовно правової кваліфікації злочину.
У цій справі прокурор апелював двічі, і кожного разу апеляційний
суд повертав рішення до нижчого суду на перегляд. Користуючись
тим, що прокурор подавав апеляцію на рішення суду, CEPA подав
заяву для доповнення звернення стосовно перегляду, оскільки
апеляція прокурора не містила расової мотивації нападу як
підставу для апеляції.
На відміну від суду першої інстанції, апеляційний суд
відреагував на зусилля CEPA зосередити увагу на расовій
мотивації злочину. Коли він повернув справу до нижчого суду,
вищий суд видав обов’язкову правову позицію, використовуючи
аргументи CEPA з його заяви, яка супроводжувала заяву на
перегляд. Кінцеве рішення нижчого суду відобразило цю думку, і
цей суд застосував розділ кримінального кодексу, який передбачає
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суворіше покарання за расово вмотивовані злочини. Суд визнав,
що Мако атакували за те, що він виразно відрізнявся від інших, і
послався на Міжнародну конвенцію про ліквідацію всіх форм
расової дискримінації. Застосування ширшого антропологічного
тлумачення «раси та етносу» має потенціал фундаментальної
зміни певних практик слідчих органів та судів Словаччини.
Для подальшої інформації, будь ласка, звертайтеся до Центру
громадського захисту довкілля, Center for Environmental Public
Advocacy, CEPA, Ponicka Huta 65, 97633, Poniky, Slovakia; тел/факс:
(42148) 4193426; ел. Пошта: cepa@changenet.sk; Веб: www.changenet.
sk/cepa

5.5. Інформування суду
Судді можуть не знати про відповідне міжнародне право чи
про порівняльну конституційну юриспруденцію, які здатні
виявитися вирішальними у конкретній справі. На додаток,
застосовуючи закон чи процедури творчо, судді можуть
потребувати керівництва. У країнах, де інформація щодо
застосовуваного міжнародного права є скупою, надання суддям
копій відповідних рішень і договорів може сприяти позиції
клієнта. Наприклад, в екологічній справі в Росії НДО зустрілася з
суддею районного суду, аби переконати його прийняти справу, яка
мала 183 позивачів. Хоча правові положення чітко дозволяли
подавати такі справи до районного суду, суддя відмовився від
прийняття скарги, оскільки в минулому ніхто ніколи такого не
робив.

5.6. Використання зовнішніх експертів та
аналітики
Зовнішня експертиза може допомогти надати суддям знання.
Інколи експерти-свідки можуть бути викликані для свідчень або
письмовий аналіз експерта може бути поданий до суду. Це – особливо важлива техніка в екологічних справах, де певні наукові
питання є частими. Процедура прийняття свідчень експерта в суді
також може використовуватися як засіб для впровадження аналізу
міжнародного права та порівняльного права спеціалізованими
НДО.
Угорка виграє суд стосовно чоловіка, який помер від
наслідків Чорнобильської аварії
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У справі, поданій Асоціацією менеджменту і права довкілля
(Environmental Management and Law Association, EMLA) в 1998
році від імені вдови водія вантажівки, будапештський міський суд
установив, що існував причинний зв’язок між роботою водія
вантажівки та його смерті від радіації, яка вирвалася з
чорнобильського атомного реактора. Роботодавець жертви –
угорська компанія була визнана винною у збитках, оскільки
працівник був приписаний до Чорнобильської зони випадів два
місяці по вибуху, але він не отримав ні захисного спорядження, ні
жодного попередження стосовно потенційних небезпек, із якими
міг зіткнутися.
Ця справа відзначилася тим, що стала першою, коли угорський
суд установив, що є прямий причинний зв’язок між смертю й
чорнобильською радіацією. До того ж, справа представляє одну з
небагатьох справ, у якій угорський суд оспорив думку Науковомедичної ради, яка не встановила причинного зв’язку. Замість
цього суд прийняв докази від особистого лікаря жертви, слідчого,
експертів-гістологів та радіологів Медичного університету SОТЕ,
директорату громадської безпеки та державного інституту
медичної екпертизи. Справу було надіслано до трудового суду для
визначення розміру відшкодування збитків доньці-підлітку та
дружині потерпілого.
5.7. Робота з НДО
Неурядові організації та групи осіб можуть бути цінними
джерелами даних та іншої інформації для тих, хто бере участь у
стратегічному судовому процесі. Багато НДО збирають
інформацію стосовно певних питань, таких як національні чи
міжнародні права людини, справи довкілля та етнічні питання, і
вони мають інформацію, яка допомагатиме в розвиткові
стратегічної справи у своїй сфері спеціалізації.

5.8. Апелювання до конституційного
та міжнародного права
Ключем до отримання позитивних результатів у певних типах
судового процесу громадського інтересу в Центральній та Східній
Європі є представлення правових аргументів, основаних на
конституційному та/або міжнародному праві. У регіоні традиційне
національне право – часто недорозвинене, недостатньо
застосовується чи стрімко змінюється. Конституційне право,
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доповнене міжнародним, може стати надійнішим засобом для
захисту громадського інтересу. У більшості країн романогерманської правової сім’ї права, де судді неохоче використовують
свої дискреційні повноваження у тлумаченні національних норм,
розгляд їми стандартів конституційного та міжнародного права
може стати ефективною тактикою для досягнення сприятливого
тлумачення чинного закону. Особливий інтерес для НДО, які
працюють у сфері захисту прав людини, становить Європейська
конвенція з прав людини, на яку особи та групи Центральної та
Східної Європи дедалі більше покладаються для того, щоби
сприяти ефективному застосуванню національного законодавства.
Для подальшого обговорення конвенції див. гл. 5. «Правозахисна
діяльність НДО в міжнародних міжурядових організаціях».
Роль
фонду
„Колиска”
(Cradle
Foundation)
у
чорнобильській справі
Справа угорського водія вантажівки, який помер від
перебування в зоні радіації чорнобильського атомного реактора,
демонструє, як НДО може зробити неоціненний внесок у розвиток
стратегічної справи. У цій справі Асоціація менеджменту і права
довкілля (EMLA) працювала з фондом „Колиска”, чиєю місією є
привозити дітей з України до Угорщини для лікування. Фонд
спромігся надати дані та іншу допомогу справі, зокрема інформацію
стосовно самого випадку, його історії та загальної кількості
потерпілих. Фонд „Колиска” отримав медичні дані з регіону,
зокрема кількість випадків, пацієнтів, рівнів радіації та наукової
інформації стосовно стану довкілля. Крім того, фонд додав
контактну інформацію для деяких угорських медичних експертів,
один із яких свідчив у справі. Також велику цінність мала
інформація про офіційну позицію українського уряду стосовно
того, як радіація впливає на людське здоров’я, яку було порівняно з
офіційною позицією угорського уряду після квітня 1986 р., коли
сталася катастрофа.
Ассенов та інші проти Болгарії: право на ефективне
розслідування спірних порушень прав людини
Антон Ассенов, 14-річний ром, поскаржився поліції, що його
насильно арештували, закували в кайданки та побили поліційні
офіцери за незаконні азартні ігри на ринковій площі в Шумані у
вересні 1992 р. Він також вимагав, щоби прокурор відкрив
кримінальну справу та розслідував заявлене побиття. Провівши
коротке попереднє дізнання, поліція та слідчий дійшли висновку,
що його побив власний батько. Після розгляду медичної довідки
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прокурори вирішили, що навіть якщо поліція завдала ударів, які
спричинили ушкодження, їхня поведінка була законним
застосуванням сили, необхідної для приборкання непокори
хлопця. Рішення не переслідувати офіцерів було підтримано на
всіх рівнях болгарських судів. У 1995 р. Ассенова було затримано
знову, цього разу за звинуваченням у пограбуваннях, і протримано
до 1997 р. без судового розгляду та ордеру на арешт. Згодом
Ассенов подав свої скарги до Європейського суду з прав людини.
Європейський суд із прав людини виголосив своє рішення у
Страсбурзі 28 жовтня 1998 р. Суд уперше встановив, що швидке
та об’єктивне розслідування є частиною процесуальних гарантій
свободи від тортур. Далі суд установив, що відмова влади
розслідувати спірну заяву стосовно поліційної жорстокості як така є
порушенням права на свободу від тортур, гарантованого ст. 3
Європейської конвенції з прав людини. Суд також постановив, що
болгарський закон не зміг надати ефективних національних
правових засобів захисту права жертвам таких порушень. У
деталізації порушення права на звільнення чи на суд протягом
прийнятного періоду часу суд указав на термін та обставини
затримання Ассенова. Він установив, що два роки попереднього
ув’язнення, більша частина якого проминула в жахливих умовах,
тоді як процес зупинився на довгий період часу, порушили статтю
5.3 Конвенції. Той факт, що болгарське право не надає жодних
вимог для звинуваченого бути особисто представленим перед
незалежним представником суду, аби вирішити необхідність
звільнення чи затримання, також був установлений як порушення
статті 5.3. Ці висновки застосовуються до всіх затриманих у
Болгарії, і вони пропонують потребу в перегляді закону.
Рішення суду є віховою справою суду в установленні вищих
європейських стандартів для захисту свободи від тортур, а також
від нелюдського та принизливого поводження. Таким чином суд
основувався на рішенні у справі Ассенова і в інших справах, що
стосуються не тільки Болгарії, а й інших центральних і
східноєвропейських країн. Справа також вплинула на болгарське
законодавство, кримінально-процесуальний кодекс країни було
доповнено, щоб обмежити свободу прокурорів у певних сферах,
зокрема надання суддям повноважень постановляти рішення
стосовно затримання чи звільнення. Кодекс також було змінено,
щоб установити максимальний час попереднього ув’язнення.
Повний текст рішення можна знайти http://www.dhcour.coe.int
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5.9. Консультації у правових ресурсних центрах
Існує незліченна кількість організацій, таких як INТERIGHTS,
Європейський центр захисту прав ромів (ERRC), Міжнародна
Гельсінська федерація з прав людини (International Helsinki
Federation for Human Rights), Всесвітній екологічний правовий
альянс (Environmental Law Alliance Worldwide, E-LAW),
«Міжнародна амністія» та Регіональний екологічний центр
(Regional
Environmental
Center,
REC)
в Угорщині, які служать джерелом цінних ресурсів для груп, що
вдаються до судових позовів для захисту громадського інтересу.
Юристи з таких організацій пропонують поточну і конкретну
інформацію стосовно відповідних положень міжнародного права
та стандартів їх упровадження. Вони також можуть надати
допомогу
в
підготуванні
справ,
запропонувати
своє
представництво чи приготувати експертну думку amicus curiae
(«друг суду») для судів.
E-LAW, наприклад, надає екологічним юристам у всьому світі
доступ до законодавчих і процесуальних моделей зі США та
прецедентів із судів США, а також до праць американських
юристів в цій сфері. На додаток E-LAW пропонує надавати
адвокатам наукові ресурси, які допомагатимуть у приготуванні
справи, зокрема доступ до американських наукових експертів,
наукових журналів і навіть базового наукового обладнання,
наприклад, прилади для визначення якості води.
5.10. Застосування прецедентів
Коли творчі аргументи чи інноваційна стратегія забезпечують
успіх, це торує стежку для подібних рішень у майбутньому. Навіть
якщо рішення не має правового впливу на подальші справи,– а це
переважно стосується справ у країнах романо-германької правової
сім’ї,– прецедент може надихнути суддів постановити подібне
рішення. Наприклад, сприятливе рішення в неопробуваній галузі
права, винесене відповідним суддею в районному чи
регіональному суді, може мати певний вплив на суддів в інших
частинах країни, якщо їм трапиться подібна справа. Такою ж може
бути роль прецеденту, оскільки конституційні суди в регіоні
починають постановляти рішення у справах із прав людини та
інших справах широкого громадського інтересу. Коли виникають
нові чи реформаторські судові системи, недостатність судового
досвіду у справах громадського інтересу може надати унікальну
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можливість правозахисникам успішно сперечатися щодо вагомості
озирань на минулі рішення для скеровування розгляду у певних
справах. До того ж, у певних країнах романо-гнрманської правової
сім’ї зростає інтерес суддів до попередніх рішень для керівництва
та прояву більшої розважливості у постановлені рішень.
Що стосується рішень регіональних і міжнародних органів, то
рішення Європейського суду з прав людини є обов’язковими для
тих держав, які визнають його юрисдикцію. Суд був вирішальним
у виконанні деякими державами (чи відсутності такого) вимог
Європейської конвенції з прав людини. Такі рішення спонукали
держави до кроків назустріч законності – впровадження
законодавчих поправок у відповідь на рішення Суду.
У деяких справах держави, які не були прямими відповідачами,
також змінили своє законодавство, щоб відповідати вимогам і
ростучим стандартам Конвенції. Держави – учасниці Конвенції зобов’язані, а часто добровільно вживають таких упереджувальних
заходів для того, щоб уникнути складностей додаткових справ, які
стверджують про подібні порушення, в міжнародних органах.
Хоча суд не дає вказівок державі, які зміни належить зробити в
місцевому законодавстві, країни-учасниці, згідно з проханням
Ради Європи, мають надати пояснення способу, яким національне
законодавство забезпечує впровадження будь-яких положень
Конвенції. Держави також удаються до таких дій для того, щоб
уникнути виплат компенсацій іншим жертвам подібних порушень.
Слідуючи першій успішній справі, інші потерпілі можуть подавати
свої справи з гарними шансами на успіх.
5.11. Звернення до міжнародних судів
Правозахисники повинні завжди розглядати можливість
подання справи до регіонального чи міжнародного суду.
Можливість осіб чи груп використати такі судові механізми
зазвичай вимагає, щоби потенційні заявники вичерпали всі
можливі національні засоби захисту прав, перед тим як шукати
задоволення вимог на міжнародному рівні. Для НДО та осіб у
Центральній та Східній Європі, які використали всі можливі
засоби, доступні їм у своїй країні, Європейський суд з прав
людини може бути найбільш відповідним міжнародним
механізмом для вирішення позовів стосовно порушень прав
людини. Подальший матеріал визначає процедуру подання скарги
до Європейського суду з прав людини. Для ширшого обговорення
регіональних і міжнародних механізмів захисту прав людини див.
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гл. 5. «Правозахисна діяльність НДО в міжнародних міжурядових
організаціях».
Процес у Європейському суді з прав людини
Європейська конвенція з прав людини та основних свобод,
зараз це – Європейська конвенція з прав людини (Конвенція) та її
протоколи є потужними правовими інструментами для захисту
прав людини. Європейський суд з прав людини (Суд) був
заснований як міжнародний суд для індивідуальних позовів про
порушення прав людини та забезпечення надання державами своїм
громадянам прав і свобод, гарантованих Конвенцією. Рішення
Суду є юридично обов’язковими для держав-учасниць; вони
встановлюють стандарти і значення прав і свобод, гарантованих
Конвенцією. Кількість суддів дорівнює кількості держав-учасниць.
Парламентська асамблея Ради Європи обирає суддів, і вони діють
у межах своїх незалежних та індивідуальних повноважень.
Рішення Європейського суду з прав людини вирішують справи
потерпілих від порушень їхніх прав згідно з Конвенцією. Комітет
Міністрів Ради Європи наглядає за впровадженням рішень і
забезпечує їх дотримання. Комітет міністрів може накласти кінцеві
санкції, аж до призупинення чи виключення країни з Ради Європи,
хоча він утримувався від цього до сьогодні. Слідуючи протоколові
від 11 листопада 1998 р., суд почав діяти як постійний орган, до
якого особи мають прямий доступ. Процес доступу до суду стисло
описано нижче.
Подання позову до Європейського суду з прав людини
Особиста заява
Адресується Реєстраторові Європейського суду з прав людини,
Рада Європи, (Registry of European Court of Human Rights, Council
of Europe, F-67075 Strasbourg Cedex, France; tel: (333) 88 41 20 18;
fax: (333) 88412730.
Від імені потерпілого. Потерпілий є особою, НДО, групою
осіб чи людей, тісно з ними пов’язаних, які заявляють, що прямо
постраждали від порушення права, передбаченого Конвенцією.
НДО не можуть подавати заяву від імені потерпілого чи
представляти його.
Проти держави. Конвенція не надає жодного захисту від дій
приватних осіб чи організацій. Однак у певних випадках держава
може бути визнана відповідальною за її нездатність упровадити
достатній захист проти дій приватних осіб.
Протягом шести місяців. Заява має подаватися протягом
шести місяців після постанови кінцевого національного судового
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рішення, яке відмовляє в задоволенні вимог заявника щодо
компенсації за заявлене порушення. Порушення, що триває, таке як
загрози штрафних санкцій на порушення права, передбаченого
Конвенцією, не підпадає під цю вимогу. Початкова позовна заява є
достатньою для задоволення обмежень часового ліміту.
Після вичерпання ефективних національних засобів поновлення права. Як і в інших міжнародних процедурах, національна
влада попервах має змогу розглянути суттєві питання, означені
заявником. Вичерпання національних засобів поновлення права
тягне нормальне застосування процедур, які, ймовірно, будуть
адекватними, та надання компенсацій за заявлену шкоду. Якщо
національних засобів захисту права немає взагалі або вони є
неефективними чи неналежним чином зволікаються, то ця вимога
не повинна застосовуватися. Процедури суду покладають на
позивача обов’язок доводити, що національні засоби захисту права
вичерпалися або є неефективними.
Позови до суду здебільшого стосуються
Дій, які порушують права, гарантовані Конвенцією.
Порушення інших прав, не передбачених Конвенцією, не підпадає
під юрисдикцію суду. Тому базове знання розміру та змісту
гарантованого права є необхідним для вирішення, чи підпадає
заява під правочинність Конвенції.
Дій у межах території країни-учасниці, а також дій
офіційних представників країни в цій якості поза межами країни.
Дій, учинених після ратифікації Конвенції.
Позови не повинні бути
Анонімними. Заяву слід підписати.
Подібними по суті до вже розглянутих справ або поданих
згідно до іншої міжнародної процедури чи міжнародного
розслідування.
Зловживанням права на заяву.
Очевидно необґрунтованими.
Справа може бути знята з черги на розгляд, якщо заявник не
має наміру підтримувати заяву, справу було вирішено чи
продовження розгляду заяви більше не підтримується заявником.
Представництво
Правового представництва для подання заяви формально не
вимагається. Одначе, бажано порадитися з НДО та експертами
права, які мають знання і досвід у процедурах та праві прецедентів
Конвенції. Заявники можуть бути представлені юристами,
допущеними до практики в одній з держав – учасниць Конвенції
107

чи експертом у міжнародному праві. За певних обставин Суд
покриє певну частину витрат на правове представництво згідно зі
своєю процедурою правової допомоги заявникам.
Початковий лист, який описує події та скарги потерпілого,
достатній для того, щоби почати розгляд. Потім аплікаційна форма
надсилається заявникові для заповнення чи може бути надіслана
заявником як початкова заява. Заява має розглядати всі важливі
питання, містити правовий аналіз стосовно заявлених порушень
всі дані особистого й формального характеру, що вимагаються.
Аплікаційна форма не вважається необхідною частиною процедур;
заяви, які містять усю необхідну інформацію, можуть бути
зареєстровані навіть без неї.
Комітет з трьох суддів розглядає заяви і може одностайно
проголосити заяву неприйнятою до розгляду. Це рішення
остаточне і кладе край процедурі.
Палата з семи суддів згодом розглядає справи, що їх не було
визнано неприйнятими до розгляду комітетом з трьох суддів.
Готується висновок із фактів і вимог та надсилається до
відповідного уряду для його розгляду, а заявникові надають
можливість відповісти на них. Зазвичай, палата вирішує стосовно
прийнятності й сутності питання окремо.
Мирова угода
Після визнання справи прийнятною Суд надає можливість
сторонам для можливої мирової угоди в межах визначеного часу,
встановленого після рішення про прийняття. Конфіденційність є
необхідною у процедурах, спрямованих на досягнення угоди.
Угода повинна основуватися на принципах прав людини і підлягає
затвердженню Судом. Угода часто містить домовленості стосовно
введення законодавчих поправок і виплати компенсації та витрат
заявникові.
Розгляд справи по суті
Якщо заяву визнано прийнятною, а мирової угоди не досягнуто
чи не затверджено, то Суд разом із представниками сторін
приступає до розгляду справи по суті. Сторони запрошуються до
відповіді на запитання та обміну письмовими аргументами у
справі. Суд може розпочати слідство, і задіяна держава мусить
надати йому всю інформацію. Сторони готують письмові
меморандуми,
а в певних нечисленних випадках представляють свої прохання у
слуханні в суді. Суд також може запросити будь-яку особу, яка не
є заявником, подати письмові коментарі чи взяти участь у
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процедурах. Міжнародні правозахисні організації можуть
отримати дозвіл подати експертну думку amicus curiae («друг
суду») з важливих справ.
Суд вирішує справу постановленням рішення. Якщо він
вирішить, що відбулося порушення Конвенції, то може
призначити справедливу компенсацію постраждалій стороні.
Рішення
Протягом трьох місяців після рішення палати будь-яка зі сторін
може вимагати, щоби справу було передано Верховній палаті.
Рішення палати стає остаточним, коли: (1) сторони проголошують,
що вони не вимагають передання справи Верховній палаті, (2)
сторони не вимагали передання справи протягом трьох місяців
після ухвали рішення, (3) комісія Верховної палати відмовляє у
вимозі передання справи.
Якщо жодна зі сторін не проти, палата може до виголошення
рішення передати своє право рішення Верховній палаті у
справах, які піднімають серйозні питання, зачіпають тлумачення
Конвенції чи, можливо, матимуть результат у вигляді рішення,
яке
виявиться
невідповідним
попередньому
рішенню,
постановленому Судом.
Верховна палата
Верховна палата постановляє рішення за індивідуальними
заявами, переданими їй палатою перед винесенням рішення чи за
поданням однієї зі сторін після ухвали рішення. Комісія Верховної
палати з п’яти членів визначає, чи приймати перездану справу.
Втім, Верховна палата вдається до цього лише у виняткових
випадках, коли заторкнуто серйозні питання, які впливають на
тлумачення чи застосування Конвенції, або ж серйозні
питання загальної ваги. На вимогу Комітету міністрів Верховна
палата також подає нарадчі думки з правових питань стосовно
тлумачення Конвенції.
Рішення Верховної палати є остаточним.
Докази
Хоча немає чітких правил стосовно допустимості доказів,
варто підготувати, забезпечити заздалегідь докази на підтримку
всіх прохань. Така підтримка може мати форму не лише
традиційних заяв свідків, медичних довідок, статистики, інших
документів, а може бути в національному прецедентному праві та
заявах юристів стосовно практики національних судів.
Офіційні мови
Англійська та французька є офіційними мовами Суду. Заяви
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можуть бути подані будь-якою з офіційних мов держав-учасниць.
Тільки-но
заява
визнається
прийнятною,
повинна
використовуватися одна з офіційних мов Суду, якщо президент
палати чи Верховної палати не дозволить продовження
використання мови заяви.
Виконання рішень
Згідно з Конвенцією держави-учасниці «зобов’язуються
виконувати остаточне рішення Суду у будь-якій справі, в якій
вони є учасниками». Це зобов’язання тягне за собою специфічні
правові обов’язки, такі як виплату сум, присуджених заявникові
як справедливу компенсацію. Також це може вимагати від
держави певних невизначених індивідуальних кроків для
виправлення ситуації заявника чи для запобігання майбутнім
порушенням. Суд не може зобов’язати державу-відповідача
зробити визначені специфічні індивідуальні чи загальні кроки,
одначе, держави є вільними у виборі засобів для впровадження
індивідуальних чи загальних кроків. Незважаючи на це, така
свобода сусідує з наглядом Комітету міністрів, який має
обов’язок забезпечувати, щоб обрані кроки були відповідними та
ефективно дозволяли досягнути результату, відповідно до
рішення Суду.
Для подальшої інформації, будь ласка, звертайтеся до Ради
Європи, Council of Europe, F-67075 Strasbourg Cedex, France; tel:
(333)
88412024;
fax:
(333)
88412704;
ел.
Пошта:
HumanRights.Info@coe. int; Веб: www.coe.int чи www.humanrightscoe.int
за конкретною інформацією з прав людини.

6. РЕЗУЛЬТАТИ СТРАТЕГІЧНОГО
СУДОВОГО ПРОЦЕСУ
Абсолютною метою стратегічного судового процесу є
соціальна і правова реформа у громадських інтересах. Успішний
судовий процес може привести до застосування чинного
законодавства чи виконання урядових зобов’язань. Успішний
судовий процес також може мати наслідком зміни у практиці й
тлумаченні певних законів усіма судами країни. Рішення
конституційних і верховних судів, наприклад, відіграють провідну
роль у тлумаченні діючого закону, і деякі з них є обов’язковими
для інших судів. У певних випадках успішний судовий процес
може привести до вдосконалення чи реструктуризації установ, які
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надають громадські послуги, таких як лікарні та школи. І в інших
випадках вплив успішного судового процесу лежить у царині
прийняття законів чи в громадській думці, які можуть значною
мірою вплинути на правову чи соціальну реформу.
Нен Арон, засновник „Альянсу за справедливість” (Alliance for
Justice), асоціації організацій захисту громадських інтересів по
всіх США, класифікує результати, що їх захисники громадського
інтересу можуть отримати за допомоги судових дій:
6.1. Виконання закону.
6.2. Застосування і тлумачення закону.
6.3. Реформування громадських інституцій.
6.4. Ініціювання соціальних і політичних змін.

6.1. Виконання закону
Велика кількість стратегічних справ подається до суду просто з
метою домогтися виконання чинних законів, які ігноруються чи
неадекватно застосовуються. Позови з прав людини часто
подаються, щоби змусити державні органи виконати їхні
обов’язки стосовно індивідуальних громадян і громади. Екологічні
справи та справи із захисту прав споживачів спрямовані на
повсякденні питання, такі як моніторинг регулювання
громадського здоров’я та запобігання обману в бізнесі. Такі
справи є важливими для успіху громадської політики та
законодавчих кампаній. Без активістів громадського інтересу, які
представляють зацікавлених громадян, що бажають звернутися до
суду, сильне екологічне законодавство та інші закони, прийняті
парламентом та урядом, не мали би значення. Насправді,
примушення органів виконувати їхню роботу було названо однією
з найважливіших ролей в екологічних судових процесах.
Наприклад, «Зелена дія» (Green Action), екологічна організація в
Хорватії, зініціювала численні правові дії у відповідь на збитки
нерухомості, яка оточує кеменоломню Іванець поблизу Загреба. Її
зусилля були успішними в позовах до державних органів і
місцевої влади із зупинення видавання землевидобувних дозволів
компаніям, чия діяльність шкодила місцевим жителям. З іншого
погляду, ігнорування таких недоліків у застосуванні законів робить
беззмістовними зусилля активістів та інших осіб із реформування
чинного законодавства.
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6.2. Застосування і тлумачення закону
У прецедентній системі права законодавчі органи часто
ухвалюють закони, які є важливими широкими правилами, тоді як
судова система має тлумачити й застосовувати закон у контексті
специфічних обставин. Суди в системі країнах романо-германської
правової сім’ї також, але меншою мірою, відіграють певну роль у
тлумаченні того, як загальні юридичні положення і конституційні
статті застосовуються до певних обставин. Рішення чи думка
Верховного суду, Конституційного суду чи міжнародного
трибуналу мають обов’язкову силу для решти правових, виконавчих
і законодавчих органів та можуть впливати на тлумачення закону
всіма
судами
країни.
Коли
стратегічна справа успішно представляється в такому органі, ймовірно, що
вона матиме вплив на загальну проблему, представлену у справі.
Тому прецедентне право верховних і конституційних судів близько
наслідується та є обов’язковим для решти судової системи.
Навіть більше, справа, яка оспорює практику зловживання, може
бути остаточно вирішеною у міжнародному трибуналі, такому як
Європейський суд із прав людини. Вплив рішення цього трибуналу
може поширитися набагато далі певної країни та позначитися на
подібних проблемах в інших країнах. Коли такі справи
сумісності національного права з міжнародними стандартами,
рішення може принести прямі зміни в законодавство задіяної
країни.

6.3. Реформування громадських інституцій
Для США є характерним те, що суди можуть постановляти
рішення, зосереджені на зміні таких інституцій, як тюрми, школи,
лікарні та установи для душевнохворих, часто з детальними
інструкціями щодо того, як упроваджувати такі зміни. Деякі судді
бажають застосовувати всю силу судової влади для забезпечення
дотримання службовцями та інституціями рішень судів.
Наприклад, певні суди США ухвалили рішення стосовно змін у
правилах і діях установ для душевнохворих у відповідь на докази
небезпечних умов. На додаток, як результат позовів, що
представили докази жорстоких і небезпечних умов у в’язницях,
судді Сполучених Штатів поклали край багатьом практикам, які
увіковічнювали проблему переповненості тюрем.
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6.4. Ініціювання соціальних і політичних змін
Якщо рішення суду, які вимагають суттєвих і всебічних змін,
спричинили значні прогресивні зрушення, то здатність суддів
впроваджувати і робити чинними такі рішення залишається
обмеженою, особливо в країнах романо-германської правової
сім’ї, де суди не мають ні поліційної сили виконавчої влади, ні
бюджетних повноважень законодавців. Як обговорювалося вище,
стратегічна справа подається до суду для впливу та зміни поглядів
суспільства, виражених через закони. Якщо справа потрапляє до
суду, ті, хто прагнуть змін, домагаються привернення
громадського та судового інтересу до певного питання для того,
щоби вплинути на практику суду, закон і суспільство в цілому.
За певних умов, судовий процес громадського інтересу доповняє
законодавчий процес. Судові рішення, які слідують за прийняттям
закону, часто надають тлумачення його положенням. Навіть у разі
неуспіху справа може підкреслити проблеми або несправедливості
в чинному законодавстві, у такий спосіб змушуючи законодавців
переглянути громадську політику і вжити заходів для розгляду
потреб, продемонстрованих процесом громадського інтересу.
Наприклад, „Рух захисту лісів ВОВК” (WOLF Forest Protection
Movement) у своїй справі проти Міністерства сільського
господарства Словаччини неквапом намагався стати стороною в
адміністративних процедурах, які проводилися стосовно
планування використання лісу. Хоча Верховний суд відмовив їм у
задоволенні позову, справа допомогла підтвердити широке
тлумачення критерію для отримання статусу сторони в
адміністративному процесі Словаччини. „ВОВК” сподівається, що
це заохотить інші НДО до участі в подібних процесах.
Незалежно від успіху в суді тиск на систему, який є
результатом громадської освіти, може бути достатнім для
досягнення необхідних законодавчих змін. Судовий процес
громадського інтересу не тільки піднімає соціальні питання, але й
підкреслює факти у справі, заохочує та інформує громадськість у
публічних дискусіях і дебатах. У справі Димитара Джевизова,
наприклад, Болгарський Гельсінський комітет (Bulgarian Helsinki
Committee, BHC) заявив, що власник приватної кав’ярні у м.
Пловдив повинен відповідати за заявлену відмову обслуговувати
рома і що муніципалітет також мусить бути відповідальним за
неспроможність покарати власника. Хоча справа ще розглядається,
а її шанси на успіх у суді згасають, ВНС досяг тим часом мети
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громадського інтересу, оскільки зараз кав’ярня обслуговує всіх
відвідувачів незалежно від їхнього етнічного походження.
Захисники громадського інтересу можуть часто розкривати
інформацію, здобути яку звичайним громадянином було би
проблематично, як-от: документи від урядових органів,
інформацію, яка стала доступною в бесідах із чиновниками, та
записи дій сторін у процесі. Завдяки знайденню та оприлюдненню
такої інформації справа, що перебуває в розгляді, може викликати
інтерес і підтримку в громаді, додаючи тиску до змін. Тож просте
підняття правових питань стратегічної ваги часто привертає увагу
до проблеми, яка лежить в основі та ініціює громадське
обговорення, збільшуючи розуміння потреби змін. Організації
громадського інтересу можуть проводити діяльність на підтримку
судового процесу та відігравати важливу роль в освіті
громадськості, приверненні уваги до соціальних питань, які є у
справі, та ініціюванні дискусії, яка сприяє процесові змін.

7.СУДОВИЙ ПРОЦЕС
ЯК ЧАСТИНА ВСЕСТОРОННЬОЇ СТРАТЕГІЇ
Повні перемоги в залі суду є причиною для святкування.
Одначе нереалістично очікувати повної перемоги внаслідок
одного сприятливого рішення. Рішення може мати певні аспекти,
які сприятимуть справі громадського інтересу, але можуть містити
й інші елементи, які ускладнять прогрес у поступуванні до мети
громадського інтересу. Та навіть часткові перемоги є кроками у
правильному напрямку і з часом принесуть позитивні зміни.
Довготривала перспектива є критичною в роботі громадського
інтересу, але відкладення проголошення перемоги до досягнення
повного успіху може бути непродуктивним і деморалізуючим.
Ба більше, виграти процес не є панацеєю. Позитивні результати
можуть залишатися соціально неефективними доти, доки інші дії
не супроводять правові зусилля. Як описано докладніше в інших
місцях цих глав, така діяльність може охоплювати базові кампанії,
лобіювання, моніторинг, громадську освіту чи комбінацію з цих
видів діяльності. У США, наприклад, справи Брауна не принесли
широких соціальних змін. Насправді рішення наразилися на
сильний супротив; плани десегрегації, зрештою, відкинули в
багатьох шкільних районах, де їх спершу впроваджували.
Вповадження рішення у справі Брауна вимагало великих зусиль,
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ресурсів і стійкості в боротьбі, яка триває дотепер.
У певних справах вплив перемоги в залі суду зменшується чи
відкладається, якщо судовий процес не супроводжується іншими
стратегіями для формування всебічного вирішення соціальних
проблем. Наприклад, адвокати деінституціоналізації у США
здобули вражаючі правові перемоги у 1970-х рр., у звільненні
багатьох розумово неповноцінних пацієнтів із закладів, подібних
на тюрми. За іронією, не маючи достатніх засобів, багато з
колишніх пацієнтів залишилися без лікування й пережили
рецидиви, інколи зі значними наслідками. У той час, коли рух
громадського інтересу відіграв значну роль у звільненні людей, які
не мали потреби залишатися в інституціях, виклику з
встановлення адекватних послуг у громаді, зокрема допомоги за
місцем проживання, управління справами, тренінгових програм
для роботи і кризових послуг, прийнято не було.
Можливо, найбільшою фрустрацією в судовому процесі для
тих, хто практикує право громадського інтересу, є те, що успіхи,
досягнуті один раз, вимагають постійного нагляду й моніторингу
таким чином, щоби вони не стали паперовими перемогами, які
мають незначні довготривалі результати. Є спільне відчуття серед
юристів громадського інтересу, що вони постійно воюють у
битвах, які, на їхню думку, вже закінчилися.
Незважаючи на це, хоча судовий процес може бути дорогим
і комплексним, а досягнення бажаної мети – важкодоступним,
передавання справи до суду уявляється найкращою чи єдиною
доступною тактикою. Більшість із юристів громадського інтересу погодяться, що часто немає реалістичної альтернативи
судовому процесові, якщо потрібен реальний прогрес чи якщо
необхідно захистити минулі досягнення. У більшості справ
судовий процес функціонує як критичний компонент всебічної
стратегії дії для досягнення значущих змін із метою покращання
суспільства в цілому.
Джерела
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1998. Нью-Йорк. http://www.pili.org/publications/roma/index.htm1 (станом на 26
липня 2001).
Звіт робочої зустрічі з питань захисту прав ромів у Центральній та Східній Європі,
яка проводилась у листопаді 1997 р. Містить анотовану бібліографію академічних
статей, досліджень і дослідницьких публікацій про ромів у цілому та про ромів у
Східній Європі.
Вільсон Р., Расмассен Д., Сприяння справедливості: Практичний довідник з
питань стратегій захисту прав людини та юридичної допомоги, Міжнародна правова
група прав людини, 2001, Вашингтон, округ Колумбія.
Довідник з практичних правових стратегій, спрямованих на юридичну
допомогу з питань захисту прав людини. Досліджує різні структури організацій з
правових послуг і найбільш яскраві та корисні приклади юридичної допомоги
захисту прав людини з усього світу. Публікація також може бути використаною як
інструмент для донорів, які зацікавлені в поцінуванні можливого впливу
організацій правових послуг.
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Організації
Центр репродуктивного права та політики
(Center for Reproductive Law and Policy – CRLP)
120 Wall Street, New York, NY 10005, USA
Tel: (1 917) 637 3600
Fax: (1 917) 637 3666
E-mail: info@crlp.org
Web: www.crlp.org
Веб-сторінка містить інформацію про права, правовий аналіз і правовий
розвиток, пов’язаний з правами жінки в усьому світі.
Консультаційний центр з особистих прав у Європі (Centre for Advice on
Individual Rights in Europe – AIRE)
74 Eurolink Bisiness Centre
49 Еffra Road, London, SW2 1BZ
Unated Kingdom
Tel: (44 207) 924 9233 (тільки адміністрація)
fax: (44 207) 733 6786
Консультаційна лінія: (44 207) 924 0927
Web: www.airecentre.org
Сприяє правовій допомозі на основі кожної справи особам чи юристам, які
представляють їх у міжнародних трибуналах, а також ресурси й навчальні матеріали
з міжнародного права захисту прав людини.
Всесвітній екологічний правовий альянс (Environmental Law Alliance Worldwide – E-LAW)
1877 Garden Avenue,
Eugene, OR 97403, USA
Tel: (1 541) 687 8454
Fax: (1 541) 687 05 35
E-mail: elawus@elaw.org
Web: www.elaw.org
Сприяє юристам громадського інтересу, які захищають екологію, правовими
засобами.
Європейський суд з прав людини (European Court of Human Rights)
Рада Європи
F-67075, Strasbourg Cedex, France
Tel: (33 3) 88412018
fax: (33 3) 88 41 27 30
Web: www.echr.coe.int
Європейський центр захисту прав ромів (European Roma Rights Center –
ERRC)
1386 Budapest 62
P. O. Box 906/62
Hungary
Tel: (36 1) 4282 351
Fax: (36 1) 4282356
E-mail: info@errc.org
Web: www.errc.org
Захищає права ромів по всій Європі та як правовий ресурсний центр надає
адвокатські послуги в цій сфері.
ІНТЕРАЙТС (INTERIGHTS)
Lancaster House
33 Islington High Street
London №1 9LH
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United Kingdom
Tel: (44 207) 278 3230
Fax: (44 207) 278 4334
E-mail: ir@interights.org
Web: www.interights.org
Сприяє розвиткові правового захисту прав людини і свобод у всьому світі через
ефективне використання міжнародного та порівняльного права з захисту прав
людини. Ця веб-сторінка містить повну базу даних, в якій є стислі висновки з рішень
у сфері прав людини, зокрема рішень Європейського суду з прав людини.
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ПРОВЕДЕННЯ КАМПАНІЇ ЗАХИСТУ
ГРОМАДСЬКОГО ІНТЕРЕСУ
Ця глава пояснює







Завдання й переваги кампаній захисту громадського інтересу
Як приготуватися до кампанії
Специфічні техніки кампаній
Як коаліція може допомогти у досягненні цілей кампанії
Міжнародний вимір проведення кампаній
Розгляд кампанії з досягнення законодавчих змін

1. ПРОВЕДЕННЯ КАМПАНІЇ ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ
СУСПІЛЬНО ВАЖЛИВИХ ЦІЛЕЙ
У широкому розумінні кампанія – це будь-яке підтримуване
зусилля для зосередження уваги на питанні чи ідеї для того, щоби
переконати людей змінити їхні погляди чи вчинити певні дії. Цілі
кампаній можуть відрізнятися одна від одної так само, як і
справи, яким вони служать. Проведення кампаній може мати на
меті досягнення специфічних законодавчих змін, таких як
ухвалення закону з охорони навколишнього середовища чи
громадського усвідомлення певного соціального питання, такого
як статева дискримінація. НДО та інші, хто працює в царині
питань громадського інтересу, повинні розуміти технологію
проведення кампаній, аби вони могли використати їхню силу для
досягнення цілей своєї організації.
Лобіювання може бути значною частиною кампанії
громадського інтересу. Для цілей цього підручника лобіювання
громадського інтересу – це прямий контакт із тими, хто вибирає
рішення стосовно певного питання для впливу на законодавство,
що розглядається, чи для пропонування нового законодавства, яке
підтримало би цілі громадського інтересу. Такі особи, які
ухвалюють рішення, можуть бути, наприклад, політиками,
членами парламенту, державними службовцями, мерами,
губернаторами і членами місцевих рад. Лобіювання – інколи його ще
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називають законодавчим правозахистом – може означати
обговорення питання з законодавцем перед тим, як відбувається
формальне голосування, але це також може означати вимогу від
бюрократа вчинити певну дію. Лобіювання також означає
надання базової інформації чи аналізу стосовно питання
відповідальному за вибір рішення – без переслідування мети
вибору певного рішення стосовно частини законодавства, хоча
дехто вилучає цю діяльність із визначення лобізму.
У той час коли кампанії громадського інтересу часто
використовують лобізм, проведення кампаній також стосується
ширших зусиль для мобілізації громадськості на підтримку цілі
громадського інтересу, за допомоги таких видів діяльності, як
прес-конференції, демонстрації громадян, зустрічі громади,
кампанії петицій та перемовини. Зрештою, кампанія може
слугувати доповненням до одного чи більше підходів, що їх
організація використовує для досягнення своїх цілей, зокрема
моніторинг (див. гл. 2. «Моніторинг в громадських інтресах:
вказівки для ефективного розслідування та документування»),
стратегічний судовий процес (див. гл. 3. «Стратегічний судовий
процес: подання позовів в інтересах громадськості») та
міжнародний правозахист (див. гл. 5. «Правозахисна діяльність
НДО в міжнародних міжурядових організаціях»). Часто комбінація
взаємодоповнювальних підходів є ключем до виграшної стратегії в
захисті громадського інтересу.
Успішні кампанії громадського інтересу можуть мати
результатом створення, прийняття і впровадження кращого
законодавства й регулювань, а також удосконаленого розподілу
громадських фондів для розгляду ширшого набору потреб. Це
забезпечує громадську політику, яка відповідає потребам
клієнтів. Кампанії громадського інтересу також роблять свій
внесок у посилення демократичного процесу. Вони надають
можливість навчитися громадянам та їхнім лідерам, сприяють
прозорості й підзвітності та озвучують турботи виборців.
Кампанії громадського інтересу також допомагають об’єднанню
громадянського суспільства через посилення коаліцій і мереж та
завдяки зростанню співпраці між організаціями.
Кампанії розгортаються протягом якогось часу, причому часто
є довготривалими. Стратегії кампаній часто корегуються мірою
того, як учасники досягають часткових перемог. НДО, задіяні в
кампаніях, мають також пам’ятати, що необхідно заявляти про
невеликі перемоги, здобуті на шляху до кінцевої мети. Навіть
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відносно обмежені цілі, такі як прийняття одного положення або
частини законодавства, можуть страждати від регресів чи
отримувати неповні результати. Тому важливо визначити
послідовні кроки, які можуть уважатися успіхами. У противному
разі кампанія може втратити критичний момент, підтримання
інтересу й мотивування тих, хто її підтримує.
Болгарський Гельсінський комітет (Bulgarian Helsinki Committee, ВНС) спрямовує зусилля на парламент в оспорюванні
закону Болгарії про наклеп
Болгарський кримінальний кодекс передбачає кримінальне
покарання за наклеп на державного службовця, причому такі
санкції є набагато суворішими, ніж у справах, де потерпілим є
приватна особа.
Для вжиття заходів у цій ситуації Болгарський Гельсінський
комітет 1997 р. почав кампанію для оспорювання процедур і
покарань, які містяться в законодавстві країни про наклеп. Метою
ВНС було спричинити реформу цього закону лобіюванням
законодавців для зміни відповідних положень і знаходженням
способу оспорювання їхньої конституційності в болгарському
Конституційному суді. Кампанія почалася з моніторингу справ із
покарання за наклепи та подання певних справ до уваги в
парламенті, журналістів та болгарської громадськості. Організація
також зустрічалася з деякими депутатами, щоби заохотити їх
сконцентруватися на цьому питанні.
Для стимуляції додаткової підтримки ВНС запросив
журналістів, прокурорів, слідчих, депутатів і представників НДО
на дві конференції стосовно кримінального наклепу. Обидві
конференції набули суттєвого громадського розголосу. У
відповідь на офіційне подання до парламенту, яке зробила друга
конференція, депутати прийняли мораторій на ув’язнення за
кримінальний наклеп. Хоча пропозицію стосовно мораторію було
відхилено, питання отримало достатньо публічності, аби
спричинити значні парламентські дебати.
Тоді ВНС змінив свій підхід, щоби наголосити на стратегії
судового процесу для підтримки законодавчих змін, які
гальмувалися. ВНС разом з іншими правозахисними НДО та
професійними організаціями журналістів ініціювали кампанію
збирання достатньої кількості підписів депутатів для того, щоби
подати петицію до Конституційного суду. Згодом, 1998 р., 55
депутатів зажадали від суду рішення стосовно конституційності
положень про наклеп Кримінального кодексу та їх відповідності
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міжнародним угодам, ратифікованим Болгарією. Суд погодився
винести рішення у справі. ВНС дозволили подати експертну думку
amicus curiae («друг суду») як правозахисній організації – це також
забезпечило дозвіл міжнародним НДО подати правові коментарі у
справі.
У липні 1998 р. Конституційний суд постановив рішення проти
ВНС із обох питань, застосувавши аргументи, основані на
конституційному принципі захисту приватності та індивідуальної
честі, гідності й репутації, та процитував рішення німецького
Конституційного суду з подібного питання. Одначе, болгарський
суд заявив про необхідність детальніше розглянути закони про
наклеп, оскільки вони застосовуються до публічних осіб і
важливість системи покарань є пропорційною до злочину. Ці
визнання стали частковою перемогою ВНС, незважаючи на
негативне рішення з первинних питань.
Попри це загалом несприятливе рішення, ВНС не припиняв
зусиль задля громадського усвідомлення хиб закону про наклепи.
Ймовірно, внаслідок інтенсивного тиску в країні та з боку
міжнародних організацій, парламент прийняв поправки до
кримінального кодексу в 1999 р. і заборонив покарання у вигляді
позбавлення волі за наклепи, натомість запровадивши штрафи. Так
зусилля ВНС започаткували процес усвідомлення у справі, подання
справи до Конституційного суду та можливості для НДО подати
резюме з цього питання. Протягом двох років зусилля з лобіювання,
конференції та громадська думка спричинили часткове
вдосконалення закону.
За подальшою інформацією, будь ласка, звертайтеся до Болгарського Гельсінського комітету, Bulgarian Helsinki Committee, 7
Varbitsa St., Sofia 1504, Bulgaria; тел/факс (3592) 9434876, (3592)
465525, чи (3592) 467501; електронна пошта: bhc@bghelsinki.org;
Веб: www.bghelsinki.org

2. ПІДГОТУВАННЯ ДО КАМПАНІЇ ЗАХИСТУ
ГРОМАДСЬКОГО ІНТЕРЕСУ
Участь у кампанії громадського інтересу попервах може
відлякувати. Від визначення мети кампанії та ідеї до вибору техніки
кампанії та побудови коаліцій завдання з проведення кампанії
можуть здаватися надмірними. Втім, майже кожна НДО має
певний досвід у кампаніях, навіть якщо вони так не називалися.
Діяльність, така як місії зі знаходження фактів чи документування
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справ; зустрічі з державними службовцями на національному та
міжнародному рівнях; контакти зі ЗМІ; обговорення законодавчих
процедур і сутності чи впровадження законів; моніторинг позицій
депутатів стосовно питань – усе це є прикладами ефективних
елементів кампанії. Питання, чи починати певну кампанію, є
важливим рішенням для будь-якої НДО. Таке рішення вимагає
визнання та прийняття обмежень і сил НДО, а також
реалістичного поцінування доступних ресурсів. НДО, якій не
вистачає знань, репутації та сильних союзників, має небагато
шансів викликати ефективний політичний тиск. Якщо одного чи
більше
з
цих
елементів
бракує,
то
зусилля
з проведення кампанії можуть потребувати відстрочення для
побудови сильнішої організації.

2.1. Оцінювання сильних аспектів
та обмежень організації
Ймовірність успіху будь-якої кампанії громадського інтересу
значно зростає, якщо НДО має реалістичний погляд на свої
ресурси та на розуміння слабкості певних ділянок. Особливо
організація повинна реалістично оцінити свої сильні аспекти та
слабкість стосовно її здатності впливати на відповідних виборців
чи осіб, відповідальних за вибір рішення.
Географія може відіграти важливу роль у визначенні, чи
проводити і як проводити певну кампанію. Організація,
розташована в столиці, може слідкувати за парламентськими
дебатами та урядовою діяльністю ретельніше, ніж організація у
віддаленому розташуванні. НДО, яка діє в певному регіоні країни
(наприклад, у місцевості, де проблеми меншин стоять особливо
гостро чи де є серйозні екологічні проблеми) може мати переваги в
отриманні місцевої підтримки та зосередженні уваги на
регіональному питанні. Та ж НДО може зіткнутися зі складністю
отримання подібної підтримки в загальнонаціональному питанні.
НДО повинна оцінити своїй розмір, членство і знання, що
стосуються кампанії, яку вона планує. Мала група з дуже
специфічними можливостями або участь декількох кваліфікованих
професіоналів може обрати зосередженість на одному чи окремому
питанні або аспекті проблеми. На противагу, місцева організація,
яка може покладатися на задіяність і участь великої кількості
учасників, може виявитися здатною розглядати питання в ширшій
перспективі чи впроваджувати підхід із більшої кількості позицій,
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аніж той, якого запропонувала би менша група. За будь-якого
розмаху кампанії є важливим забезпечення участі вдатних
професіоналів. Наприклад, участь умілих юристів забезпечує
правильність юридичного представництва; лікарі можуть завірити
фізичний аспект наслідків тортур, зловживання поліції та
домашнього насильства; економісти можуть оцінити фінансові
результати певних законодавчих пропозицій; науковці можуть
приготувати екологічний аналіз.
Організація може також зважити свою силу, визначивши
розміри її потенційного впливу. НДО, які мають зв’язки та
підтримку інших організацій в країні (чи регіональних, чи
міжрегіональних груп), можуть бути здатними використати ці
зв’язки для сприяння та поглиблення своїх зусиль у кампанії.
Деякими НДО керують визначні діячі, громадські інтелектуали,
високоповажні лідери чи інші впливі особи. Громадські та приватні
втручання таких людей часто схвально сприймаються широкою
громадськістю й чиновниками.
Рівною мірою важливі для НДО фінансові та інші ресурси,
доступні для проведення кампанії. Якщо НДО встановить, що її
організаційні сильні та слабкі аспекти збігаються з метою
кампанії, НДО повинна нараз проаналізувати розмір і якість
таких ресурсів.

2.2. Аналіз доступних ресурсів
Будь-яка кампанія громадського інтересу потребує людей,
коштів та організаційної інфраструктури у пропорції до розміру
конкретного проекту. Перед тим як відібрати ці ресурси,
організація має оцінити наявні та потенційні ресурси, що їх можна
спрямувати на кампанію. НДО мусить розглянути свої людські,
інформаційні та фінансові ресурси для визначення своїх
можливостей у проведенні кампаній.
Людські ресурси складаються з оплачуваних працівників і
волонтерів. НДО повинна оцінювати свої людські ресурси під
кутом зору як кількості людей, так і часу, який вони можуть
присвятити кампанії, основуючись на поточному та майбутньому
завантаженні роботою. Доступність людських ресурсів є
першочерговою у будь-якій кампанії громадського інтересу,
оскільки зусилля з проведення кампанії організації є настільки
вдалими, наскільки сильними є особи, які стоять за цим. Питання,
чи достатньо «людського капіталу» для певної кампанії, звичайно
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є частиною ширшого дослідження стосовно загальної достатності
людських ресурсів у НДО. Чимало НДО недостатньо
укомплектовані працівниками, і поняття волонтерства (як і його
практичних аспектів з огляду на економічні реалії) поки що не
вийшло з організаційного періоду в багатьох країнах.
Інформаційні ресурси є життєво необхідними для будь-якої
кампанії, яка прагне вплинути на законодавство. Бібліотека
правових матеріалів чи готовий доступ до таких матеріалів разом
із доступом до Інтернет і контактом зі спеціалізованими
національними та міжнародними органами можуть бути
корисними. Можливість користуватися телефоном, факсом,
електронною поштою, комп’ютерами, принтерами й копірами як
засобами комунікації є важливою. Доступність окремої кімнати чи
виділеного робочого простору зі столами та шафами для матеріалів
також є корисною.
Звісно, фінансові ресурси є основними, вони часто близько
пов’язані з повнотою людських і матеріальних ресурсів
організації. НДО в Центральній та Східній Європі стикаються з
серйозними складностями в пошуку коштів для кампаній
громадського інтересу, оскільки фактично все фінансування
надходить з іноземних джерел. Певні донори, як-то зі США,
можуть підпадати під правові обмеження, які забороняють
надавати кошти для лобізму в його найвужчому значенні. Ці
обмеження, однак, чітко окреслені. Більшість із кампаній є
захищеними формами свободи вираження і не підлягають такому
врегулюванню.

2.3. Проведення попереднього дослідження
До початку кампанії НДО може зауважити, що корисно провести
підготовче дослідження в кількох сферах. Організація повинна
зібрати факти й дані, які дозволять їй точно оцінити громадське
сприйняття питання та розвинути глибоке розуміння питання та його
походження. Якщо зміни законодавства є однією з цілей,
організація мусить набути суттєвих знань стосовно законодавчої
рамки, застосовуваних законів та будь-якого відповідного
прецедентного права.

2.3.1. Сприйняття громадськістю
Для

того

щоб

оцінити

сприйняття

громадськістю
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запропонованої кампанії, організація може визначити, чи питання
є популярним, політично гарячим, чи таким і таким. Дослідження
стосовно громадської думки щодо питання можуть проводитися
неформально чи за допомоги опитувань, і вони можуть виявити,
чи є сегмент населення, прямо зацікавлений у цьому питанні.
Якщо така група існує, НДО має дослідити, наскільки вона добре
організована та/або впливова. Нарешті, організація повинна
дослідити, чи тема кампанії є такою, яка приверне увагу ЗМІ.
Стратегія кампанії зазнаватиме прямого впливу громадської
думки, залежатиме від рівня громадської підтримки та загального
сприйняття питання.
Тому, з причини громадської думки, кампанія, спрямована на
покращання умов у тюрмах, ймовірно цілком відрізнятиметься від
кампанії за свободу вираження поглядів чи охорону довкілля.
Кампанія із захисту прав гомосексуалістів може вимагати іншої
тактики, ніж кампанія захисту прав дитини.

2.3.2. Інформація про походження питання
По-перше, організація має визначити, чи питання є новим, чи
воно вже розглядалось у ЗМІ. Якщо питання вже розглядалось,
організація мусить вивчити, якими були головні аргументи на
підтримку питання та які є контраргументи, і що вже писали в
пресі з цього приводу. НДО повинна визначити впливових людей,
які приєднаються до позиції організації, й тих, які є
найсильнішими опонентами. На додаток, НДО має розглянути
результати будь-яких попередніх дій влади чи інших НДО.

2.3.3. Законодавча рамка
НДО повинні отримати актуальну інформацію стосовно змісту
законів і регулювань, пов’язаних з цим питанням, та будь-яку
відповідну законодавчу історію. Якщо організація не має штатних
адвокатів чи елементи кампанії виходять за межі компетенції
працівників, НДО мусить розглянути залучення експертів ззовні. Такі
експерти можуть допомагати правозахисникам краще зрозуміти
положення й вимоги певного законодавства для того, щоби
визначити певні положення метою для досягнення цілей організації.
Юристи чи вчені, які спеціалізуються в конституційному чи
міжнародному праві, можуть мати знання, корисні для
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формулювання кампанії.

3. РОЗРОБЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ КАМПАНІЇ
Для НДО визначальним є розвинути й чітко сформувати загальну
стратегію кампанії, основану на цілях кампанії та на аналізі
власних описаних вище можливостей НДО. НДО повинна
пом’ятати, що їй, можливо, доведеться покращити й модифікувати
стратегію мірою розгортання кампанії, як відповідь на неочікувані
виклики та частокові перемоги на шляху.
Попервах організація повинна визначити основну ціль кампанії –
чи це є зміна законодавства, громадське усвідомлення проблеми, чи
якась інша ціль. Якщо метою є спричинити зміни в законодавстві чи
ініціювати нове законодавство – це матиме вплив на вибрану
стратегію. Подібно, підняття громадського усвідомлення може
означати мобілізацію громадської підтримки та дію громадян чи
інформування людей стосовно їхніх юридичних прав громадян.
Установлення конкретних цілей допомагає НДО розглянути, на
кого треба спрямовувати кампанію і яким чином визначати
повідомлення.
Визначення аудиторії є наступним важливим кроком у
розвиткові стратегії кампанії. Щоразу правозахисники повинні
спрямовувати свої зусилля в кампанії на людей чи заклади, в яких
вони матимуть найбільший ефект. Зазвичай, коли метою є зміна
законодавства, особлива увага повинна спрямовуватися на
парламент і відповідні міністерства, особливо якщо закон іще не
подали до парламенту. Рішення, на кого спрямовувати кампанію,
залежить од багатьох чинників, зокрема такого: чи є метою
кампанії змінити чи анулювати чинний закон або де в
законодавчому
процесі
розглядається
певна
частина
законодавства. Певні кампанії зосереджуються на політичних або
соціальних групах, які можуть бути найбільш зацікавленими в
питанні кампанії, а також можуть прагнути вчинити дії на
підтримку. Для кампанії з підняття громадського усвідомлення
цільовою аудиторією можуть бути ЗМІ та – прямо чи
опосередковано – широкий загал.
Іншим чільним елементом у розвитку стратегії є формулювання головного повідомлення кампанії. Повідомлення організації
мусить бути якомога простішим і ясним. Застосовуючи цифри та
статистику, важливо надати ясні приклади, щоб допомогти цільовій
аудиторії краще збагнути сутність проблеми. Дуже часто числа,
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особливо великі, важко зрозуміти, і людський аспект статистики
може бути втрачено. Одним із способів прояснення повідомлення
організації є використання драматичних зображень. Наприклад,
коли ЮНІСЕФ хотів прояснити, що 35 000 дітей помирають
щоденно, він оживив свою статистику, заявивши, що це
аналогічно 100 великим літакам кожен із 350 дітьми на борту, які
розбиваються щодня. Цей приклад зробив велике число та
безглуздість смерті легшими для обдумування та розуміння.
Рівною мірою важливо, щоби повідомлення кампанії було
точним і достовірним. Це означає надавати інформацію на
підтримку заяв НДО та представляти їх у достовірному вигляді.
Факти, статистика та інші підтримуючі дані можуть переконати
цільову аудиторію, що повідомлення організації є справжнім.
Одначе, надмірна кількість деталей може заплутати й
переобтяжити аудиторію. НДО має оцінити доступну інформацію
та представляти тільки найбільш важливі дані з питання.
Створення повідомлення кампанії
Для організації важливо вирішити точно, яке повідомлення НДО
прагне донести, а тоді скласти це повідомлення відповідно до
заданої аудиторії. У розвитку ясного і точного суттєвого
повідомлення організація повинна сформулювати проблему,
рішення і дію.
Проблема. Заява про місію організації може стати для НДО
поштовхом для її повідомлення про кампанію, оскільки місія
допомагає групі визначити, які типи проблем вона намагається
розглянути. Наприклад, якщо місією НДО є запобігання тортурам і
припинення незаконного ув’язнення, то її повідомлення повинне
містити специфічні факти для опису розміру певної проблеми.
Повідомлення може починатися з такої, наприклад, заяви:
«Кожного дня щонайменше двоє осіб незаконно затримуються і
зазнають тортур у цій країні».
Вирішення. Для кожної проблеми є принаймні одне рішення, і
частина роботи зі створення повідомлення – це визначення такого
вирішення. Вирішення допомагає аудиторії впізнати практичні
способи розв’язання проблем. У попередньому прикладі
парламент, можливо, розгляне законодавство, яке розширить
нагляд за поліцією і тюрмами. Одне з рішень може бути таким:
«Парламент повинен втрутитися і прийняти закон із нагляду за
працівниками правоохоронних органів».
Дія. Нарешті, повідомлення має надати аудиторії спосіб, щоби
діяти у вирішенні питання. Це часто містить заклик для людей
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голосувати, відвідати демонстрацію чи сконтактувати з
представниками уряду. НДО може заохотити свою аудиторію:
«Сконтактуйте з Вашим депутатом, щоби виразити Вашу
підтримку цього закону, щоби зупинити порушення прав людини
проти наших людей».
Адаптовано з «Отримання максимального ефекту зі ЗМІ:
знаряддя для правозахисних груп у цілому світі», Центр підтримки
правозахисту (Center for Sustainable Human Rights Action), 2001, НьюЙорк.

4. ВИБІР ТЕХНІКИ КАМПАНІЇ
Щоби кампанія була найбільш ефективною, лідери організацій
повинні обрати серед різноманіття способів ту техніку й методи,
які найкращим чином пасуватимуть цілі та меті стратегії кампанії.
Щодо самої кампанії, правозахисники повинні встановити
реалістичну мету для техніки, яку вони обирають. Способи
можуть різнитися залежно від цілей аудиторії, але є декілька
методів, які НДО можуть застосовувати особливо ефективно, коли
метою є зміни законодавства. На додаток до особистих зустрічей з
певними депутатами та політичними партіями, організації можуть
надавати меморандуми з позицією та інші дослідження
законотворцям
чи
прагнути
дозволу
звернутися
до
парламентського комітету. Правозахисники можуть також
працювати зі ЗМІ чи мобілізувати громадську підтримку за
допомоги кампаній надсилання листів, масових демонстрацій та
протестів, зустрічей громад та інших програм громадської освіти.

4.1. Надання інформації
парламентові та урядові
4.1.1. Відсутність законодавства
Якщо метою кампанії є прийняття чи внесення поправок до
законодавства, а проекту ще немає, необхідно розглянути декілька
можливостей. Якщо націлюватися на парламент, то НДО повинна
прагнути законодавчої пропозиції, ініційованої групою депутатів,
чи за допомоги громадської законодавчої ініціативи, якщо це
можливо. На додаток до пошуку інформації для депутатів
правозахисники навіть можуть написати проект положення чи
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закону та надати їх відповідним законодавцям. НДО має
визначити, чи будь-хто із впливових членів парламенту проти змін
і чи такий спротив є сильним, чи сили розділені. Якщо значні
політичні сили чи індивідувальні депутати в парламенті готові
підтримати ініціативу, їх необхідно визначити.
У Центральній та Східній Європі більшість законодавства
подається до парламенту урядом. Ось чому відповідне
міністерство чи виконавчий департамент є гарним місцем для
старту за умови, що адміністрація чітко не виступає проти
запропонованих змін. Інша можливість початку – звернутися до
міжнародного співтовариства. Ця стратегія може бути
ефективною, якщо органи влади вразливо реагують на
міжнародний
тиск
і
критицизм,
особливо
якщо міжнародне право чи міжнародна громадська думка відповідні до питання.
Кампанія румунських НДО за більш відкритий парламент
Зусилля зі збільшення «прозорості» румунського парламенту
були ініційовані Румунським Гельсінським комітетом (Romanian
Helsinki Committee) на початку 1993 р. Інші румунські НДО, такі
як Ліга захисту прав людини (League for Defense of Human Rights,
LADO), «За демократію» (Pro-Democracy) та бухарестський офіс
Міжнародного фонду виборчих систем (International Foundation of
Election Systems, IFES) приєдналися до того, що стало багатоаспектною кампанією за прозорість.
На початку 1990-х рр. ці групи зацікавилися в поширенні
сфери своєї дії у захисті прав людини та громадській освіті до
заняття законодавчим процесом. Одначе, закрита природа
політичних інституцій Румунії поширювалася також на
парламент.
У них були проблеми отримати проекти законів, визначити, які
комітети працюють над певними частинами законодавства чи
дізнатися про календар законодавчої роботи. Посилення
парламентської прозорості допомогло би сприянню їхніх зусиль у
роботі
в галузі законодавства, які були необхідними для всієї їхньої
діяльності. На додаток ці організації вбачали в питанні
прозорості один із компонентів їхніх більших цілей
демократизації,
оскільки
прозоріший
парламент
буде
доступнішим і підзвітним перед усіма громадянами та
позитивним прикладом для всіх державних інституцій.
Румунські групи сформували коаліцію зацікавлених НДО для
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того, щоби координувати кампанію, яка мала такі компоненти:
велику конференцію, присвячену прозорості, яка спершу
привернула увагу до питання, за участю лідерів парламенту, НДО
та інших громадських фігур;
розвиток і розширення коаліції зацікавлених НДО, зокрема
регулярні зустрічі для координації діяльності;
подання петицій;
публікацію часопису для звітів із розвитку кампанії прозорості;
роботу з журналістами для подання у ЗМІ матеріалів із питань
прозорості;
зустрічі з певними депутатами і працівниками парламенту для
заохочення певних процедурних змін.
У 1994 р. коаліція формально подала вимогу відкриття
інформаційного офісу НДО в парламенті. Коли парламент,
зрештою, відхилив вимогу інформаційного офісу, він почав дії зі
збільшення своєї прозорості, зокрема полегшення отримання
проектів законів та отримання представниками НДО дозволу
відвідувати певні зустрічі комітету.
Джерело: «Оцінка демократичної допомоги: справа Румунії»,
Т. Керосерс. Внесок Карнегі в міжнародний мир (The Carnegie
Endowment for International Peace), 1996, Вашингтон, округ Колумбія.
4.1.2. Існуючі проекти чи пропозиції
Якщо уряд уже приготував пропозицію, але ще не надіслав її
до парламенту, НДО здебільшого зосереджується на відкритті
діалогу з відповідним міністерством. Однак, якщо прямої
співпраці немає, НДО може розглянути роботу з індивідуальними
експертами з законодавчої ради міністерства, з впливовими
людьми з інших міністерств, з офісом прем’єр-міністра та, якщо це
корисно,
з офісом президента. Навіть якщо діалог з урядом видається
тяжким, варто розглядати майже будь-яку можливість. Втручання
НДО тільки на пізнішій стадії – наприклад, протягом обговорення
в комітеті – може виявитися набагато менш ефективним.
Якщо законодавство, в якому є зацікавлення, вже розглядається
в парламенті (подане урядом чи ініційоване членами парламенту),
основний фокус зосереджується на депутатах. Утім, роль уряду не
повинна ігноруватися. Представники уряду, навіть якщо вони вже
подали свою версію, можуть бути переконані додати чи
відмовитися від певних положень чи іншим чином пристосувати
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текст для того, щоби врахувати нові аргументи.

4.1.3. Кадрове забезпечення законодавця
Більшість членів парламенту не мають своїх помічників. Цей
брак підтримки має два важливі наслідки. По-перше, між
зустрічами комітету та сесійними засіданнями, відповідями
виборцям, партійною політикою та їхнім особистим приватним
життям дуже мало часу лишається на дослідження й
документування. Тому більшість депутатів потребує й цінує
достовірну інформацію та ретельні, логічні правові аргументи,
запропоновані НДО. Навіть більше, без помічників чи секретарів
довкола них доступ до законодавців у Центральній та Східній
Європі є відносно легким. Якщо НДО вже допустили в будинок
парламенту,– а часом це вимагає великих зусиль,– правозахисник
може часто спілкуватися з депутатами прямо та негайно. Таке
положення справ, яке результує з недостатніх ресурсів, насправді
сприяє розвиткові зв’язків між законодавцями та часто заохочує
взаємну співпрацю.
Литовські НДО беруть участь у парламентських слуханнях
Сейм, парламентський орган Литви, провів своє перше
відкрите слухання у грудні 1998 р. як частину програми відкритого
законотворчого процесу. Шість представників відомих НДО
свідчили в комітеті бюджету й фінансів і комітеті соціального
забезпечення та праці стосовно проекту поправок до Закону про
благодійництво і спонсорство. Ці лідери НДО подали письмові та
усні заяви й відповідали на запитання членів сейму перед
аудиторією більш як 100 урядових чиновників, журналістів та
інших зацікавлених груп. До слухання депутати та урядові
чиновники зустрілися для обговорення важливості й переваг
доступу громадян до законотворення, а також процедур,
упроваджених різними демократичними країнами для сприяння
законодавчій прозорості та громадському внескові.
Участь НДО було забезпечено завдяки Центрові інформації та
підтримки НДО у Вільнюсі (NGO Information and Support Center,
NISC). На додаток до поширення проекту поправок серед 1500
НДО по всій Литві, NISC поширив інформацію про програму на
декількох подіях, серед яких був щорічний форум НДО, та
розмістив повідомлення в газетах з найбільшим щоденним
накладом. NISC виступив спонсором трьох спеціальних сесій і
також провів тренінг з ефективного усного та письмового
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правозахисту. Згодом представники шести НДО, зокрема два
експерти групи з написання проекту, погодилися виступити на
слуханні.
Перед тим як ця ініціатива почалася, засідання комітетів сейму
не були повністю закритими; інколи депутати дозволяли коментарі
від експертів та інших проінформованих сторін. Одначе, такий
внесок відбувався лише за спеціальної нагоди, без механізмів
участі представників громадянського суспільства та бізнесу. Зараз
уперше сейм приготував і поширив указівки до формального
слухання; прийняв письмові заяви від усіх зацікавлених сторін;
відкрито запросив лідерів НДО до виступів; застосував часові
обмеження до заяв і запитань-відповідей; відкрив подію для
громадян і ЗМІ; опублікував повну письмову стенограму, зокрема
письмові заяви.
У результаті програми Сейм затвердив статутні зміни, які
забезпечили ширше застосування відкритих слухань комітетом та
більшу громадську участь. Депутати, працівники та інші службовці
сейму навчилися проводити відкриті слухання, а лідери НДО
навчилися свідчити в комітетах сейму. З відкритими слуханнями,
що їх проводить Сейм регулярно, постійних підтримувачів
законодавчої прозорості було визначено, і їм надали повноваження.
Сейм також ужив інших заходів для вдосконалення прозорості,
таких як доступ до законопроектів в Інтернеті й прийняття
електронних коментарів.
Джерело:
«Литовські
НДО
свідчать
на
слуханні
парламентського комітету», Сігал М., 2/1 Бюлетень соціальної
економіки та права (весна 1999).
4.2. Робота зі ЗМІ
ЗМІ можуть бути важливим союзником для правозахисників у
сфері поширення інформації для громадськості і для тих, хто
ухвалює рішення. Одначе НДО повинні визначити потреби та цілі
журналістів для того, щоб установити взаємовигідні відносини зі
ЗМІ.
НДО часто мають дружні відносини з певними індивідуальними
журналістами, але інші журналісти можуть ставитися до НДО зі
скептицизмом. Насправді, деякі журналісти не довіряють НДО та
сприймають їх як упереджених і занадто емоційних. Журналісти
можуть бути скептичними стосовно «фактів», представлених їм
НДО, і навіть коли журналісти перевіряють факти, досліджені
певним НДО, вони не обов’язково дійдуть того ж висновку, що й
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НДО, стосовно відповідного вирішення проблеми. НДО можуть
проводити прес-конференції, надаючи ЗМІ лаконічні набори
інформації. Більшість журналістів, утім, не шукає вже написаних
історій; вони хочуть голих фактів.
Це обумовлено конфліктними цілями журналістів і правозахисників – може бути складно встановити гарні відносини НДО –
ЗМІ. Вирішенням є знаходження ефективніших способів
представлення інформації у ЗМІ. Правозахисники повинні
зосередитися на питанні, а не на своїй організації чи певних
програмах. Журналісти хочуть описати ситуацію, а не бути
промоутерами для НДО. Навіть більше, журналізм – це бізнес, і ЗМІ
хочуть мати історії, які привернуть увагу їхньої аудиторії. Тому
НДО повинні зосередитися на відповідності питання і визначити,
що є підхожим за часом і важливим. Правозахисники повинні
наголошувати на аспекті «людського інтересу» в питанні.
Наприклад, журналісти будуть зацікавлені в інтерв’ю з людьми,
яких торкнулася проблема. Історії про осіб є, звісна річ, цікавішими,
ніж абстрактні заяви й статистика, і представлення питання в тому
аспекті, в якому воно показує людські життя, часто є привабливим
для ЗМІ. Громадськість бажає читати історію особи, і журналісти
бажатимуть опублікувати таку історію.
У представленні даних ЗМІ НДО має пропонувати збалансовану
інформацію та бути готовою виступати на захист своєї позиції
проти контрданих. Оскільки журналісти побачать, що
правозахисники мають план дій, необхідно бути чесними стосовно
їхніх перспектив. НДО не повинні відповідати на питання, на яке
вони не знають відповіді, позаяк набагато правдоподібніше
визнати, що не знаєш, аніж надавати журналістам неточну
інформацію. Нарешті, правозахисники мають бути лаконічними,
пам’ятаючи, що у журналістів є часові обмеження та практичні
ліміти стосовно кількості уваги, яку вони можуть приділити
питанню.
Анатомія прес-релізу
Прес-реліз мусить бути написаним так, щоби відповідати на
запитання: хто, що, коли, де, чому і як. Найбільш ефективні релізи
є розміром в одну сторінку і містять:
дату;
заголовок, який відображає головне;
підзаголовок, який додає другу, віддаленішу тему;
контакти для подальшої інформації від організації й тих, кого
цитували;
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перший параграф, який пояснює проблему та надає
найважливішу інформацію;
параграф історії, який пояснює контекст проблеми;
щонайменше дві цитати, одна – від добре відомої особи, якщо
це можливо;
запропоноване рішення та заклик до дії;
стислий опис організації (міні-заява про місію) щонайбільше
на тридцять слів.
Джерела: «Отримання максимального ефекту зі ЗМІ: знаряддя
для правозахисних груп у всьому світі», Центр підтримки
правозахисту (Center for Sustainable Human Rights Action), 2001,
Нью-Йорк; неопублікована стаття Томаса Р. Ленснера «Пресрелізи для правозахисту – стислий висновок».

4.3. Мобілізація громадської підтримки
Майже кожний тип кампанії громадського інтересу
покладається чи може значною мірою отримати переваги від
підняття громадського усвідомлення та громадської підтримки для
того, щоб досягти кінцевої мети кампанії. Інколи підняття
громадського усвідомлення є саме головною метою кампанії, в інших
випадках громадська підтримка може бути могутнім каталізатором
для зміни законодавства чи політики. НДО можуть вибирати з
різноманіття способів, які можуть бути дуже ефективними в
досягненні та задіянні великих сегментів населення країни чи
регіону. Ці методи кампаній можуть містити ініціативи з
написання листів, такі як зусилля В. а. В. е. в Хорватії для підняття
усвідомлення щодо домашнього насилля.
Будь свідомою, будь емансипованою: 16 днів дії проти
гендерного насильства
Хорватська група із захисту прав жінок «Будь свідомою, будь
емансипованою» (Be aware, be active: B.a.B.e.) організувала захід,
який назвала «16 днів проти гендерного насильства» для того, щоби
привернути увагу громадськості до питання насильства
хорватських і світових лідерів. Програму спершу було освітлено
на телебаченні у програмі «Доброго ранку, Хорватіє» лідером
В.а.В.е. Ця програма допомогла проінформувати громадськість та
ЗМІ стосовно питань, з якими НДО сподівалася працювати, а
також
подій
і програм у рамках наступних 16 днів.
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Як частина зусиль із підняття усвідомлення, В.а.В.е.
організувала кампанію надсилання поштівок. НДО роздавала
поштівки, адресовані хорватським міністрам і міжнародним
представникам, в яких було перераховано зауваження та запитання
стосовно прав жінки. В. а. В. е. просила людей підписувати картки
й надсилати їх. Кампанія стала дуже популярною, оскільки
поштівки сприяли дискусіям і громадськість з ентузіазмом
поставилася до участі. Кампанія також рекламувалася на плакатах,
розвішаних по всій країні.
НДО також рекламувала кампанію запуском пісні у стилі реп
та відеокліпа, основаного на постерах. Фінансування було
обмеженим, тому НДО виготовила тільки 50 дисків і роздала їх
радіостанціям. Відеокліп показали на хорватському телебаченні.
Вся ця публічність сягнула апогею в демонстрації зі свічками,
названій «Жінки освітлюють шлях». Ця демонстрація зі свічками,
яка відбулася в 50-ті роковини прийняття Загальної декларації
прав людини, була масовою та зацікавила ЗМІ.
В.а.В.е. вважає, що подія мала великий успіх. У поєднанні з
широким лобіюванням 16 днів дії в підсумку спричинили значні
зміни в сімейному праві Хорватії. Насилля щодо членів сім’ї тепер
заборонене законом. Рівною мірою важливо, що захід підняв
усвідомлення стосовно насильства проти жінок у Хорватії та
міжнародній спільноті.
За подальшою інформацією, будь ласка, звертайтеся до В. а..В. е.
(Будь активною, будь емансипованою), Група захисту прав жінок,
Women’s Human Rights Group, Vlaska 79/111, 10000 Zagreb, Croatia;
тел/факс: (3851) 4611686; ел. Пошта: babe@zamir.net, веб: www.
babe.hr
Петиції та демонстрації громадян можуть бути особливо
ефективними у формуванні громадської думки та підтримці
кампанії, коли питання стосується або всіх громадян, або впливає
на меншу категорію населення. Навіть якщо проблема,
встановлена кампанією, повністю не вирішується за короткий
відтинок часу, масові демонстрації та подібні заходи не швидко
забуваються. Часто вплив участі громадян у таких діях зростає з
часом із добре відомим (і сподіваємося, добре розрекламованим)
заходом, який служить каталізатором для довгострокової
діяльності.
Захищаючи свободу совісті в Росії
У вересні 1997 р. російський уряд прийняв закон, який
значною мірою обмежив права релігійних меншин на вільне
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сповідування своєї релігії. Цей закон широко визнавався
неконституційним та був підданий сильній критиці спостерігачами
з
Заходу.
Одразу після його прийняття Інститут релігії та права,
Християнський правовий центр (зараз Слов’янський центр права і
справедливості) та Християнський соціальний рух об’єдналися,
щоби протидіяти законові. Ці групи вирішили, що для того, аби
якісь дії були успішними, вони мають:
привертати увагу національних і міжнародних ЗМІ;
інформувати релігійні меншини та громадськість стосовно
порушень, які відбуваються, та міжнародних стандартів релігійної
свободи;
демонструвати політичну силу тих, кого скривдили, та їхніх
симпатиків, а також єдність релігійних меншин Росії;
Заохочувати релігійні меншини організовуватись і діяти на місцевому рівні.
Виходячи з цілей, організатори вирішили, що громадський
протест – найбільш ефективне знаряддя досягнення їхніх цілей.
Протест необхідно організувати швидко і провести у відомому
громадському місці, щоби привернути максимальну увагу ЗМІ.
Зібравши разом велику кількість людей різних конфесій, можна
продемонструвати єдність і силу.
Розвиток програми був успішним у ряді аспектів. По-перше,
релігійні лідери мали змогу взяти участь у вирішенні, які лідери
різних вірувань виступатимуть і які питання обговорюватимуть.
Лідери погодилися, що промовці мають висловлюватися з приводу
свободи совісті і не захищати будь-якої окремої релігії. Учасники
також наголосили на потребі єдності для того, щоби забезпечити
успіх демонстрації; оскільки проблема була серйозною, вона
перетворила опонентів у союзників. До того ж, оскільки подія
мала підтримку релігійних лідерів, організатори спромоглися
залучити знаних учасників релігійних груп для експертизи та
професійної допомоги, яку вони потребували.
Збори на захист свободи совісті відбулися в Парку Горького
7 жовтня 1997 р., менш ніж по трьох тижнях після того, як Борис
Єльцин, тодішній російський президент, підписав закон. Більш ніж
3500 людей узяло участь. Наприкінці демонстрації організатори
прийняли резолюцію до Єльцина з декларацією основоположної
природи свободи совісті та поясненням, чому російський закон
порушує російську Конституцію. Хоча закон іще не скасовано,
демонстрація зробила значний внесок у головну мету кампанії,
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якою було оспорювання закону в Конституційному суді.
У травні 1999 р. Олег Миронов, обмудсмен із прав людини
російської Думи, запропонував, щоби поточний закон був
«приведений у відповідність із принципами й стандартами
міжнародного права». Інститут релігії та права подав петицію до
російського Конституційного суду від імені потерпілих релігійних
організацій.
У листопаді 1999 р., Конституційний суд вирішив справу на користь
позивача, заборонивши застосування певних положень закону до
організацій, що були створені перед тим як закон набув чинності.
Демонстрація також привернула міжнародну увагу. Комісія,
зібрана США, рекомендувала президенту Володимирові Путіну
«скасувати нову поправку до закону про релігії стосовно вимоги
ліквідації церков, які не змогли зареєструватися в державних органах
до кінця 2000 р.». Нарешті, єдність організаторів заходу посилилася,
позаяк вони працюють над скасуванням закону.
За подальшою інформацією, будь ласка, звертайтеся до Слов’янського центру права і справедливості, Ленінський проспект 20, 5
вхід, Москва, Росія; тел: (7095) 7953979; факс: (7095) 9549255;
ел. Пошта: irlaw@online.ru; Веб:www.rlinfo.ru

5. СТВОРЕННЯ КОАЛІЦІЙ ТА ІНША СПІВПРАЦЯ
Правозахисники знають інстинктивно, що їм слід працювати
разом для створення чисельної сили для того, щоби домогтися довготривалих змін. Одначе багато хто ставиться з пересторогою до
роботи в коаліції та інших форм співпраці. Співпраця може бути
формальною чи неформальною, тимчасовою чи постійною. З-поміж
інших назв така співпраця може бути названа коаліцією, мережею,
альянсом, кампанією чи федерацією. Значення та вживання кожного
імені різнитиметься від країни до країни. Інститут правозахисту
(Advocacy Institute) у Вашингтоні, округ Колумбія, пояснює, що це
називається «спектром співпраці», з «мережею» з одного боку
спектра і «коаліцією» з іншого. Зрештою, мережі існують для
обміну інформацією, повідомленнями та підтримкою. Спільною
вимогою може бути лише членство, залишаючи простір для інших
відмінностей. Структура мережі часто є неформальною, з відносно
невеликим внеском учасників, тоді як вони можуть вільно
отримувати користь, робити внески чи припиняти свою участь
будь-коли.
Коаліції перебувають з іншого боку спектра, вони існують для
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спільної дії. Для досягнення певної мети учасники інвестують
значні ресурси, ухвалюють рішення разом і координують свої
стратегії, повідомлення, плани дій. За спільним інтересом учасники
коаліції повинні мати високий рівень довіри. Структура коаліції
більш тяжіє до формальної, і вміле лідерство є необхідним для
проведення учасників через їхні відмінності, щоби коаліція могла
працювати. Коли мета коаліції досягається (чи наражається на
перешкоду), учасники повинні вирішити, чи розформувати її, чи й
надалі працювати разом на іншу мету.
Спектр співпраці
Мережі

Обмін інформацією
Непостійна
Неформальна
Обмежена структура
Повна автономія

Коаліції

Спільні дії
Можливо постійна
Формальна
Необхідна структура
Спільне
ухвалення
спільні ресурси
Координація діяльності

рішень,

Для того щоб оцінити потенціал роботи в межах коаліції чи в
інших способах співпраці, НДО повинна розглянути переваги й
ризики, взяти до уваги силу та обмеження організації, а також
природу та об’єм конкретної кампанії. Якщо правозахисник чи
НДО вагається стосовно праці в коаліції без вимушених причин,
тоді, ймовірно, не варто вкладати час, енергію та інші ресурси.
Альтернатива до вступу в коаліцію означає обмін інформацією в
неформальній мережі або спільну роботу над короткотерміновими
заходами чи над однією кампанією.
Переваги роботи в коаліції
Сила в кількості. Спільна робота може створити тиск на тих,
хто ухвалює рішення і творить закони із питання, а це також може
збільшити здатність осіб приймати очікувані ризики в групі.
Сила в різноманітності. Широке коло ракурсів і послідовників
створює ширшу, більш повну картину питання, покращує
вирішення проблеми, посилює вплив і спричиняє зростання довіри.
Розподіл роботи і ресурсів. Різні таланти, стилі роботи й
ресурси є необхідними для виконання багатоаспектного плану, а
також для зниження тягаря на будь-яку одну організацію.
Солідарність і єдність. Спільні цілі, завдання й переживання
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допомагають правозахисникам подолати ізоляцію та здобути впевненість у тому, що зміни можливі.
Створення моделі справедливого суспільства. Коаліція
надає можливість практикувати на меншому рівні вміння й
переконання, необхідні для сильної демократії, такі як повага,
прозорість, підзвітність, рівність, відданість роботі з різними
групами людей.
Джерело: Д. Коен, Р. де ла Вега і Дж. Ватсон, «Захист соціальної
справедливості: довідник для глобальної дії та критики», Кумаріан
Пресс, 2001, Блумфілд, Коннектікут.

6. МІЖНАРОДНІ КАМПАНІЇ
НДО, які формують альянси чи коаліції, мають надзвичайний
вплив на соціальні зміни. Це особливо вірно, коли питання, яким
вони переймаються, перетинає кордони країн. Сила такої співпраці
була ясно продемонстрована в діяльності міжнародної кампанії за
заборону протипіхотних мін, коаліції з більш ніж 1300 організацій,
чий успіх приніс їм Нобелівську премію миру в 1997 р. Зусилля
коаліції для створення міжнародного кримінального суду є
подальшим доказом того, як НДО з усього світу можуть формувати
альянси, що мають набагато більшу результативність, аніж дії
певних організацій.

6.1. Міжнародна кампанія за заборону
протипіхотних мін (International Campaign
to Ban Landmines, ICBL)
У грудні 1997 р. в Оттаві (Канада) 120 країн підписали
міжнародний договір із заборони виробництва та використання
протипіхотних мін – знаковий крок на шляху роззброєння. Інші країни
додають свої імена до зростаючого списку підписів, який на
вересень 2001 р. налічував 141 країну, причому 120 із них
ратифікували договір. Цей історичний договір закорінено в
міжнародній коаліції НДО, створеній 1992 р., яка стала
міжнародною кампанією за заборону протипіхотних мін і 2001 р.
представляла більш як 1300 НДО всіх розмірів та інтересів.
Учасники міжнародної кампанії були активними на всіх рівнях, від
місцевих освітніх проектів до роботи з представниками уряду для
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проектування договору, участі в пленарних засіданнях і зустрічах з
тими, хто готував договір, та діяли з урядами для забезпечення
підтримки договору.
Кампанія брала участь у міжнародній стратегічній конференції
1996 р., скликаній Канадою, яку відвідали представники більш як
70 країн. План дій та процедури, прийняті на конференції,
визнавали важливу роль НДО, яку вони могли відіграти в
досягненні спільної для зростаючої кількості країн мети. Чільна
група країн (Австрія, Канада, Норвегія та Південна Африка)
сприяли повістці дня, і НДО в більш ніж 100 країнах донесли
повідомлення кампанії до своїх прихильників. Співпраця між
НДО, а саме в формуванні ICBL, заохотила розвиток широкої бази
для підтримки в роботі заради спільної мети. Замість простої
критики держав за їхню політику у сфері протипіхотних мін, як
вони робили це в минулому, НДО почали відігравати активнішу
роль у сприянні змінам, вдаючись до співпраці з деякими урядами.
Цей новий підхід мав результатом партнерство між НДО, урядами
та міжнародними організаціями. Так НДО безпосередньо
долучилися до розроблення договору про протипіхотні міни.
Успіх кампанії був наслідком п’яти років спільних зусиль НДО
в усьому світі. Хоча певні уряди обговорювали можливість
заборони протипіхотних мін, кампанія організувала демонстрації
на підтримку, щоби змусити уряди діяти і зробити договір
реальністю. Комбінуючи свої ресурси для досягнення спільної
мети, НДО-учасниці отримали змогу домогтися набагато більшого,
ніж якби вони працювали в межах своїх кордонів.
ICBL активно продовжує працювати в моніторингу та захисті
за темою кампанії. У травні 2001 р. ICBL надіслала листа президентові Володимиру Путіну стосовно планів Росії застосувати
протипіхотні міни на власному кордоні з Грузією. У вересні 2000 р.,
ICBL видала Моніторинговий звіт із протипіхотних мін, який
містив інформацію про виробництво, торгівлю, накопичення,
розмінування та допомогу потерпілим від мін у всьому світі. Цей
звіт, перекладений на декілька мов, є доступним на сайті ICBL чи
на вимогу.
Досвід, вивчений ICBL
Досвід кампанії із заборони протипіхотних мін надає певні
знання всякій НДО, яка проводить кампанію, особливо з тих
питань, які розпросторюються за національні кордони.
Створення широких коаліцій з усіх чи більшості організацій,
які працюють над питанням, посилить кампанію завдяки
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можливості створення більшого політичного тиску, ніж це могла
би зробити кожна окрема організація.
Міжнародні коаліції груп інтересів із різними цілями та
діяльністю можуть успішно об’єднатися разом для сприяння
спільному питанню.
Гнучка коаліційна структура дозволяє кожній НДО робити те,
в чому вона вбачає найбільшу ефективність.
Просте, зрозуміле повідомлення кампанії (таке як «заборонити
протипіхотні міни») може максимізувати результат.
Підкреслення моральних та емоційних аспектів питання може
виявитися дуже ефективним.
Комунікація повинна бути пріоритетом міжнародних коаліцій.
Електронна пошта є особливо корисною, і надзвичайно важливо
забезпечити регулярне поширення інформації всім учасникам
коаліції.
Робота на національному та місцевому рівнях навіть у
міжнародній кампанії є важливою. НДО знають, щó спрацьовує
найбільш ефективно в їхній країні. Наприклад, методи, які можуть
мати успіх в одній країні, не підійдуть іншій з причини різних
історії, традицій та ролі НДО.
Лідерство – надзвичайно важливе. У роботі з коаліцією лідери
мають зосередитися на спільній меті більше, ніж на
індивідуальних потребах НДО учасників.
Участь НДО в урядових переговорах є гідною попередньою
метою, оскільки це дозволяє учасникам коаліції збільшити їхню
участь у процесі.
За подальшою інформацією, будь ласка, звертайтеся до
кампанії із заборони протипіхотних мін, Campaign to Ban
Landmines, Maryland Ave., NE, Box 6, suite 509, Washington D. C.
20002, USA; тел: (1202) 5472667; факс: (1202) 5472687; ел.
пошта: icbl@icbl. org, Веб: www.icbl.org

6.2. Коаліція за міжнародний кримінальний суд
(Coalition for International Criminal Court,
ICC Coalition)
Коаліція НДО за міжнародний кримінальний суд (ICC Coalition) є мережею більш ніж 1000 організацій громадянського суспільства з усього світу, зокрема тих, що працюють у царині
захисту прав людини, міжнародного права, гуманітарних питань,
прав жінок і дітей, релігійної свободи. Маючи на меті створення
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міжнародного кримінального суду, коаліція має ряд національних
і регіональних мереж в Африці, Латинській Америці, на
Середньому Сході, в Азії, Європі та Північній Америці.
Міжнародний кримінальний суд має бути постійним судом для
розслідування та притягнення до відповідальності осіб, які вчинили
найбільш серйозні порушення міжнародного гуманітарного права, а
саме: воєнні злочини, злочини проти людства, геноцид та, якщо так
установлено, агресію. На відміну від міжнародного трибуналу в
Гаазі, міжнародний кримінальний суд матиме повноваження судити
фізичних осіб. Створення міжнародного кримінального суду
відбуватиметься на основі Римського статуту – договору,
укладеного 1998 р. в Римі на дипломатичній конференції
уповноважених в ООН. Присутність коаліції за міжнародний
кримінальний суд, її зусилля значною мірою вплинули на
підписання договору та підтримку цієї справи країнамиучасницями.
Коли 60 країн підпишуть і ратифікують Римський статут, буде
створено міжнародний кримінальний суд. На вересень 2001 р.
139 країн підписали і 38 ратифікували договір. Коаліція за
міжнародний кримінальний суд і подібним чином налаштовані
уряди прагнуть увести це в дію якомога швидше. Для того щоб
досягти цієї мети, коаліція за міжнародний кримінальний суд
продовжуватиме свої організаційні та комунікативні зусилля,
зосереджуючись на трьох головних завданнях: (1) початку
глобальної кампанії з усвідомлення, щоби просвітити
громадськість, лідерів країн, ЗМІ, парламентарів та інших
стосовно Римського статуту; (2) підтримки підготовчої комісії у
виконанні її повноважень, зокрема написання проекту
процедурних і доказових правил міжнародного кримінального
суду та залучення громадянського суспільства до процесу; (3)
координації програми технічної підтримки для уряду, який
вирішив ратифікувати статут. У поточній діяльності будуть
зусилля децентралізувати кампанію найбільшою мірою через
подальший розвиток регіональних і національних мереж.
Створення коаліції за міжнародний кримінальний суд
Коаліцію за міжнародний кримінальний суд було
започатковано в лютому 1995 р., коли невелика група НДО
зустрілася в Нью-Йорку під час моніторингу дебатів ООН
стосовно проекту статуту міжнародного кримінального суду,
підготовленого Міжнародною правовою комісією. З цієї групи
НДО-учасниць було створено неформальний керівний комітет, до
143

якого ввійшли «Міжнародна Амністія» (Amnesty International),
Міжнародна федерація ліг із прав людини (Federation internationale
des ligues des droits de l’homme), Хьюман Райтс Вотч (Human
Rights Watch), Міжнародна комісія юристів (International
Commission of Jurists), Комітет юристів із прав людини (Lawyers
Committee For Human Rights), «Жодного миру без справедливості»
(No Peace Without Justice), «Парламентарі за глобальну дію»
(Parliamentarians for Global Action) та Cвітовий федералістський рух
(World Federalist Movement).
Коаліція за міжнародний кримінальний суд діє через засідання
секторів, регіональні й національні групи та групи, які працюють
над певним питанням. Засідання секторів і робочі групи – це:
робоча група жінок з гендерної справедливості, робоча група з прав
потерпілих, робоча група, основана на вірі, робоча група з прав
дітей та робоча група з миру. Деякі з національних і регіональних
груп – це Брюссельська мережа, мережа Об’єднаного Королівства,
Канадська мережа, Польська мережа та Іспанська платформа
міжнародного кримінального суду. Коаліція також зібрала
регіональні збори, зокрема високоефективний триконтинентальний
альянс, утворений групами з Африки, Азії та Латинської Америки.
Інші види діяльності спрямовано на комунікацію та
організацію в самій коаліції. Це:
підтримання веб-сторінки та розсилання електронною поштою
для сприяння обмінові документацією НДО, експертами та
інформацією
стосовно
переговорів
про
міжнародний
кримінальний
суд
і тимчасові трибунали;
сприяє дискусіям і дебатам серед учасників стосовно суттєвих
питань за допомоги електронного спілкування;
організація зустрічей коаліції та представників урядів, службовців
ООН, інших учасників переговорів про міжнародний кримінальний суд;
сприяння знанням та усвідомленню переговорів про
міжнародний кримінальний суд на конференціях ООН, комісіях і
комітетах, підготовчих зустрічах;
видання листків новин, бюлетенів, ЗМІ порадників, рев’ю та
досліджень стосовно всіх аспектів створення міжнародного
кримінального суду.
За подальшою інформацією, будь ласка, звертайтеся до коаліції
НДО за міжнародний кримінальний суд, NGO Coalition for
International Criminal Court, c/o WFM/IGP, 777 UN Plaza, New York,
NY 10017, USA; тел: (1212) 6872176; факс: (1212) 5991332; ел. пош144

та: cicc@iccnow.org; Веб: www.iccnow.org
Проектування кампанії: зусилля Фундації толерантності (Tolerance Foundation, TF) зі зміни чеського закону про громадянство
Чеський парламент прийняв закон про громадянство в 1992 р.,
в ньому було обмежено права ромів на чеське громадянство і в довгостроковій перспективі уможливлено вигнання їх із території
Чеської Республіки. Тисячі ромів, уже маргіналізована і вразлива
група, втрачала своє право голосувати, працювати й отримувати
соціальну допомогу. Без ідентифікаційних документів більшість
піддавалися ризику вислання в будь-який момент.
Кінцевою метою Фундації толерантності (TF) було змінити
закон, щоби гарантувати всім людям, які населяли Чеську
Республіку на момент ліквідації Чехо-Словаччини, мати
необмежене право подавати на чеське громадянство. Така
поправка знищила би вимогу «відсутності судимості» та
лібералізувала би стандарти доведення постійного проживання,
вимоги, які TF уважала дискримінаційними щодо ромів.
Вибір мішеней для лобіювання
TF
відкинула
застосування
судового
процесу
в
Конституційному суді чи Європейському суді з прав людини.
Замість цього вона наголосила на законодавчому лобіюванні.
Тоді TF повинна була визначити ціль для лобіювання на
національному рівні: парламент чи уряд. Рішення обрати за ціль
уряд ґрунтувалося на вивченні роботи чеського парламенту в
1993 р.: з 63 поданих урядом законопроектів до парламенту в
попередньому році всі 63 було прийнято. З іншого боку, з 24
законопроектів, що їх подали депутати (особи чи групи,
більшість чи представники опозиції), прийняли тільки 67%.
Знаково, що в усіх випадках, коли законопроекти було
ініційовано депутатами, а уряд не погоджувався з проектом чи
рекомендував неприйняття, законопроект не приймали. Згодом TF
вирішила,
що
найкращим
чином
забезпечити
успіх
законопроекту – подати його від уряду.
Але як може TF переконати Міністерство внутрішніх справ, яке
написало законопроект, внести поправки? Як може TF ослабити
міцну тверду позицію аж до процесу перемовин? Рішення міністерства подати обмежуючий законопроект до парламенту було
політичним рішенням, основаним на впевненості, що більшість
чехів погодиться на будь-який крок, спрямований на вигнання ромів
із чеської території. Тому звертатися прямо до виконавчої гілки
влади було б марнуванням енергії та ресурсів. До того ж,
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Міністерство внутрішніх справ не мало попереднього досвіду
діалогу з правозахисними групами. Тому TF спробувала переконати
міжнародні організації, зокрема Раду Європи, Європейський Союз,
ООН, Верховного комісара ООН у справах біженців, Організацію
безпеки та співробітництва в Європі та Гельсінський комітет США
в тому, щоби вони змусили уряд Чеської Республіки змінити закон.
Створення стратегії знаходження фактів
Найкращою стратегією TF було довести, що закон мав чіткий
і систематичний дискримінаційний вплив на ромів і що закон
створив ситуацію безгромадянства де-факто і де-юре. На додаток
їм необхідно було проаналізувати спосіб, яким закон виконувався,
для того щоб установити проблему і сформулювати рекомендації.
Однієї гарної справи – вкрай мало; навіть дюжини було б
недостатньо. Знадобляться сотні справ з усієї країни, справ, які
будуть
ясними, добре задокументованими і проаналізованими. TF не могла
собі дозволити чекати на осіб, щоби вони подали свої справи, радше
TF була змушена активно шукати такі справи сама.
Збирання й поширення інформації
Було створено мережу соціальних працівників і активістів-правозахисників – ромів і людей іншого походження. Понад 40 місій зі
знаходження фактів було здійснено працівниками в Празі, зокрема
відвідини більш як 20 дитячих будинків і майже всіх в’язниць у
Чеській Республіці. По 10 місяцях ТФ задокументувала приблизно
1000 індивідуальних справ. ТФ опублікувала свій перший звіт,
названий «Вплив закону про громадянство на спільноту ромів
Чеської Республіки» в середині 1994 р. Перед складаннями
фінальної версії та визначенням дати виходу TF розглянула
повноваження
декількох
міжнародних
організацій,
аби
представити
інформацію
таким
чином, щоби вона могла привернути увагу міжнародних груп.
У 1994 р. у Варшаві на семінарі з людського виміру стосовно
ромів TF розповсюдила примірники свого звіту, а працівники TF
сконтактували з вибраними західними представниками, які
ухвалюють рішення, щоби представити їм деталі наслідків закону
про громадянство та цілі правозахисної кампанії. Працівники
використовували кожну можливість на сніданках, обідах, вечерях і
учтах для того, щоби донести Повідомлення TF до представників
Гельсінського
комітету США, Ради Європи та ін. Ці організації, своєю чергою, почали
примушувати уряд Чеської Республіки розглянути негативний вплив
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закону про громадянство та прийняти відповідні зміни.
Тиск на чеських чиновників
Міжнародна критика розмила тверду позицію чеського уряду.
Вперше чиновники Міністерства внутрішніх справ погодилися
зустрітися з представниками НДО та обговорити деякі з їхніх
знахідок та аргументів. Одначе навіть чиновники, які визнали, що
впровадження закону негативно вплинуло на прошарок населення,
наголошували на вдосконаленні процедури, але відмовлялися від
ідеї зміни закону. TF тоді вирішила зібрати більш значні
індивідуальні справи та дослідити зв’язок між відмовами в
задоволенні заяв на громадянство та правовими положеннями і
процедурами. Метою було довести, що дорослі й діти зі справжнім
зв’язком із чеськими землями більшою мірою, ніж зі словацькими,
вважалися за законом словаками і, незалежно від внутрішніх
інструкцій чи вказівок, не мали можливості отримати громадянство
своєї країни, якщо тільки закон не буде змінено.
Проведення супроводжувального дослідження
У листопаді 1994 р. другий звіт проаналізував 99 справ із
громадянства, зосереджуючись на тривалості проживання,
кримінальній діяльності й відповідних сімейних обставинах.
Результати були достатньо переконливими: 50% тих, кому
відмовили в чеському громадянстві, були народжені в Чехії; 4%
жили в ній понад 34 роки, 11% – більш ніж 24 роки, 14% – більш
ніж
14
років
і
т.
д.
99 дорослих (словаків), з якими проводила співбесіди TF, мали
202 дітей, і тільки половина з них мали чеське громадянство. Висновком було те, що застосування цього закону вело до
несприйнятних відмінностей між правовим статусом батьків і дітей,
менших братів і сестер. Навіть більше, у спільноті ромів у кожній
родині був щонайменше один ніби іноземець, навіть гірше –
незадокументований іноземець у власній країні.
Кампанія отримала імпульс, і протягом декількох місяців Рада
Європи призначила групу експертів із Комітету національностей
провести розгляд положень про громадянство в Чеській Республіці
та Словаччині. На додаток до зустрічі з чеською владою, експерти
зустрічалися з правозахисними НДО та асоціаціями ромів. ТF
приготувала спеціальний звіт, який задокументовував 255
індивідуальних справ і надавав детальний аналіз того, як вимога про
«відсутність судимості» підірвала права ромів. У квітні 1996 р.
після численних консультацій з урядами Чеської Республіки та
Словаччини Рада Європи опублікувала звіт, який серед інших
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пунктів рекомендував, щоби чеська влада «розглянула заборону чи
зменшення суворості у прийнятний час вимоги з відсутності
судимості стосовно словаків, які проживали в Чехії станом на 1
січня 1993 р.».
Верховний комісар ООН у справах біженців також провів місії
пошуку фактів у Чеській Республіці та Словаччині. Звіт був
виданий у березні 1995 р. та містив такі загальні знахідки: (1)
закон Чеської Республіки про громадянство частково скасовує
міжнародні норми, пов’язані з громадянством, а саме в контексті
правонаслідування державою; (2) впровадження закону створило
ситуацію безгромадянства де-юре і де-факто в невизначеному
вимірі; (3) негативний вплив закону збільшив ризик неправильних
переміщень через кордон; (4) практичні вирішення є надзвичайно
необхідними. Згодом Верховний комісар ООН у справах біженців
ініціював шестимісячні консультації стосовно безгромадянства в
1995 р. та опублікував звіт у серпні 1996 р.
Співпраця з міжнародними групами
TF тісно працювала з Верховним комісаром ООН у справах
біженців для забезпечення інформацією на регулярній основі,
надаючи інформацію координаторові та індивідуальні справи
працівникам офісу Верховного комісара ООН у справах біженців.
У лютому 1995 р. TF опублікувала Зауваження до походження
закону про громадянство, в якому було описано події, політичні
декларації та умови, під час яких писався проект закону. У липні
того ж року ТФ підготувала меморандум, адресований чеському
Міністерству внутрішніх справ, який рекомендував зміни стосовно
застосування закону, пояснював необхідні заходи і пропонував
мову для зміни закону.
На початку 1996 р. виконавча влада відступила. Міністерство
внутрішніх справ погодилося підтримати зміни до закону, що мали
скасувати вимогу відсутності судимості у випадках зі словацькими
громадянами, які були мешканцями Чеської Республіки до
ліквідації Чехо-Словаччини. Підтриманий урядом і поданий
головою комітету з міжнародних справ (який був членом
правлячої партії), закон було прийнято у квітні 1996 р.
голосуванням 130 проти 5. Празький офіс Верховного комісара
ООН у справах біженців та Гельсінська громадянська асамблея
інтенсивно працювали з парламентом, аби переконатися, що
поправку буде прийнято в найкращій можливій формі.
Джерела: Зун І., «Законодавча зміна за допомоги громадського
правозахисту: чеський закон про громадянство», матеріали поход148

ження 1, Симпозіум у Дурбані з права громадського інтересу у Східній
Європі та Росії, фундація Форда (Ford Foundation), 1997, Нью-Йорк.

Джерела
Література
Американський союз громадянських свобод (American Civil Liberties Union),
Поради
для
написання
вашим
виборним
особам.
<http://www.aclu.org/action/tips.htm1> (станом на 26 липня 2001).
Стислий виклад порад про те, як лобіювати виборних службовців на прикладі
США.
Центр підтримки правозахисту (Center for Sustainable Human Rights Action)
«Отримання максимального ефекту з ЗМІ: знаряддя для правозахисних груп у всьому
світі», серія підручників розбудови правозахисних організацій, 2001, Нью-Йорк.
Оснований на досвіді активістів і журналістів, які клопочуться захистом прав
людини в усьому світі, цей довідник містить стратегії розбудови й підтримки
довготермінових продуктивних відносин із пресою.
Д. Коен, Р. де ла Вега та Дж. Ватсон, «Захист соціальної справедливості:
Довідник для глобальної дії та критики», Кумаріан Пресс, 2001, Блумфілд,
Коннектікут.
Ця книга розглядає елементи правозахисту і пропонує набір інструментів для
взяття участі в захисті прав людини, навчання правозахисту на прикладах і перелік
ресурсів. Книга складається з трьох частин: розуміння поняття правозахисту в межах
власного досвіду читача, навички правозахисту та навчання правозахисту на
прикладах, а також довідник ресурсів із правозахисту.
Фонд миру, Створення можливостей захисту прав людини та правозахисна
діяльність, Центр підтримки правозахисту, 1997, Нью-Йорк. http://www.sit.edu/global
capacity/gpdocs/methodology/human rights.htm1 (станом на 26 липня 2001).
Звіт проекту зі створення можливостей із захисту прав людини в Ефіопії,
Еритреї, Джибуті й Сомалі, містить розгляд, як правозахисні НДО, групи захисту
інтересів жінок та інші можуть розвинути ефективну стратегію захисту,
використовуючи національні та міжнародні стандарти захисту прав людини.
Незалежний сектор, Десять причин лобіювати вашу справу. Вашингтон, округ
Колумбія, http://www. independentsector. org/clpi/get_started. htm1 (станом на 26 липня
2001).
Навчальні інструменти, які роз’яснюють призначення лобіювання.
Регіональний екологічний центр Центральної та Східної Європи, Керівництво
для участі громадян у винесенні рішень щодо довкілля, 1994, Будапешт.
Огляд способів, якими громадяни можуть організуватися в групи й отримувати
інформацію від представників державної адміністрації. Підручник далі досліджує
можливості участі громадян Центральної та Східної Європи в історичному,
політичному і правовому контексті та окреслює, які саме форми участі має
громадськість на цей час у десяти країнах Центральної та Східної Європи.
За ред. Рекоша Е., З погляду громадськості: парламентська прозорість у Європі
та Північній Америці. Міжнародна правова група з прав людини, 1995, Вашингтон,
округ Колумбія.
Інструмент для місцевих НДО, які прагнуть брати участь у зусиллях із правової
реформи у своїх країнах.
Сейми Республіки Литва, Американське агентство з міжнародного розвитку та
вивчення світу, корпорація, Литва, Програма відкритого законодавчого процесу, 1998,
Вільнюс.
Зібрання звітів, статей, законів та інших порівняльних матеріалів щодо
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парламентської прозорості та участі громадськості в засіданнях законодавчих
комітетів.
Шарма Р., Захист прав для початківців: Збірник практичних задач, Академія
міжнародного розвитку, Школа міжнародних тренінгів, Вашингтон, округ Колумбія.
http://www. sit.edu/global_capacity/gpdocs/training/advocacy_sara.htm1 (станом на 26 липня
2001).
Збірник практичних задач з розвитку основних навичок правозахисту.
Смакер Б., Довідник з лобізму для неприбуткових організацій, 2-ге вид., Лобізм
благодійних організацій для громадського інтересу. 1999, Вашингтон, округ
Колумбія. http://www.indepsec.org/clpi (станом на 26 липня 2001).
Довідник зі способів лобіювання неприбутковою організацією своїх інтересів у
законотворчому процесі на прикладі США.

Організації
Інститут правозахисту (Advocacy Institute)
1629 К Street, NW Suite 200,
Washington, DC 20006-1629, USA
Tel: (1 202) 777 7575
Fax: (1 202) 777 7577
E-mail: info@advocacy.org
Web: www. advocacy.org
Американська організація, яка працює над посиленням можливостей захисників
політичної, соціальної та економічної справедливості впливати і змінювати
громадську політику.
Альянс за справедливість (Alliance for Justice)
11 Dupont Circle, NW
2nd Floor,
Washington, DC 20036, USA
Tel: (1 202) 8226070
Fax: (1 202) 822 6068
E-mail: alliance@afj.org
Web: www.afj.org
Американське об’єднання організацій екологічних, громадянських прав,
розумового здоров’я, жіночих і дитячих правозахисних організацій, організацій із
захисту прав споживачів, які працюють для підтримки здатності громад
громадського інтересу впливати на громадську політику, а також виховувати
наступне покоління правозахисників.
Центр підтримки правозахисту (Center for Sustainable Human Rights Action –
CeSHRA)
122 West 27th Street,
10th Floor, New York, NY 10001, USA
Tel: (1 212) 691 8020
Fax: (1 253) 390 0781
E-mail: ceshra@ceshra.org
Web: www.ceshra.org
Міжнародна кампанія із заборони протипіхотних мін (International Campaign
to Ban Landmines – ICBL)
110 Maryland Avenue, NE
Box 6, Suite 509,
Washington, DC 20002, USA
Tel: (1 202) 547 2667
fax: (1 202) 547 2687
E-mail: icbl@icbl.org
Web: www.icbl.org
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Коаліція, в яку входять більш як 1300 правозахисних організацій, гуманітарних,
медичних та інших груп, які проводять кампанію із заборони протипіхотних мін.
Коаліція НДО за міжнародний кримінальний суд (HGO Coalition for an
International Criminal Court)
C/o WFM/IGP
777 UN Plaza, New York, NY 10017, USA
Tel: ( 212) 687 2176
Fax: (1 212) 599 1332
E-mail: cicc@iccnow.org
Web: www.iccnow.org
До коаліції входять більш як 1000 правозахисних НДО, які створюють
ефективний, справедливий та незалежний міжнародний кримінальний суд.
Регіональний екологічний центр Центральної та Східної Європи (Regional
Environmental Center for Central and Eastern Europe)
Ady Еndre ut 9-11
2000 Szentendre
Hungary
Tel: (36 26) 504 000
Fax: (36 26) 311 294
E-mail: info@rec.org
Web: www.rec.org
Надає ресурси про участь громадян у процесі ухвалення рішень з питань екології.
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Глава п’ята
ПРАВОЗАХИСНА ДІЯЛЬНІСТЬ НДО
В МІЖНАРОДНИХ МІЖУРЯДОВИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ
Внаслідок другої світової війни захист прав людини став
питанням, яке викликало велике міжнародне занепокоєння.
Міжнародне співтовариство, діючи як регіонально, так і
глобально, створило складну систему міжнародних і регіональних
договорів та інших механізмів для забезпечення та захисту прав
людини в юрисдикції різних держав. Організація Об’єднаних
Націй (ООН) була заснована в 1945 р. 51 країною з метою
підтримання миру за допомоги міжнародного співробітництва та
колективної
безпеки.
З членством 189 країн ООН на сьогодні є найбільшою
міжнародною організацією, яка віддана міжнародній співпраці та
захисту прав людини. Раду Європи було засновано 1949 р. 11
західними країнами з метою досягнення більшої єдності серед її
учасників у захисті їхніх спільних ідеалів і принципів. Окрім
сприяння економічному та соціальному розвиткові, Рада Європи
виросла в найбільш ефективну регіональну організацію із захисту
прав людини. З участю 43 країн, зокрема чи не всіх країн Центральної та Східної Європи, Рада Європи стала головним
каталізатором для вдосконалення ситуації з правами людини в цих
країнах протягом періоду політичних, економічних і соціальних
змін.
Можливості для участі НДО та потенційний вплив за
допомоги міжнародної правозахисної діяльності в регіональних і
міжнародних органах ніколи не були більшими, ніж зараз. Мірою
зростання зусиль цих організацій, для недержавних організацій
життєво необхідно розуміти можливості, надані ООН та Радою
Європи для участі НДО в захисті прав людини як у цих країнах,
так і в усьому регіоні. У багатьох механізмах, створених цими
організаціями, особи та НДО повинні спершу вичерпати всі
ефективні національні кроки захисту права перед тим, як
починати діяти чи вимагати компенсації на міжнародній арені.
Маючи це на увазі, існують незчисленні можливості для НДО, які
зацікавлені та готові клопотатися таким правозахистом. Із
розумінням хартій, договорів, конвенцій та необхідних
державних зобов’язань НДО можуть відігравати важливу роль за
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несення відповідальності щодо дотримання положень договорів із
прав людини та інших зобов’язань у договорах.
Перший розділ цієї глави присвячено Раді Європи. У ньому міститься огляд структури, політичних і судових механізмів захисту
прав людини. Кожен із механізмів стисло описується, зокрема
обговорення ролі НДО у використанні цього механізму. Другий
розділ цієї глави розповідає про ООН, пропонуючи огляд значних,
основаних на договорах і хартіях, механізмів системи ООН із
захисту прав людини. Цей розділ також обговорює можливості
участі НДО та надає корисні вказівки, подаючи приклади того, як
певні НДО брали участь у правозахисній діяльності в органах
ООН.
Звісно, існують важливі подібності й відмінності між
регіональними та міжнародними організаціями, а також між
механізмами кожної конкретної організації. Правозахисники
повинні оцінити відносні переваги й недоліки кожного механізму
та інструмента для того, щоби визначити, який з них може
найкращим чином відповідати їхній меті. Врешті-решт, НДО
повинні, де це можливо, ретельно досліджувати, де та як ці
механізми
використовувалися,
і враховувати досвід інших НДО чи осіб, які використовували такі
механізми чи брали участь у процесі правозахисту. Ця глава також
надасть інформацію стосовно чинників, які потрібно розглянути
для вибору найкращих механізмів для певної справи чи питання.
НДО та європейська система захисту прав людини
Цей розділ пояснює:
правові й політичні механізми Ради Європи в царині захисту
прав людини;
як НДО можуть використовувати такі механізми для сприяння
захистові прав людини;
процедури прийняття до Ради Європи й моніторинг
дотримання прав людини Радою Європи;
роль НДО у сприянні правозахистові Ради Європи, наданні
інформації та тренінгу.

1. МЕХАНІЗМИ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ
В РАМКАХ РАДИ ЄВРОПИ
Рада Європи відіграє сильну і центральну роль у захисті прав
людини в усій Європі та сприянні їх дотриманню. Організацію
створили 1949 р., у пробудженні від жахів другої світової війни,
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і її основні цілі колись і зараз – охорона й дотримання певних
спільних ідеалів і принципів поміж її учасників. У цьому сенсі ст.
3 її Статуту зазначає, що «кожен член Ради Європи повинен
прийняти принцип верховенства права і забезпечення прав та
основних свобод всіх осіб у межах своєї юрисдикції». У самій Раді
Європи, штаб-квартира якої розміщена в Страсбурзі, певна
кількість різних органів дбають про захист прав людини. Хоча
найбільш відомий з цих органів – Європейський суд з прав
людини (European Court of Human Rights, ECtHR) діє в царині
судової системи, також важливо розуміти політичні рамки
організації та інші доступні механізми захисту прав вразливих
груп. Тому правові та політичні механізми, описані нижче, є
вказівкою, як НДО, що працюють у сфері правозахисту, можуть
використовувати кожен із них.
Сьогодні членство в Раді Європі вже не обмежено невеликою
кількістю європейських держав. На травень 2001 р. до складу
43 країн-учасниць входили всі західноєвропейські й такі центрально- та східноєвропейські країни (з датою вступу): Албанія
(1995 р.), Вірменія (2001 р.), Азербайджан (2001 р.), Болгарія (1992 р.),
Хорватія (1996 р.), Чеська Республіка (1993 р.), Естонія (1993 р.),
Грузія (1999 р.), Угорщина (1990 р.), Латвія (1995 р.), Литва (1993 р.),
Молдова (1995 р.), Польща (1991 р.), Румунія (1993 р.), Російська
Федерація (1996 р.), Словаччина (1993 р.), Словенія (1993 р.),
колишня югославська республіка Македонія (1995 р.) та Україна (1995 р.).

2. ПРАВОВІ МЕХАНІЗМИ РАДИ ЄВРОПИ
2.1. Європейська конвенція
з прав людини (1950 р.)
Європейська конвенція захисту прав та основних свобод
людини, сьогодні відома як Європейська конвенція з прав людини
(European Convention on Human Rights, ECHR), безперечно, є
найбільш відомим та, ймовірно, найбільш ефективним з
регіональних договорів у сфері прав людини. Нові державиучасниці зобов’язані підписати Конвенцію зі вступом до Ради
Європи та ратифікувати її протягом наступного року.
Ратифікувавши, держави беруть зобов’язання забезпечувати
громадянські
й
політичні
права
та
свобо154

ди, встановлені Конвенцією, будь-кого в межах своєї юрисдикції.
Наступні протоколи розширили початковий список прав, а
прецедентне право Європейського суду з прав людини посилило
та розвинуло їх іще далі.
Всі держави – учасниці Ради Європи, за винятком Ірландії, ввели
Конвенцію до свого національного законодавства, надаючи
можливість національній судовій системі повністю брати до уваги
її положення під час розслідування скарги. Якщо національні
правові засоби захисту права вичерпано, особа може прагнути
компенсації в Страсбурзі за ймовірне порушення Конвенції
державою-учасницею.
Заявники, які стверджують про порушення їхнього особистого
права, передбаченого Конвенцією, мають прямий доступ до
Європейського суду з прав людини, який працює весь час у
Страсбурзі.
1 листопада 1998 р., у відповідь на зростаючу кількість державучасниць і на потребу в зменшенні зволікань у розгляді справ, було
створено єдиний постійний Європейський суд з прав людини для
заміни попередньої дворівневої моделі комісії та суду. Право на
індивідуальну заяву є обов’язковим для кожної країни-учасниці
(доти це було, принаймні теоретично, на вибір). Будь-які справи,
які явно є голослівними, не приймаються до розгляду на ранній
стадії, через визнання їх непідсудності, комітетом із трьох суддів.
Із більш як 60 000 індивідуальних заяв, зареєстрованих від часу,
коли Конвенція набула чинності, більшість було визнано
неприйнятними, в основному через очевидну необґрунтованість;
питання,
що розглядалися, не передбачалися Конвенцією; подавалися проти
держави, яка не є стороною в Конвенції; не демонстрували
вичерпання національних засобів захисту права. І все ж, протягом
2000 р. 5960 заяв було визнано прийнятними. Для опису
процедури подання заяви до Європейського суду, будь ласка, див.
гл. 3. «Стратегічний судовий процес: подання позовів
громадського інтересу». Правила суду також можна знайти на вебсторінці www.echr.coe.int
Роль НДО. Неурядова організація може подати скаргу на
ймовірне порушення Європейської конвенції з прав людини
тільки тоді, коли саме ця НДО заявляє про те, що вона є жертвою
ймовірного порушення (Ст. 34 Конвенції).
Втім, НДО може надати надзвичайно важливі поради особам
чи групам осіб, які бажають подати скарги. Вони часто
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допомагають заявникам у написанні першої заяви та згодом
можуть працювати з ними на різних стадіях процесу. Поки що
досить рідко НДО є прямим представником заявників; частіше
вони призначають для цього незалежного юриста. Вельми часто
справа подається до Страсбурга з ініціативи НДО, коли
національні засоби виявилися неефективними у важливому
питанні з прав людини. Така допомога буває дуже важливою в разі
спроби зменшити нерівність сторін у процесі. Як зазначив МарекАнтоній Новицький, польський юрист і колишній член
Європейської
комісії
з
прав
людини,
«небагато заявників можуть протиставити щось батареї спеціально
підготовлених правових експертів, яких зазвичай має держава у
своєму розпорядженні».
Хоча юристам НДО не вельми часто доводиться надавати
пряме юридичне представництво заявникам у Європейському суді
з прав людини, є зростаюча кількість винятків. Наприклад,
Болгарський Гельсінський комітет (Bulgarian Helsinki Committee),
чиї юристи подали 41 заяву до Суду з 1996 р. по 2001 р. НДО
також відіграють неоціненну роль у просвітництві стосовно
міжнародного права людини, як це описано нижче в розд. 6, звідси
– зростаюча кількість юристів, які можуть працювати з заявниками
до Європейського суду з прав людини.
Час від часу Суд дозволяв НДО подавати експертну думку
amicus curiаe («друг суду»), коли юристи надають інформацію, яка
корисна для аналізу питань, що розглядаються. Особи чи групи
повинні продемонструвати, що вони мають значний інтерес у
справі, а також те, що їхнє втручання відбувається в інтересах належного встановлення справедливості. Стаття 36(2) Конвенції
зараз детально передбачає втручання третьої сторони, письмове чи
усне, від «будь-якої зацікавленої особи, яка не є заявником», на
запрошення президента Суду.
НДО також можуть відігравати важливу роль після того, як
рішення Суду стало остаточним. Ця участь стає особливо значною,
коли порушення Конвенції є результатом певного національного
законодавства. У таких випадках НДО можуть привертати увагу
ЗМІ до рішення Суду, поширювати копії рішення серед законодавців та ініціювати чи брати участь у кампанії з унесення змін до
спірного закону. Порушення, які є результатом тлумачення
місцевими судами положення Конвенції, вимагають змін у
прецедентному праві національних судів. За таких обставин НДО
можуть бути надзвичайно корисними в опублікуванні рішення
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Суду та широкому його розповсюдженні між суддями,
прокурорами та юристами. НДО також можуть працювати для
забезпечення того, щоб юридична громадськість в їхній країні
була добре ознайомлена зі стандартами Європейського суду з прав
людини.
Участь НДО у процесуальних діях Європейського суду з
прав людини
Протягом останніх 15 років НДО брали участь у більш як
40 справах в Європейському суді з прав людини. Розгляньмо
приклад.
«Міжнародна амністія» у справі Чабал проти Сполученого
Королівства (1996 р.). Ця справа стосувалася сикхського
активіста, якого уряд Сполученого Королівства бажав депортувати
до Індії. Уряд стверджував, що той брав участь у терористичній
діяльності й створював загрозу національній безпеці Сполученого
Королівства. Сикх же посилався на реальну загрозу тортур чи
вбивства у випадку депортації.
Якщо декілька НДО можуть зібратися разом, щоби подати
спільну заяву, це може зробити їхні зусилля сильнішими та більш
переконливими. Приклади цього є такими.
Article 19 та INTERIGHTS у справі Інститут Отто
Премінгера проти Австрії (1994 р.). Справа полягала в
сатиричному фільмі, якого було визнано богохульним, та Гудвін
проти Сполученого Королівства (1996 р.), справа, що
стосувалася права журналістів захищати їхні джерела інформації.
«Свобода» (Liberty), INTERIGHTS і Комітет здійснення
правосуддя (Committee on the Administration of Justice), у справі
Бренніген і МакБрайд проти Сполученого Королівства (1993 р.),
стосовно зменшення державою обсягу прав чи процесуальних
гарантій, необхідних для захисту затриманих.
«Свобода» (Liberty) і Центр порад з особистих прав в
Європі (Center for Advice on Іndividual Rights in Europe, AIRE)
та Об’єднана рада добробуту іммігрантів (Joint Council for the
Welfare of Immigrants) у справі Чабал, описаній вище.
У своєму заступництві у вигляді думки «друга суду» (amici
curiae) НДО надали багато корисної інформації, особливо стосовно порівняльного права, до якого Суд в іншому випадку не
мав би доступу. Є підстави вірити, що їхні інформація та аргументи відіграли важливу роль у постанові рішення Судом.
Наприклад:
Європейський центр захисту прав ромів (European Roma
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Rights Center, ERRC) подав експертну думку у справі Ассенов та
інші проти Болгарії (1998 р.). Ця думка стверджувала, що ст. 3,
прочитана
спільно з зобов’язанням держави згідно зі ст. 1 Конвенції, повинна забезпечити права, які містяться в Конвенції, кожному, та
повинна тлумачитися так, що вона вимагає ефективного
розслідування у справах щодо ймовірних тортур. ERRC
підтримав свою експертну думку фактичною інформацією
стосовно жорстокого поводження поліції з ромом у Болгарії та
щодо обсягу, в якому офіцери правоохоронних органів надавали
засоби захисту права в цих випадках, а також аргументи,
побудовані
на
Конвенції
та
іншому
міжнародному
прецедентному праві. Суд прийняв ці аргументи й постановив,
що коли особа «подає спірну заяву, буцім вона є об’єктом
серйозної неправомірної поведінки поліції… Стаття 3, разом із
загальним обов’язком держави згідно зі статтею 1, вимагає за
змістом проведення ефективного офіційного розслідування».

2.2. Європейська соціальна хартія (1961 р.)
Європейську соціальну хартію (European Social Charter, ESCh)
учасники Ради Європи підписали в 1961 р. Хартію було
доповнено трьома протоколами в 1988, 1991 і 1995 рр. Нарешті,
1996 р., переглянуту Європейську соціальну хартію відкрили для
підписання, а чинності вона набула з липня 1999 р. Переглянута
Хартія є найбільш повним документом щодо різних інструментів,
і вона поступово заступить Хартію 1961 р.
Хартія є доповненням до Європейської конвенції з прав людини
в економічній та соціальній сферах. Вона захищає фундаментальні
соціальні права, пов’язані з житлом, охороною здоров’я, освітою,
зайнятістю і соціальним захистом. Крім того, принцип недискримінації застосовується до кожного права, яке входить до будьякої з цих п’яти категорій. Застосування цих, гарантованих
Європейською соціальною хартією, прав моніториться через два
різні канали: традиційна система звітів та більш інноваційний
механізм, процедура колективних скарг.

2.2.1. Система звітів
Система звітів, що передбачена в Хартії та модифікована
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протоколом 1991 р., вже застосовується, хоча формально не
набула чинності, уможливлюючи застосування Хартії. Це
забезпечує моніторинг дотримання Хартії Європейською комісією з
соціальних прав. Ця Комісія складається з дев’яти експертів, які
мають визнану компетенцію в міжнародних соціальних питаннях.
Після отримання звітів, що їх країни-учасниці зобов’язані
надсилати регулярно стосовно вибраних статей, Комісія вирішує з
правового погляду щодо відповідальності положенням Хартії
національного законодавства та практики. Її висновки часто
надсилаються до Урядового комітету, який вибирає з-поміж
негативних висновків ті, які повинні бути предметом рекомендацій
Комітетові міністрів (Committee of Ministers, CM).
2.2.2. Процедура колективних скарг
З набуттям чинності 1 липня 1998 р. додатковим протоколом,
який передбачає систему колективних скарг, європейські та
національні профспілки, а також організації роботодавців і певні
міжнародні неурядові організації зможуть подавати скарги на
держави-учасниці за ймовірне порушення Хартії. Європейська
комісія досліджуватиме прийнятність і сутність скарг, потім
передаватиме свої рішення Комітетові міністрів для прийняття
рекомендацій у випадку встановлення факту порушення Хартії.
На травень 2001 р. цю процедуру прийняли 9 країн-учасниць, і
вже було зареєстровано 10 скарг.
Роль НДО. Недержавні організації можуть робити свій внесок
у нагляд за дотриманням Європейської соціальної хартії поданням
інформації просто в Європейську комісію з соціальних прав. Згідно
з системою звітів, усі НДО мають можливість подавати
інформацію стосовно ситуації у певній країні, пов’язаній з одним
із прав, передбачених Хартією, чи надавати коментарі на
національні звіти, які розміщені на веб-сторінці Європейської
соціальної хартії (www.humanrights.coe.int/cseweb). Такі звіти також
можна вимагати в секретаріаті Європейської соціальної хартії.
Крім того, згідно зі ст. 27(2) Хартії, Урядовий комітет може
консультуватися з НДО з питань їхньої спеціальної компетенції.
На
жаль,
на
практиці
ці
можливості
залишаються
невикористаними.
Текст додаткового протоколу, який передбачає систему
колективних скарг, визначає спеціальну роль НДО в розгляді
процедури скарги. Міжнародні НДО, які мають консультативний
статус у Раді Європи, мають право подавати скарги, які
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стверджують, що країни не дотримуються одного чи більшої
кількості положень Хартії. Національні НДО також можуть
подавати такі скарги за умови, якщо держава зробила заяву
стосовно цього. Загалом, НДО можуть використовувати норми
Європейської соціальної хартії для підняття усвідомлення
стосовно соціальних прав як прав людини та лобіювати повну
повагу свого уряду до міжнародних зобов’язань.
Процедура колективних скарг згідно з Європейською
соціальною хартією
У 1998 р. Міжнародна комісія юристів (International Commission of Jurists, ICJ), недержавна організація з Женеви, подала скаргу
на Португалію, стверджуючи, що Португалія порушила ст. 7, § 1
Європейської соціальної хартії, яка забороняла працю дітей молодше
15 років. У справі Міжнародна комісія юристів проти Португалії
ICJ стверджувала, що, незважаючи на прийняття певних положень,
які забороняли дитячу працю, велика кількість дітей віком до
15 років продовжувала нелегально працювати в багатьох економічних секторах Португалії. ICJ також стверджувала, що Інспекція з
праці, головний орган, що наглядає за дотриманням законодавства,
яке забороняє дитячу працю, неефективно виконувала свої обов’язки. ICJ надала докази, що містили звіт НДО, опублікований
декількома роками раніше, який навів цифру – 200 000 дітей до
15 років, що працювали в кепських умовах, і це значно
погіршувало стан їхнього здоров’я.
Натомість португальський уряд надав інше статистичне
дослідження, яке показувало, що кількість працюючих дітей –
набагато менша. Уряд також стверджував, що більшість дітей
віком
до
15 років, які працюють, роблять це безкоштовно у власних
родинах. Проте Європейська комісія з соціальних прав відхилила
аргументи уряду, зазначивши, що заборона дитячої праці
стосується всіх секторів економіки вкупі з родинним бізнесом і
всіх форм праці, оплачуваної чи ні. Стосовно скарги на відсутність
ефективності роботи інспекції з праці Комісія зазначила, що Хартія
захищає не тільки теоретичні, а й справді чинні права. З огляду на
це тлумачення Хартії Комісія проаналізувала кількість візитів
інспекції з праці та кількість знайдених нею порушень, які були
суттєво нижчими, ніж результати дослідження, яке представив уряд.
Комісія дійшла висновку, що ситуація в Португалії порушувала ст.
7, § 1 Європейської соціальної хартії.
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2.3. Європейська конвенція про запобігання
катуванням (1987 р.)
У недавні роки зусилля Ради Європи в гарантуванні прав
людини зробили величезний наголос на запобіганні насильству.
Стаття 3 Європейської конвенції з прав людини: «Жодна людина
не може зазнавати катувань чи нелюдського або такого, що
принижує її гідність, поводження чи покарання». Ідея запобігання
такому неправомірному поводженню осіб, позбавлених волі,
лежала в основі написання Європейської конвенції про
запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує
гідність, поводженню чи покаранню 1997 р. На травень 2001 р.
Європейську конвенцію про запобігання катуванням було
ратифіковано 41 членом Ради Європи (підписано 42).
Конвенція передбачає неюридичні запобіжні механізми
захисту в’язнів. Вони основані на системі візитів учасників
Європейського комітету з питань запобіганню катуванням чи
нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи
покаранню (CTP). CTP має право досліджувати поводження з
людьми, позбавленими волі, для того, щоби посилити їх захист від
тортур чи нелюдського або такого, що принижує гідність,
поводження чи покарання. З цією метою Комітет має право
відвідувати будь-яке місце в межах юрисдикції країни – учасниці
Конвенції, де перебувають особи, позбавлені волі владою. Це
охоплює не тільки тюрми, а й поліційні дільниці, психіатричні
установи, місця затримання в армійських підрозділах, установи
для
утримування
іноземців,
приймальники-розподільники для неповнолітніх. Комітет працює вже
більш як 10 років і на травень 2001 р. здійснив 119 візитів,
відвідавши 41 країну-учасницю.
За допомоги детальних рекомендацій відповідним органам
влади країн, які підписали Конвенцію, Комітет із запобігання
катуванням рухається в бік вироблення стандартів щодо умов
утримування затриманих, за якими можна оцінювати такі умови.
Це охоплює такі питання, як правові механізми захисту проти
неправомірного поводження з затриманими поліцією людьми;
матеріальні умови та режим діяльності тюрем; механізми для
запобігання висиланню затриманих у ті країни, де вони
перебувають під ризиком катувань чи неправомірного
поводження.
СРТ має два керівні принципи: співпраця й конфіденційність.
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Співпраця з національною владою є сутністю Конвенції; метою,
значною мірою, є захист затриманих, а не засудження держави за
зловживання. Комітет зустрічається закрито, і його звіти – суворо
конфіденційні. Проте, якщо країна відмовляється співпрацювати
чи не покращує ситуацію згідно з рекомендаціями Комітету, СРТ
може вибрати проголошення публічної заяви. Звісно, сама держава
може вимагати опублікування звіту Комітету разом із
коментарями держав. На травень 2001 р. більш як 60 звітів було
опубліковано таким чином. Крім того, щорічний звіт СРТ до Ради
Міністрів є доступним для широкої громадськості. Всі ці
матеріали можна знайти на веб-сторінці СРТ www.cpt.coe.int
Роль НДО. Неурядові організації регулярно надсилають інформацію стосовно умов ув’язнення та затримання в СРТ. Комітет
зробив принаймні один візит до всіх, окрім найновіших учасників,
і більшість із його звітів було зроблено публічними задіяними
урядами. Внаслідок цього НДО, особливо ті, які працюють із
питаннями затримання, слідкують за рекомендаціями Комітету і
здійснюють моніторинг їх впливу на національному рівні. Ще
лишається завдання підняти усвідомлення стосовно роботи СРТ і
набору стандартів, які він розвинув. Національні і міжнародні
НДО мають відіграти чолову роль в цьому питанні.

2.4. Рамкова конвенція про захист
національних меншин (1995 р.)
Хоча це не перший інструмент, розвинений у межах Ради
Європи із захисту національних меншин (Європейську хартію
регіональних мов чи мов меншин було прийнято 1992 р.), Рамкова
конвенція про захист національних меншин (FCNM), безперечно, є
найповнішим документом у цій сфері. Це також перший
юридичний багатосторонній обов’язковий інструмент, який був
присвячений тільки загальному захистові національних меншин.
Конвенція набрала чинності 1 лютого 1998 р.
Конвенція охоплює широкий спектр питань, а саме: сприяння
ефективній рівності; сприяння умовам, необхідним для збереження
і розвитку культури, збереження релігії, мови і традицій; свобода
зібрань, об’єднання, вираження поглядів, свобода думки і совісті,
релігії, доступ і використання ЗМІ; мовні свободи, освіта;
транскордонні контакти; участь в економічному, культурному й
соціальному житті; участь у громадському житті; заборона
насильної асиміляції. На відміну від інших текстів, прийнятих у цій
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сфері, вона передбачає право кожної особи, а не тільки спільноти,
на ці права. На травень 2001 р. 32 учасники Ради Європи та дві
(наразі) держави-неучасниці ратифікували чи приєдналися до
Рамкової конвенції, тоді як наступні сім держав-учасниць підписали
її (Андорра, Бельгія, Франція й Туреччина не підписали).
За своєю сутністю рамкова конвенція відрізняється від звичної.
Хоча вона – конвенція в тому сенсі, що є юридично обов’язковим
інструментом згідно з міжнародним правом, слово «рамкова»
вказує на те, що суттєві принципи, які вона захищає, не
застосовуються прямо в національних правових системах державучасниць, але вони повинні бути імплементовані за допомоги
національного законодавства і відповідних урядових політик.
Тому в розробленні суттєвих принципів було спеціально
наголошено на типових «програмах». Це визначає певні цілі, що їх
держави-учасниці зобов’язалися переслідувати в законодавстві та
відповідній урядовій політиці на національному рівні.
Держави-учасниці зобов’язані подавати звіти протягом одного
року після набуття Конвенцією чинності й кожні п’ять років потому
або на вимогу, з повною інформацією стосовно законодавчих та
інших заходів, що вживаються для впровадження принципів
Конвенції. Комітет міністрів повинен оцінити адекватність
імплементації Конвенції державою-учасницею за допомоги
Дорадчого комітету, який складається з 18 членів, причому всі з
них повинні бути незалежними та безсторонніми, мати визнані
знання у сфері захисту національних меншин.
Дорадчий комітет провів своє перше засідання наприкінці
червня 1998 р., серед інших рішень він склав свої правила
процедури та схему для звітів держав. На травень 2001 р. було
отримано 22 звіти. Після попереднього розгляду звіту Дорадчий
комітет може вирішити відвідати країни-учасниці на вимогу
уряду. На червень 2001 р. такі візити було зроблено до 12 країн:
Фінляндії, Угорщини, Словаччини, Данії, Румунії, Чеської
Республіки, Хорватії, Кіпру, Італії, Естонії, Сполученого
Королівства та Німеччини.
Дорадчий комітет може після цього ухвалити висновок щодо
певної країни, що надсилається до Комітету міністрів, який може
прийняти резолюцію чи рекомендації стосовно певної держави.
Висновок Дорадчого комітету може бути оприлюднено тоді ж,
коли й резолюції та рекомендації Комітету міністрів, якщо тільки
Комітет міністрів не вирішить інакше в якомусь конкретному випадку.
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Роль НДО. Розглядаючи звіти держави, Дорадчий комітет
може отримувати інформацію від різних інших джерел, зокрема
недержавних організацій. На сьогодні такі звіти було подано
Болгарським Гельсінським комітетом (Bulgarian Helsinki
Committee), Угорським Гельсінським комітетом (Hungarian Helsinki
Committee) та іншими НДО, які працюють у Центральній та
Східній Європі. Як зазначила Міжнародна група з прав меншин
(Minority Rights Group International, MRG), чиєю метою є захист
прав меншин у всьому світі, ці подання мусять бути високої
якості. Тому звіти НДО повинні бути детальними й повними
фактів із зазначенням усіх джерел. Також важливо, щоби НДО
збирала інформацію стосовно ситуації з меншинами у своїй країні
регулярно. Інформація стосовно строків подання звітів, а також
тексти звітів держав, уже поданих до Дорадчого комітету,
містяться на веб-сторінці Ради Європи, на сторінці національних
меншин (www.humanrights.coe. int/minorities).
2.5. Європейська хартія регіональних мов
або мов меншин (1992 р.)
Європейська хартія регіональних мов або мов меншин (EChRML)
була прийнята Комітетом міністрів 1992 р. та набрала чинності
1 березня 1998 р. Без надання конкретних колективних прав самим
меншинам, принципова мета Хартії – гарантувати використання
регіональних мов і мов меншин.
Захист, передбачений Хартією, є подвійним. Частина II (ст. 7)
встановлює загальні цілі та принципи для забезпечення державами,
зокрема: принцип недискримінації; визнання регіональних мов чи
мов меншин як ознаки громади; повага до географічного району, в
якому кожна мова використовується; сприяння письмовому та
усному використанню цих мов у громадському, соціальному та
економічному житті; навчання й вивчення регіональних мов і мов
меншин на всіх відповідних стадіях.
Частина III Хартії перекладає вказані вище принципи й цілі в
точні положення, які вимагаються від держав із ужиття
конкретних позитивних заходів. Із причини різних лінгвістичних
ситуацій, які існують у різних країнах Європи, виник
двоступеневий процес. По-перше, кожна держава повинна обрати
мови, що їх передбачено част. III; потім кожну з мов, на яких, за
визначенням держави, поширюється дія Хартії, може визначити
положення в част. III. Цей захист передбачено у сфері освіти (ст.
8), юридичної влади (ст. 9), адміністративної влади та громадських
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послуг (ст. 10), ЗМІ (ст. 11), культурної діяльності й послуг (ст. 12),
економічного і соціального життя (ст. 13) і транскордонної
співпраці (ст. 14).
Застосування Європейської хартії регіональних мов або мов
меншин моніториться незалежним Комітетом експертів. Кожна
держава-учасниця має зобов’язання подавати звіт кожні три роки
стосовно прийнятих кроків і прийнятої політики стосовно частин II
і III Хартії. Перший із цих звітів слід подавати в межах одного
року після набуття чинності Конвенцією для відповідної країни.
Усі з цих періодичних звітів є публічними.
Важливим елементом у механізмі моніторингу є «місії поїздок
на місце подій» делегацією Комітету, який відвідує країну і
зустрічається з владою, а також з органами та об’єднаннями,
заснованими державою на консультативній основі для того, щоб
отримати інформацію стосовно їхньої роботи. На основі цієї
процедури Комітет експертів готує звіт для Комітету міністрів із
запропонованими рекомендаціями.
Роль НДО. Недержавні організації є дуже важливими в роботі
Комітету експертів. Їхні активна підтримка й надання добре
задокументованої інформації до Комітету дозволяє мати ясну
картину реальної ситуації.
Знаково, що деякі з цих принципів уже передбачено
Європейською конвенцією з прав людини. Проте, крім доповнення
природи Рамкової конвенції, їх долучення є особливо важливим,
оскільки договір відкритий до підписання країнами-неучасницями
на запрошення Комітету міністрів.

2.6. Європейська конвенція
про громадянство (1997 р.)
Європейську конвенцію про громадянство було прийнято
Комітетом міністрів у травні 1997 р. і відкрито для підписання
державами з листопада 1997 р. Конвенція втілює принципи і
правила, які стосуються всіх аспектів громадянства. Її створено
для того, щоб робити легшим набуття нового законодавства та
відновлювати попереднє. Вона прагне забезпечити, щоби
громадянство втрачалося тільки з належної причини та не було
свавільно забрано. Конвенція також гарантує, що процедури, які
передбачають заяви на громадянство, є справедливими, чесними
та відкритими для апеляції. Вона прагне регулювати ситуацію
осіб, яким загрожує втрата правового зв’язку з державою
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внаслідок правонаступництва останньої. Конвенція також
передбачає множинне громадянство, військовий обов’язок і
співпрацю між державами-учасницями.
Текст представляє синтез нещодавнього усвідомлення питання
громадянства в національному й міжнародному праві та першим
міжнародним документом, який це закріпив.
Він відображає демографічні й демократичні зміни, особливо
міграційні процеси та правонаступництво держав, які відбувалися
в Центральній та Східній Європі з 1989 р.
Конвенція особливо визначна тим, що вона відкрита до
підписання не тільки державами – учасницями Ради Європи, а й
іншими країнами, які брали участь у її підготуванні (зокрема
Вірменія, Азербайджан, Боснія та Герцеговина, Канада,
Киргизстан і Сполучені Штати Америки). Деякі з держав
нещодавно прийняли нові закони про громадянство (наприклад,
Боснія
та
Герцеговина),
основані на змісті цієї Конвенції, тоді як інші країни (а саме
Україна) тільки планують це зробити.
Там, де Конвенція набрала чинності, компетентні органи влади
в кожній державі-учасниці повинні надати інформацію
генеральному секретареві Ради Європи стосовно питань,
пов’язаних із громадянством, зокрема приклади відсутності
громадянства та множинного громадянства, а також кроків
розвитку стосовно застосування Конвенції. Генеральний секретар
потім надсилає всю відповідну інформацію до всіх країн-учасниць.
Багато інформації вже було отримано, і її можна знайти в
Європейському документаційному центрі громадянства Ради
Європи (EURODOC), який централізує інформацію стосовно
громадянства і документування для майже всіх європейських
країн.

3. ПОЛІТИЧНІ МЕХАНІЗМИ РАДИ ЄВРОПИ
3.1. Парламентська асамблея
Ради Європи (ПАРЄ)
Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) складається з
делегацій парламентарів із кожної держави–учасниці Ради
Європи та має представників усіх частин спектра політичних
партій. Вона є форумом для членів парламентів усієї Європи.
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ПАРЄ збирається на один тиждень чотири рази на рік на
пленарних сесіях (у січні, квітні, червні й вересні) для розгляду
довготривалих питань, а також негайних проблем.
Основна робота для ПАРЄ виконується 14 комітетами, зокрема
Комітететом із правових питань і прав людини, Комітетом
моніторингу, Комітететом із рівності можливостей жінок і
чоловіків. За результатами детальної роботи цих комітетів
Асамблея може реагувати одним із або всіма чотирма способами.
Асамблея може:
прийняти рекомендацію та передати її до Комітету міністрів
для його дії;
спрямувати резолюцію напряму до уряду, заручившись
підтримкою національного парламенту;
сформувати думку стосовно питання, скерованого їй
Комітетом міністрів;
видати вказівки своїм підлеглим органам чи Секретаріатові у
формі наказу.
ПАРЄ є особливо активною в питаннях прав людини, приймаючи
рекомендації та резолюції з таких питань в останні роки: створення
міжнародного суду з воєнних злочинів; секти й нові релігійні
рухи; права меншин; ситуація з геями та лесбіянками; подальший
захист прав шукачів притулку; права дітей; СНІД і права людини; торгівля дітьми та інші форми дитячої експлуатації. Вона
доклалася до прийняття ряду конвенцій, договорів, резолюцій та
рекомендацій через Комітет міністрів. Її пропозиції щодо заборони
смертної кари в мирний час, Конвенція про запобігання
катуванням і нелюдському або такому, що принижує гідність,
поводженню чи покаранню та Конвенція про захист національних
меншин були всі згодом прийняті Комітетом міністрів і
перетворені на правові інструменти. Найбільше з усіх своїх
поточних питань із прав людини ПАРЄ продовжує закликати до
повної заборони смертної кари.
Парламентська асамблея є також форумом для обговорення
ситуації конкретної країни. У цьому контексті вона звертала увагу
на великі та кричущі порушення прав людини на території
колишньої Югославії, ситуацію з правами людини в Туреччині,
російський закон про релігії, конфлікт у Чечні, страти в Україні та
кризу в Косові з-поміж інших питань.
Відповідні комітети асамблеї, коли це необхідно, призначають
доповідачів для розгляду і звітування з цих питань.
Роль НДО. Недержавні організації, які мають консультативний
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статус при Раді Європи, можуть бути запрошеними до консультацій
Парламентською асамблеєю та її комітетами, отримати їхній план
дії та громадські документи. Вони також мають спектр інших можливостей для подання своїх поглядів на розгляд Асамблеї, написавши чи звернувшись усно до її комітетів. Деякі з комітетів
мають близькі контакти з НДО, чиї представники відвідують
зустрічі та беруть активну участь у звітуванні. Всі комітети
підтримують зв’язки принаймні з деякими НДО, подаючи їм
дослідження та запрошуючи їх до участі, коли обговорюються
питання, що мають певну причетність до їхньої сфери інтересів.
Консультативний статус НДО
Комітет урядових експертів та інших органів Комітету
міністрів, комітети Парламентської асамблеї, комітети Конгресу
місцевих і регіональних рад Європи та генеральний секретар Ради
Європи можуть консультуватися з НДО, які мають
консультативний статус із питань взаємного інтересу. Для того,
щоб отримати цей статус, організація має бути міжнародною,
демонструючи суттєве членство у кожній країні – учасниці Ради
Європи.
Національні та локальні НДО часто можуть бути пов’язаними
з однією з великих міжнародних груп (наприклад, «Міжнародна
амністія», Міжнародна Гельсінська федерація з прав людини чи
Міжнародна федерація ліг із прав людини) та через них мати
принаймні непрямий доступ до Ради Європи. Проте, не тільки
через формальний статус або через фізичну присутність у
Страсбурзі, недержавні організації можуть робити і роблять
роботу в партнерстві з Радою Європи у сфері прав людини. Як це
детально обговорювалося в цій главі, Рада Європи працює різним
чином зі зростаючою кількістю міжнародних і національних
НДО для підтримки й захисту прав людини.

3.2. Комітет міністрів
Комітет міністрів є органом, який ухвалює рішення в Раді
Європи, за допомоги якого «договори та спільні дії» держав
ухвалюються та виконуються. Він складається з міністрів
іноземних справ 43 держав-учасниць, які зустрічаються (з
чотирма
державами-спостерігачами:
Канадою,
Японією,
Мексикою та США) принаймні двічі на рік. Протягом решти року
їхні постійні представники (посли), які перебувають у Страсбурзі,
зустрічаються за потребою. Комітет міністрів погоджує річну
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програму міжурядової діяльності (приготовану Секретаріатом на
основі пропозицій експертів уряду). Він установлює бюджет
організації, а отже, її програмні пріоритети. Він вирішує стосовно
будь-якої та всіх заяв членства чи статусу спостерігача в Раді
Європи. Він також виносить рішення стосовно заяв про
консультативний статус від неурядових організацій. Його засідання
є конфіденційними та закритими для участі НДО.
Комітет міністрів має повноваження приймати конвенції та
договори, що є обов’язковими для країн, які їх ратифікували. Він
також приймає рекомендації та ухвалює резолюції й декларації.
Це – документи, які окреслюють політику чи пропозиції дії, що їх
мають прийняти уряди країн-учасниць. Вони можуть мати значний
вплив на національному рівні.
Більшість із підготовчої роботи по таких документах
делегується Комітетом міністрів одній з міжурядових експертних
комісій, яка створюється для роботи в певній сфері діяльності.
Багато країн-учасниць посилають своїх національних спеціалістів
брати участь у таких комітетах, тоді як інших представляють їхні
місцеві представники у Страсбурзі. Відзначимо Керівний комітет
із прав людини (CDDH), Керівний комітет із рівності чоловіків і
жінок (CDEG), Керівний комітет із ЗМІ (CDMM) та Європейський
комітет із проблем злочинності (CDPC).
НДО та Комітет міністрів. Три НДО – «Міжнародна амністія»,
Міжнародна комісія юристів і Міжнародна федерація ліг із прав
людини – мають спеціальний статус спостерігачів у Керівному
комітеті з прав людини. Це надає їм можливість брати участь у її
дискусіях із розроблень нових стандартів і процедур у сфері прав
людини й робити письмові та усні внески у процес. Інші НДО
також отримали статус спостерігачів на тимчасовій основі у певних експертних комітетах, пов’язаних зі сферами, де вони мають
спеціальну компетенцію. Наприклад, 4 НДО мають статус
спостерігачів у Європейському комітеті з міграції та 12 – у
Європейському комітеті з питань злочинності. НДО, які мають
консультативний статус у Раді Європи та зацікавлені в питаннях
рівності, створили групу спеціального інтересу, голова якої
представляє їх як спостерігач на всіх зустрічах Керівного комітету
з рівності чоловіків і жінок.
Час від часу комітети можуть проводити громадські слухання,
щоб отримати користь від експертних знань НДО чи певних
кваліфікованих осіб. У 1998 р. Керівний комітет із прав людини,
наприклад, запросив представників Квакерської ради з
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європейських питань (Quaker Council for European Affairs),
Європейського бюро релігійної відмови від військового обов’язку
(European Bureau for Conscientious Objection), Конференцію
європейських церков (Conference of European Churches) і
Міжнародний опір війні (War Resistance International) на зустріч
своєї групи спеціалістів із питання релігійної відмови військовій
службі. Готуючись до конференції міністрів, яка проводилася 2000
р. для того, щоби відзначити 15-ту річницю Європейської конвенції
з прав людини, Керівний комітет із прав людини закликав до
створення форуму з чільних НДО для того, щоби викласти
пропозиції до розгляду в процесі планування конференції.
Взагалі ж обговорення цих комітетів і підкомітетів закриті так
само, як і зустрічі самого Комітету міністрів. Утім, як і в інших
міжурядових органах, НДО можуть часто мати серйозний вплив
завдяки концентрації зусиль заздалегідь на національному рівні,
лобіюючи відповідні урядові підрозділи у своїх столицях із питань,
якими переймається Європа.
Коли Комітет міністрів приймає рекомендації, НДО відіграють
рівною мірою важливу роль у продовженні привертання уваги
своїх урядів і нагляду за їх впровадженням на національному рівні.
Останні події на веб-сторінці Ради Європи (www.coe.int) повинні
значно полегшити доступ і поширення НДО таких документів.

4. ПРОЦЕС ПРИЙНЯТТЯ УЧАСНИКІВ
І МОНІТОРИНГ ПРАВ ЛЮДИНИ РАДОЮ ЄВРОПИ
4.1. Процес прийняття учасників і моніторинг
прав
людини Парламентською асамблеєю
Парламентська асамблея відіграє чільну роль у процесі
прийняття нових учасників Ради Європи та в наданні допомоги
заявникові виконання основних вимог такої участі. У разі
сприятливої рекомендації Парламентської асамблеї Комітет
міністрів приймає заяву держави на вступ.
Для забезпечення того, щоб усі учасники приймали статутні
принципи Ради Європи, асамблея проводить комплексне
дослідження країн-заявників, яке інколи може тривати декілька
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років. ПАРЄ вимагає, щоби вибрані експерти провели оцінку
національного законодавства з прав людини та практики його
застосування. Як частина цього процесу, делегації спостереження і
знаходження фактів відвідують країну та зустрічаються з
представниками правозахисних НДО, ЗМІ, профспілками,
релігійними та іншими групами, державними службовцями. До
складу такої делегації вводяться відомі юристи: колишні члени
Європейської комісії з прав людини та судді Європейського суду з
прав людини, що виступають як приватні особи. Протягом процесу
дослідження ПАРЄ заохочує звіти й публікації, а також іншу
інформацію про ситуацію з правами людини від різних груп.
Делегації асамблеї готують звіти і згодом зазвичай їх
оприлюднюють.
На другій стадії ПАРЄ надає Комітетові міністрів свою
формальну думку стосовно готовності кандидата до членства.
Здебільшого ця формальна думка містить серію конкретних
зобов’язань, що їх держава бажає перебрати стосовно базових
принципів Ради Європи, особливо гарантії у сфері прав людини.
Вони містять обов’язки ратифікувати чільні документи з прав
людини Ради Європи та їхні протоколи у визначений період часу;
ввести негайний мораторій на смертну кару; впровадити закони та
політику, яка спрямована на гарантії свобод ЗМІ; забезпечити
незалежність судової системи.
Коли державу прийнято в учасники, Парламентська асамблея здійснює моніторинг об’єму виконань зобов’язань державою.
Спеціальний Комітет моніторингу був створений 1997 р. з цією
метою. Заява щодо ініціювання моніторингу може надійти від
комітету асамблеї чи від принаймні 10 членів асамблеї, які
представляють не менше ніж дві національні делегації та дві
політичні групи. ПАРЄ може покарати постійне невиконання
зобов’язань та обіцянок і недостатню співпрацю у процесі
моніторингу прийняттям резолюції та/або рекомендацій чи
відмовою в ратифікації чи анулюванням повноважень
національної парламентської делегації. Якщо країна-учасниця й
надалі не виконуватиме своїх зобов’язань, асамблея може
надіслати рекомендацію Комітетові міністрів із вимогою вжиття
відповідних заходів.
Резолюція 1123 (1997 р.) про виконання зобов’язань та обіцянок
Румунією є одним із прикладів цього процесу. У цій резолюції,
відзначивши позитивні зрушення Румунії у виконанні найбільш
важливих зобов’язань, асамблея настійливо вимагала від румун171

ського уряду з-поміж інших речей внести без затримки зміни в
її кримінальний кодекс і судовий закон, які суперечили правам,
гарантованим Європейською конвенцією з прав людини;
вдосконалити умови ув’язнених; покращити правове й фізичне
забезпечення покинутих дітей; провести кампанію проти расизму і
нетолерантності; вжити всіх необхідних заходів для соціальної
інтеграції ромів.
ПАРЄ підтвердила на своїй січневій сесії 1998 р., що її
моніторинг містить соціальні, політичні та громадянські права, і
зобов’язала свій Комітет із соціальних прав, охорони здоров’я та
сімейних справ наглядати за їх дотриманням.
Роль НДО. На практиці різні організації, які працюють у сфері
правозахисту, подають належну інформацію різним комітетам, а
також індивідуальним парламентарям. Наприклад, «Меморіал» –
московську НДО запросили на спеціальне слухання у вересні
1996 р. щодо ситуації в Чечні (перед тим як стати першим НДО
з СНД, якій надали консультативний статус на початку 1998 р.).
«Меморіал» звертався до членів ПАРЄ з ряду випадків,
виражаючи своє занепокоєння ситуацією в Чечні. Подання й
публічні заяви «Меморіалу» часто цитувалися в дебатах
Парламентської асамблеї щодо ситуації в Російській Федерації.
Багато інших НДО надавало письмову інформацію стосовно сфери
їхньої діяльності, такої як смертна кара, яка застосовувалася в
Росії та Україні незважаючи на мораторій, що вимагався як умова
вступу до Ради Європи.
Тому інформація від НДО, які працюють у сфері захисту прав
людини, продовжує впливати на асамблею за допомоги процесу
прийняття країн у члени і подальшого моніторингу. Своєю
чергою, звіти, рекомендації та думки Парламентської асамблеї є
важливими для роботи недержавних організацій, особливо якщо
вони конкретно стосуються зобов’язань та обіцянок, перебраних
державою для того, щоби бути прийнятою до Ради Європи. Вебсторінка асамблеї (www.stars.coe.int) та Ради Європи (www.coe.int)
надає НДО легкий доступ до таких документів.

4.2. Моніторинг Комітету міністрів
Аби посилити діяльність із моніторингу Ради Європи, Комітет
міністрів установив особливу процедуру на найвищому рівні для
моніторингу дотримання країнами-учасницями зобов’язань, які
виникають із членства в організації. У листопаді 1994 р. комітет
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видав декларацію, яка зазначала, що він розглядатиме питання,
пов’язані з ситуацією з демократією, правами людини та
верховенством права у будь-якій країні-учасниці, якщо вони
передаватимуться комітетові країною-учасницею, генеральним
секретарем чи за рекомендацією Парламентської асамблеї.
Декларація зазначає, що Комітет міністрів братиме до уваги всю
відповідну інформацію, доступну з різних джерел. Він
розглядатиме в конструктивній манері питання, подані на його
розгляд, заохочуючи країни-учасниці за допомоги діалогу та
співпраці робити належні кроки для відповідності принципам
статуту організації. У випадках, які вимагають спеціального
реагування, Комітет міністрів може вдатися до однієї з таких дій:
зажадати від генерального секретаря вступити в контакт,
зібрати інформацію чи надати пораду;
ухвалити думку чи рекомендацію;
передати спілкування Парламентській асамблеї;
ухвалити будь-яке інше рішення в межах статутних
повноважень, аж до вилучення країни-учасниці з Ради Європи.
Для того, щоб доповнити моніторинг, проведений іншою
частиною організації, Комітет міністрів починає свою роботу
вибором спеціальних тем чи «сфер занепокоєння» для цілі
моніторингу в країнах-учасницях. Від часу введення процедури
1996 р. розглядалися такі шість тем: свобода висловлювання та
інформації, діяльність і захист демократичних інституцій,
діяльність судової системи, місцева демократія, смертна кара,
поліція і сили безпеки.
З кожної з цих тем було підготовлено огляд по кожній країні.
Після цього послідувало обговорення в Комітеті міністрів стосовно
відповідності зобов’язанням, які закінчилися ухваленням висновків,
з якими погодився комітет. У кінцевій стадії комітет ініціює будьяке необхідне подальше спостереження чи певні дії. Хоча цей
моніторинг базується на конфіденційності й недискримінації,
правозахисні НДО мають можливість подавати свої зауваження до
Комітету
міністрів
через
генерального
секретаря
чи
Парламентську асамблею.

5. ЄВРОПЕЙСЬКА КОМІСІЯ ПРОТИ РАСИЗМУ
Й НЕТЕРПИМОСТІ (1993 р.)
Європейську комісію проти расизму й нетерпимості (ECRI)
було створено після першого саміту глав країн та урядів Ради
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Європи у жовтні 1993 р.. Її головне завдання – поцінування
ефективності різних правових, політичних та інших кроків
боротьби проти расизму, ксенофобії, антисемітизму та інших
проявів нетолерантності. У разі необхідності вона може
рекомендувати певні дії. Кожна країна-учасниця має одного
представника в комісії, який призначається урядом на основі його
чи її компетенції в потрібній сфері. ECRI може «напряму
отримувати інформацію від недержавної організації з будь-якого
питання, яким вона клопочеться».
Оскільки проблеми расизму й нетерпимості різняться в межах
різних країн, ЕСRI проводить аналіз ситуації в кожній країніучасниці, який потім оприлюднюється. Інформація для цих
досліджень по країні отримується як з урядових, так і з
недержавних організацій. Тому НДО заохочують надсилати
відповідну інформацію на регулярній основі до секретаріату ECRI.
Крім того, репортери ECRI відвідують кожну країну, коли
починають новий проект дослідження, щоби зустрітися з НДО,
урядовими структурами та іншими зацікавленими сторонами. ECRI
також формулює рекомендації загальної політики уряду та
опубліковує інформацію позитивного досвіду в боротьбі проти
расизму.
ERRC (Центр прав європейських ромів) інформує
Європейську комісію проти расизму й нетерпимості стосовно
закону про громадянство Македонії
У липні 1998 р. Європейський центр захисту прав ромів подав
письмові коментарі до ECRI стосовно колишньої югославської
республіки Македонія з огляду на перший раунд звітів щодо
країн-учасниць, якого готувала ECRI. У своїх коментарях Комісія
критикувала законодавство про громадянство Македонії. Згідно з
законом особи, які мали македонське громадянство до розпаду
Югославії, отримували македонське громадянство автоматично.
Інші громадяни колишньої Югославії, які постійно проживали в
Македонії на час проголошення незалежності, могли подавати
заяву на отримання македонського громадянства за певних умов,
а саме: підтвердження постійного джерела прибутку, 15-річного
сукупного проживання на території Македонії та оплати заяви в
розмірі 50 доларів США.
У своїй заяві ERRC стверджував, що цей закон непропорційно
вразив ромське населення, оскільки більшість циганів не зможе
напряму виконати вимоги громадянства. Далі Центр стверджував,
що більшість ромів не зможуть виконати вимоги про постійне
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джерело прибутку, зважаючи на високий рівень безробіття та
широку дискримінацію проти них. Висока оплата послуг і
відсутність достатньої інформації стосовно процесу натуралізації
також були перешкодами, які непропорційно вразили ромів.
Комітет прийняв аргументи, надані Центром прав
європейських ромів, ухваливши звіт щодо Македонії з тими ж
зауваженнями. Комісія заявила, що вимоги громадянства, які були
«сильно розкритиковані членами груп меншин і міжнародними
спостерігачами за їхню обмежувальну сутність, мали непрямий
дискримінаційний вплив на набуття македонського громадянства
певними сегментами населення країни, особливо для певних
етнічних албанців і ромів/циганів». ECRI зазначив, що «вимоги,
пов’язані з умовами проживання та оплатою послуг, також
зробили набуття громадянства складнішим для певних груп
населення, а саме етнічних албанців і ромів/циганів».
Оскільки захист прав людини та діяльність проти расизму повинні насамперед проводитися на національному рівні, ECRI прагне
співпраці з місцевими НДО, особливо у сфері поширення
інформації щодо своїх рекомендацій урядові та моніторингу їх
впровадження. Для того, щоби покращити контакти, ECRI
організовує багатосторонні чи двосторонні зустрічі з НДО.
Учасники ECRI також прагнуть брати участь у конференціях,
семінарах і зустрічах НДО, які спрямовані на подолання расизму й
нетерпимості.
Спілкування та обмін інформацією є особливо важливими в
ефективному подоланні расизму й нетерпимості. Маючи це на увазі,
в жовтні 1997 р. ECRI відкрив свою веб-сторінку www.ecri.coe.int.
Сайт містить доступні публікації та документи комітету, надає
інформацію стосовно відповідних дій іншими органами Ради Європи
та наводить список інших міжурядових і недержавних організацій,
які переймаються подоланням расизму. Крім того, передплативши
розсилання матеріалів комітету НДО, можна отримувати час від часу
документи ECRI в паперовій копії.
6. СПІВПРАЦЯ НДО ТА РАДИ ЄВРОПИ
У СПРИЯННІ, ІНФОРМАЦІЇ ТА НАВЧАННІ
У СФЕРІ ПРАВ ЛЮДИНИ
Кожна країна – учасниця Ради Європи потребує штату юристів
і неурядових організацій, які мають кваліфікацію у
Страсбурзьському прецедентному праві та стандартах інших
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документів Ради Європи. Безсумнівно, найбільш важливу роль,
яку відіграють НДО, є пропаганда доступних правозахисних
документів серед громадян європейських держав. НДО мають
унікальні позиції для того, щоби сприяти усвідомленню та
розумінню прав людини серед широкого загалу; надавати поради
громадянам, юристам, суддям і державним службовцям стосовно
того, як вони мають застосовуватися; дбати, щоби вони
застосовувалися на практиці. Рада Європи сильно покладається
на недержавний сектор у виконанні цієї ролі, яку вона сама може
виконувати
лише
певною
мірою.
Співпраця поширюється на виготовлення документації та
інформації на різних мовах Європи, зокрема візуальних матеріалів
і супроводжувальних навчальних посібників; організацію
консультацій та «робочих столів», сесій навчання; обмін досвідом
і сприяння кампаніям. Спеціальні зусилля було вкладено в
освітлення питань, якими нехтували, такими як соціальні права та
донесення інформації в ті географічні райони, куди вона звичайно не
доходила. Особливу увагу також приділено потребам особливо
вразливих груп, таких як біженці й роми.
Професійні групи, такі як судді, юристи і працівники
правоохоронних органів, є головними цільовими групами в цих
програмах та їхніми партнерами. У цьому контексті було
започатковано всеохопну програму «Поліція та права людини в
1997–2000 роках», яка задіяла поліційні служби та асоціації,
урядові органи, міжурядові організації та НДО з країн-учасниць.
Декілька
національних
і міжнародних НДО брали участь у певних ініціативах цієї
програми. Їхній внесок був суттєво важливим для багатьох
обговорень, а також для підготування матеріалів.
Роль Європейського Союзу (ЄС) в захисті прав людини
Європейський Союз виник унаслідок інтеграційних процесів,
які почалися на початку 1950-х рр. у Західній Європі у відповідь
на другу світову війну. ЄС – це міжнародна організація, яка має на
меті сприяння економічній стабільності та прийняття спільної
економічної, соціальної та іноземної політики її членів. Хоча ЄС
створювався переважно з економічних міркувань, він відіграє
важливу роль у посиленні захисту прав людини серед країнучасниць та в країнах, які бажають приєднатися до ЄС. На
травень 2001 р. 10 країн Центральної та Східної Європи
(Угорщина, Польща, Румунія, Словаччина, Латвія, Естонія, Литва,
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Болгарія, Чеська Республіка та Словенія) подали заяви на вступ до
ЄС. Європейська комісія – виконавчий орган Європейського
Союзу здійснює моніторинг розвитку країни до її вступу та видає
періодичні звіти зі своїми встановленими фактами.
Є три критерії, яким мають відповідати країни, що прагнуть
вступити в ЄС. Вони були визначені Європейською Радою,
органом, що складається з голів держав чи урядів країн, які є
членами ЄС, на її саміті в Копенгагені, тому вони відомі як
копенгагенські критерії.
По-перше, країни, які прагнуть вступити до ЄС, повинні
відповідати політичним критеріям, що стосуються «стабільності
інституцій, які гарантують демократію, верховенство права і
захист меншин». Згідно з цими критеріями Європейська комісія
оцінює ефективність парламентської системи кожної країни та її
виконавчої влади, зокрема адміністрування, дотримання законів;
ефективність і незалежність судової системи; антикорупційні
заходи.
Спеціальним фактором цього політичного критерію є питання
прав людини в країні. У цьому випадку комісія розглядає, які
міжнародні договори з прав людини країна ратифікувала
(ратифікація Європейської конвенції з прав людини є абсолютною
умовою для початку процесу вступу) та оцінює поточну ситуацію
з дотриманням громадянських і політичних, а також економічних,
соціальних і культурних прав. Комісія може також розглянути у
своєму щорічному звіті деякі конкретні справи жахливих
порушень прав людини і визначити сфери, в яких трапилися ці
порушення.
Комісія уважно слідкує за ставленням до меншин і за тим, що
було зроблено для покращання ситуації якоїсь певної враженої
групи. Наприклад, у своєму Регулярному щорічному звіті стосовно
розвитку Угорщини до вступу в 2000 р. Європейська комісія
звернула увагу на ситуацію з ромами в країні, особливо на
дискримінацію в освіті та інших сферах соціального життя.
Комісія наголосила, що «майже 46% ромів закінчили свою
початкову освіту і тільки 0,24% отримали диплом університету чи
коледжу». Далі звіт критикував практику надсилання більшості
дітей
ромів
до
спеціальних шкіл (ця пропорція сягала 94% у певних частинах країни),
як «знак установчого упередження й хибу системи громадської
освіти». Практику надсилання дітей ромів до спеціальних шкіл
було також висвітлено в щорічному звіті Європейської комісії
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щодо Чеської Республіки за 2000 р. Цей звіт згадав про діяльність
НДО, таких як ERRC, із правового оспорення фактичної
дискримінації в освіті та зазначив, що «є необхідними подальші
зусилля, особливо з подолання упередженого ставлення до ромів
і посилення їх захисту в поліції та судах».
По-друге, Європейська комісія оцінює розвиток країни згідно з
економічними критеріями, що вимагає існування працюючої
ринкової економіки та спроможність кандидата витримувати
економічну конкуренцію в ЄС.
Згідно з третім критерієм, Європейська комісія оцінює, чи
можуть країни прийняти сукупність норм права Європейського
Союзу (aquis communautaire). Прикладом одного з цих aquis є
директива Європейської Ради з упровадження принципу рівності,
прийнята в липні 2000 р. З-поміж інших зобов’язань ця директива
вимагає від країн-учасниць прийняти спеціальне законодавство
для того, щоб запровадити директиви на місцевому рівні, створити
спеціальні органи, які здійснюватимуть моніторинг упровадження
директиви, та внести зміни до законодавства, яке не відповідає
вимогам. Задоволення вимогам третього критерію для вступу до
ЄС також вимагає впровадження расової директиви разом з
іншими в їхнє національне законодавство.
Захист прав людини, а надто захист від дискримінації, є дуже
важливою цінністю для політики ЄС. Процес вступу до
Європейського Союзу країн Центральної та Східної Європи може
створити політичну волю, необхідну для цих країн, аби прийняти
закони, що втілюють високі стандарти захисту прав людини. НДО
можуть бути каталізаторами в цьому процесі, інформуючи ЄС про
певні проблеми з правами людини в їхній країні. Подаючи звіти й
готуючи заяви до представництв ЄС в їхніх країнах, НДО можуть
ефективно привертати увагу Європейського Союзу протягом
процесу вступу.
Роль організації з безпеки та співробітництва в Європі
(ОБСЄ) в захисті прав людини
Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) є
іншою міжнародною організацією, яка працює в царині захисту
прав людини та сприяння розвиткові демократії.
ОБСЄ є політичною організацією, створеною насамперед для
поточного процесу політичних переговорів і домовленостей між
країнами Західної Європи, Канадою та Сполученими Штатами
Америки, одного боку, і колишнім Радянським Союзом та його
союзниками у Східній Європі – з іншого. Відомий спершу як
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Конференція з безпеки та співробітництва в Європі (CSCE), цей
процес почався 1960 р. та послуговував основним форумом для
політичного діалогу між Заходом і Сходом під час «холодної
війни». У 1975 р., після років переговорів, 35 країн у регіоні
поширення від Ванкувера до Владивостока підписали
Підсумковий акт Конференції з безпеки та співробітництва в
Європі, також відомий як Гельсінський договір. Згідно з
Гельсінським договором західні країни погодилися прийняти
кордони, які склалися після другої світової війни в Європі. Своєю
чергою, Радянський Союз та його союзники погодилися
поважати основні права людини (в термінах ОБСЄ – «людський
вимір»), визнані Загальною декларацією прав людини та іншими
міжнародно-правовими
договорами.
Договір
також
урегульовував певні питання міжнародної торгівлі.
Хоча цей договір не був юридично обов’язковим, він раптово
став важливим для процесу демократизації у Східній Європі. Після
того, як його було підписано, група російських дисидентів
спонтанно сформувала Московську Гельсінську групу – першу
правозахисну НДО, яка почала діяти у східному блоці. Для того,
щоб вимагати від свого уряду дотримання гельсінських
зобов’язань, західні гельсінські комітети швидко сформували
підтримку для Московської Гельсінської групи, і таким чином
почався гельсінський рух. Вперше країни Сходу дали певні
зобов’язання у сфері прав людини; в результаті цього права
людини стали легітимною темою обговорення між двома
сторонами. Крім того, було створено форум для спілкування та
політичного діалогу між Сходом і Заходом.
По закінченні «холодної війни» Конференція з безпеки та
співробітництва в Європі змінила назву на Організацію з безпеки
та співробітництва в Європі (ОБСЄ). Ця трансформація дозволила
створити нові установи й механізми для сприяння відповідності
держав їхнім зобов’язанням в сфері людського виміру. Тому
починаючи з 1990 р. ОБСЄ призначила Верховного комісара з
національних меншин, Бюро демократичних інститутів і прав
людини у Варшаві, Представника зі свободи ЗМІ та Контактний
пункт ромів і синті, а також польові місії ОБСЄ.
Посаду Верховного комісара з національних меншин було
створено 1992 р. з метою визначення й пошуку раннього розв’язання етнічних конфліктів, які загрожують мирові, стабільності
та безпеці чи дружнім взаємовідносинам між країнами –
учасницями ОБСЄ. Верховний комісар із національних меншин
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діє незалежно від сторін у конфлікті. Його повноваження криють у
собі можливості проводити місії на місці події та вести
превентивну дипломатію на ранніх стадіях потенційного
конфлікту. Повноваження Верховного комісара не поширюються
на індивідуальні справи порушення прав людей, які належать до
національних меншин.
У 1990 р. у Варшаві було створено Бюро вільних виборів, щоби
сприяти контактам та обмінові інформацією щодо виборів, які
відбуваються в країнах ОБСЄ. У 1992 р. його повноваження було
розширено для допомоги країнам ОБСЄ у впровадженні зобов’язань із людського виміру, а назву було змінено на Бюро
демократичних інститутів і прав людини (ODIHR). На цей момент
воно має чотири секції, зосереджені на таких питаннях: вибори,
демократизація, моніторинг, питання ромів і синті. Секція виборів
веде спостереження під час виборів, надає виборчі тренінги й
допомогу країнам ОБСЄ.
Секція демократизації впроваджує практичні проекти, створені для сприяння розвиткові демократії, верховенства права та
громадянського суспільства. Такі проекти криють у собі тренінг і
технічну допомогу національним установам з прав людини,
освітнім проектам у сфері прав людини, боротьбу з торгівлею
дітьми, створення мереж спілкування серед НДО та між НДО та
урядом, проекти гендерної рівності, діяльність із запобігання
катуванням і сприяння релігійній свободі.
Завданням секції моніторингу є збирання інформації стосовно
того, як країни ОБСЄ впроваджують на національному рівні свої
зобов’язання з людського виміру, що установи ОБСЄ
застосовують для вибору рішень із проектів і політик ODIHR.
Інформація стосовно порушень прав людини розглядається на
зустрічі з упровадження людського виміру ОБСЄ у Варшаві
щороку і на додаткових зустрічах щодо певних питань з
людського виміру у Відні.
Четверта секція ODIHR, Контактний пункт по справам ромів і
синті, надає поради країнам ОБСЄ з вибору рішень стосовно ромів
і синті, заохочуючи створення можливостей і мереж, участь ромів і
синті в органах ухвалення рішень. Крім того, Контактний пункт
збирає інформацію стосовно ромів і синті, документує та аналізує
ситуацію з цими кризовими етнічними групами.
У 1997 р. було створено посаду Представника зі свободи ЗМІ
для допомоги країнам ОБСЄ у вихованні незалежних і
плюралістичних ЗМІ. Представник також має повноваження
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спостерігати за розвитком відповідних ЗМІ у країнах ОБСЄ та
швидко реагувати на приклади серйозного порушення принципів,
пов’язаних зі свободою висловлювання та свободою ЗМІ. У
справах серйозних порушень права на свободу висловлювання
Представник може прагнути прямого контакту з задіяною
державою.
Зрештою, 1998 р., було створено посаду Радника з гендерних
питань у Секретаріаті та в ОБСЄ з метою розвитку постійного
підходу до гендерної рівності за допомоги проектів у цій сфері та
інтегрування гендерних питань в іншу діяльність ODIHR. У цій
сфері діяльність ODIHR містить діяльність із проведення
досліджень та «робочих столів» для сприяння повазі до прав жінок
і жіночій участі в політиці та розв’язанні конфліктів.
Роль НДО. ОБСЄ надає чимало можливостей для НДО для
участі в процесі забезпечення дотримання державами своїх
зобов’язань щодо людського виміру. НДО можуть допомагати
процесові моніторингу ODIHR. Вони можуть надсилати звіти та
будь-яку іншу інформацію, яка документує дотримання державою
її зобов’язань у сфері людського виміру, до секції моніторингу
ODIHR. Крім того, НДО можуть відвідувати щорічні зустрічі з
упровадження людського виміру, що їх ОБСЄ проводить у Варшаві,
та брати усну участь в обговоренні певної країни чи певного типу
порушень. «Міжнародна амністія», Міжнародна Гельсінська
федерація з прав людини та інші НДО регулярно відвідують ці
щорічні зустрічі. На щорічній зустрічі 2000 р., наприклад,
«Міжнародна амністія» та інші НДО суворо критикували
Сполучені Штати Америки за використання смертної кари.
У рамках цих щорічних конференцій ODIHR також може
проводити додаткові зустрічі з певних питань. Оскільки делегати
зустрічей з упровадження людського виміру теж заохочуються до
відвідин цих додаткових зустрічей, останні можуть стати
важливою політичною платформою для НДО. Протягом щорічної
зустрічі з упровадження людського виміру в 2000 р. коаліція за
міжнародний кримінальний суд, коаліція НДО, метою якої є
вимога до держав ратифікувати статут міжнародного
кримінального суду, зробила презентацію на одній із таких
зустрічей. Ця презентація виявилася популярною, ставши
важливим кроком у процесі сприяння ратифікації договору про
міжнародний кримінальний суд країнами ОБСЄ. НДО, які
відвідують зустріч, також можуть зустрітися неформально з
офіційними делегатами, щоби підтримати певні питання. Ця
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форма лобіювання довела свою ефективність.
Інші механізми в межах ОБСЄ, які підходять до роботи НДО,–
це Контактний пункт ромів і синті та Представник зі свободи ЗМІ.
Обидва ці механізми можуть отримувати інформацію стосовно
дотримання державою її зобов’язань у сфері людського виміру у
відповідних галузях, і вони відкриті для отримання інформації від
усіх добросовісних джерел, зокрема звітів та інших матеріалів від
НДО. Гендерна активність ODIHR складає іншу ділянку можливої
співпраці між НДО та ОБСЄ, оскільки знання і тренінговий досвід
можуть посприяти зусиллям гендерної рівності ОБСЄ.
Приклади діяльності НДО в міжнародних організаціях
Таблиця 1
ДІЯЛЬНІСТЬ

РАДА ЄВРОПИ
Судові та квазісудові механізми

Політичні механізми

ECHR ESCh CTP FCNM EchRML ПАРЄ

Подання тіньових звітів
Відвідування
зустрічі/слухань

×

×

×

Подання
експертної
думки

×

×

×

×

×

Сприяння
заявникам в
індивідуальних
процесах
оскарження

×

×

Зустріч
з
органом
під
час візитів до
країни

Подання
колективних
скарг

×

×

×

КМ

×

ECRI

×

×

×

×

×
Таблиця 2
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ДІЯЛЬНІСТЬ

ООН
Механізми,
основані
на статуті

Механізми, основані на договорах

Допо ICCPR ICESCR CERD CEDAW CAT CRC
1503 відачі

Подання
тіньових звітів

×

Відвідування
зустрічей/слухань
Зустріч
з
органом
під
час візитів до
країни

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

Сприяння
заявникам в
індивідуальних
процесах оскарження

×

×

×

×

Подання
експертної
думки

×

×

×

×

Подання колективних скарг

Для всіх перерахованих вище міжнародних механізмів НДО
можуть робити таке:
документувати конкретні порушення;
здійснювати моніторинг
дотримання
країною
вимог
міжнародного органу;
друкувати й розповсюджувати навчальні матеріали щодо стандартів механізму;
проводити тренінги та «робочі столи» для офіцерів поліції,
прокурорів, суддів, юристів, учителів шкіл та інших груп;
розвивати стратегії роботи зі ЗМІ для поширення стандартів
органу;
наводити правові аргументи, основані на принципах, що
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встановлені міжнародними механізмами в країні.
ECHR
Європейська конвенція з прав людини
ESCh
Європейська соціальна хартія
CTP
Конвенція про запобігання катуванням
FCNM
Рамкова конвенція про захист національних меншин
EChRML
Європейська хартія регіональних мов і мов меншин
ПАРЄ
Парламентська асамблея Ради Європи
КМ
Комітет міністрів Ради Європи
ECRI
Європейська комісія проти расизму й нетерпимості
1503
Процедура ООН 1503 для розгляду грубих і
систематичних порушень прав людини
Доповідачі Спеціальні та національні доповідачі ООН
ICCPR
Міжнародний пакт про громадянські та політичні права
ICESCR
Міжнародний пакт про економічні, соціальні та
культурні права
CERD
Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм
расової дискримінації
CEDAW
Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації
щодо жінок
CAT
Конвенція проти катувань та інших жорстоких,
нелюдських або таких, що принижують людську
гідність, видів поводження чи покарання
CRC
Конвенція про права дитини
×
Так
Для поточного стану статусу ратифікації договорів Ради
Європи, будь ласка, зайдіть на: http://conventions.coe.int
Для перевірки стану статусу ратифікації договорів ООН, будь
ласка, зайдіть на:
http://untreaty.un.org/ENGLISH/bible/englishinternetbible/part1/
chapterIV.asp
НДО та система прав людини ООН
Цей розділ пояснює:
основані на статуті й договорах механізми захисту прав
людини;
що НДО можуть робити для сприяння впровадженню міжнародних договорів із прав людини певною державою;
що НДО можуть робити, аби посилити ефективність роботи
органів ООН із повноваженнями охороняти права людини;
як НДО можуть працювати в межах системи ООН для
посилення міжнародних стандартів із прав людини.
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Сучасну систему захисту прав людини ООН побудовано на
формальних згодах урядів виконувати міжнародні договори.
Організація Об’єднаних Націй сама основана на прийнятті
державами Статуту організації, який забезпечує захист основних
прав і свобод як одну зі своїх головних цілей. Багато видів
діяльності у сфері прав людини ООН основані чи на самому
Статуті, чи на ряді договорів, які розширили Загальну декларацію
прав людини, прийняту Генеральною Асамблеєю ООН 1948 р.
Механізми, основані на Статуті, було створено згідно з
резолюціями Економічної та Соціальної Ради ООН (ECOSOC) чи
іншими органами ООН, які діють у межах повноважень, наданих
Статутом ООН. Ці механізми можуть зробити внесок у розвиток
чинного міжнародного права в конкретному контексті, такому як
застосування стандартів свавільного затримання чи права на
освіту, або вони можуть пропонувати встановлення нової галузі
стандартів.
Механізми, основані на договорах, створено згідно з міжнародними договорами, також відомими як конвенції чи пакти, які є
багатосторонніми договорами, підписаними й ратифікованими
країнами – учасницями ООН. У сфері прав людини вони основані
й кидають промінь на загальні, необов’язкові стандарти Загальної
декларації прав людини. Ці договори покладають певні зобов’язання на держави стосовно поваги до прав людини та
встановлюють процедури для моніторингу дотримання цих
зобов’язань державами. Решта цього розділу побіжно розгляне
деякі з найбільш уживаних, основаних на Статуті й договорах,
механізми та обговорить можливу роль, яку можуть відігравати
правозахисні організації в системі ООН.
Основані на Статуті органи ООН, які мають повноваження
сприяти дотриманню та захищати права людини
Генеральна Асамблея (ГА)
складається з представників усіх країн-учасниць
є головним дорадчим органом ООН
рішення ГА не є юридично обов’язковими
встановлює пріоритети ООН
Економічна та Соціальна Рада (ECOSOC)
складається з 54 членів, які працюють 3 роки
є головним органом, який відповідає, згідно зі Статутом ООН,
за сприяння дотриманню прав людини під керуванням ГА
уповноважена Статутом ООН створювати спеціальні органи в
економічній, соціальній та інших сферах
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підтримує формальні зв’язки з НДО
Комісія з прав людини (CHR)
складається з 53 членів, які представляють країни – учасниці
ООН
надає пропозиції, рекомендації та звіти в ECOSOC стосовно
прийняття міжнародних декларацій чи договорів
може розглядати ситуації з правами людини в певних країнах
та приймати рекомендації
може створювати механізми поза договорами, такі як робочі
групи чи доповідачі
Доповідачі та робочі групи
індивідуальні експерти, призначені CHR та ECOSOC
здійснюють моніторинг і звітують стосовно ситуацій з правами
людини в певній країні (доповідачі в країні) чи щодо певного типу
порушень прав людини (тематичні доповідачі)
Підкомісія зі сприяння дотриманню та захисту прав людини
складається з 26 незалежних експертів, які діють від свого
імені та обрані CHR
проводить дослідження стосовно певних питань з прав людини
подає рекомендації в CHR стосовно прийняття певних
документів з прав людини.

1. МЕХАНІЗМИ, ОСНОВАНІ
НА СТАТУТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБ’ЄДНАНИХ НАЦІЙ
1.1. Резолюція 1235: публічне обговорення
ситуацій у певній країні
У 1967 р. Економічна та Соціальна Рада ООН прийняла
Резолюцію 1235 – один із перших правових документів, який
надав Комісії з прав людини (CHR) ООН право розслідувати
порушення прав людини. Резолюція 1235 надає право CHR та
Підкомісії зі сприяння дотриманню та захисту прав людини (до
1999 р. відома як Підкомісія із запобігання дискримінації та
захисту меншин) «розглядати інформацію, яка стосується значних
порушень прав людини та основних свобод» і проводити детальне
дослідження ситуацій, які відкривають «систематичність
порушення прав людини». На основі Резолюції 1235 CHR та
підкомісія мають право проводити публічне обговорення ситуації
з
правами
людини
у
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певній країні на своїх щорічних зустрічах. Ці зустрічі – відкриті,
а тому вони є гарною можливістю для НДО надати знайдені
матеріали грубих порушень прав людини в певній країні до уваги
органів ООН. Після обговорення CHR чи підкомісія можуть
прийняти резолюцію, яка виражає занепокоєння ситуацією з
правами людини в країні, може призначити спеціального
доповідача чи встановити інший механізм для подальшого
вивчення ситуації. Резолюція 1235 є важливим механізмом для
мобілізації
уваги
міжнародної спільноти щодо певних проблем у сфері прав людини та для
створення політичного тиску для подальших дій ООН у цьому
питанні.

1.2. Резолюція 1503: процедура
конфіденційного розслідування
Одним із найстаріших механізмів захисту прав людини є
процедура, встановлена Резолюцією 1503 в 1970 р. Економічною
та Соціальною Радою ООН. Ця процедура надає право Комісії з
прав людини, слідуючи розглядові її Підкомісії зі сприяння
дотриманню та захисту прав людини розглядати скарги, основані
на «систематичності грубих порушень прав людини та основних
свобод, які достовірно підтверджені». Права, які захищаються
згідно з цією процедурою,– це права людини, визначені
Генеральною Асамблеєю ООН в її рішеннях, зокрема в Загальній
декларації прав людини повною мірою та якою ці права зазначено
в загальному міжнародному праві. Отож, грубі порушення прав
людини, які розглядаються згідно з цією процедурою, містять, але
не обмежені ними, катування, неправомірні вбивства та інші
свавільні чи спрощені покарання та довгочасні затримання. Будьяка особа, група осіб чи недержавна організація можуть подати
скаргу. Не існує вимоги, щоб заявник був прямо потерпілим від
порушення. CHR розглядатиме лише ті скарги, які виявляють
систематичність грубого порушення прав людини. Згідно з цією
процедурою індивідуальні скарги зазвичай не розглядаються.
Коли підкомісія скеровує справу, CHR повинна визначити, чи
скарга є обґрунтованою. Якщо це так, то Комісія може ініціювати
детальне вивчення та подати звіт до ECOSOC, який містить
рекомендації для вирішення ситуації. Згода задіяної країни не
завжди є необхідною для початку дослідження. Крім того, Комісія
може призначити тимчасовий комітет для проведення подальшого
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розслідування, якщо всі національні засоби захисту права було
вичерпано. Для такого розслідування, одначе, необхідна згода
держави. Хоча CHR відкриває назви країн, стосовно яких
проводилося вивчення згідно з процедурою, результати будь-яких
дій за процедурою 1503 є суворо конфіденційними. Але на
практиці ситуації з деякими країнами було обнародувано в
результаті рішення CHR. Оскільки процедура є обмеженою
порогом грубих і систематичних порушень, конфіденційною та
об’єктом політичного контролю Комісії, процедуру 1503 не
можна вважати найефективнішим механізмом для НДО.

1.3. Спеціальні доповідачі
Спеціальні доповідачі – це незалежні експерти, призначені,
в основному, Комісією з прав людини для розслідування та
публічних звітів або з певного типу порушень прав людини
(незважаючи на те, де відбуваються такі порушення) чи з ситуації
порушення прав людини в певній країні. Експерти, призначувані
тематичними доповідачами, можуть зосереджуватися, наприклад,
на певних питаннях, таких як катування, насильство проти жінок,
право на освіту, свавільне затримання тощо. Експерти, які
спеціалізуються по країнах, відомі як доповідачі по країні. В обох
випадках CHR визначає фокус та обсяг дослідження доповідача на
відкритому голосуванні стосовно резолюції на своїй сесії. Згодом
CHR називає осіб чи, у випадку експертних робочих груп, групи
осіб, які виконуватимуть ці завдання.
Ці доповідачі можуть проводити загальний аналіз,
досліджуючи обсяги практики з прав людини, які підпадають під
їхні повноваження, та коментуючи стосовно відповідності
національних законів і практик міжнародним стандартам із прав
людини. Вони також можуть звертатися за інформацією та
отримувати її від осіб, груп осіб, НДО стосовно порушень прав
людини. Якщо доповідачі вирішують далі розслідувати скаргу, він
чи вона можуть написати задіяному урядові, вимагаючи коментар
до справи. У негайних ситуаціях доповідачі можуть надсилати
апеляції, вимагаючи, щоб уряд утримався від певних дій, поки
ситуація не проясниться чи для того, щоби держава провела негайні
дії для збереження ситуації. Доповідачі можуть подорожувати до
країни для збирання інформації на місці події стосовно певної
ситуації з правами людини, але тільки на запрошення уряду.
Доповідачі подають щорічні звіти стосовно своєї діяльності до
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CHR та інколи до Генеральної Асамблеї. Ці звіти детально
описують розслідувані випадки порушення прав людини, відповіді
урядів і кроки, що їх уряди зробили для того, аби впровадити
попередні рекомендації доповідача. Наприклад, у звіті 1999 р. в
CHR спеціальний доповідач із сучасних форм расизму, расової
дискримінації, ксенофобії та пов’язаної нетолерантності обговорив
заходи французького уряду після його візиту до Франції 1995 р.,
які полягали в перегляді імміграційного законодавства для
забезпечення дотримання прав іноземців. Французький уряд також
пом’якшив
обмеження,
які
стосувалися
видання
короткотермінових віз людям із країн, які є потенційним джерелом
імміграції, та зміни в процедури розгляду справ затриманих.

2. МЕХАНІЗМИ ООН, ОСНОВАНІ НА ДОГОВОРАХ
Договори із захисту прав людини, прийняті в рамках системи
ООН, установлюють конкретні зобов’язання для держав із захисту
особистих прав, як це визначено в договорах. Вони також
створюють спеціальні процедури та органи для здійснення
моніторингу того, як держави дотримуються своїх зобов’язань.
Спільною для всіх договорів із прав людини є процедура звітів,
яка дозволяє органові, створеному згідно з договором (далі в
тексті інколи договірному органові.– Заув. Пер.), розглядати
звіти, що їх держави зобов’язані подавати регулярно стосовно
заходів, яких вжили для впровадження положень договору. Після
розгляду таких звітів органи приймають підсумкові коментарі чи
загальні рекомендації, які висвітлюють чільні моменти розвитку та
наявні перепони до сприяння дотримання прав. Ці підсумкові
коментарі часто відзначають закони і практики, що їх держава
повинна скасувати, та запропоновані сфери, де держава мусить
переглянути чи прийняти закони й політику, які краще
задовольнять зобов’язання, що містяться в договорах.
Чотири з договірних органів ООН передбачають процедуру
індивідуальних скарг, що дозволяє органові, який здійснює
моніторинг за дотриманням договору, розглядати справи
індивідуальних порушень прав людини у квазіюридичній
процедурі. Крім того, згідно з правилами двох договірних органів,
передбачено процес дізнання, що надає можливість подальшого
розслідування заявлених поширених чи систематичних порушень
прав людини.
Інша схожість серед механізмів, основаних на договорах,– це
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можливість подання заяви однією державою проти іншої. На жаль,
цей механізм ніколи не використовувався, оскільки держави
надзвичайно неохоче покладаються на квазіюридичні механізми,
встановлені договорами для притягнення до відповідальності одна
одну, віддаючи перевагу дипломатичним і політичним засудженням
на Генеральній Асамблеї чи Комісії з прав людини. Зрештою, всі
органи, основані згідно з договорами, мають право ухвалювати
загальні коментарі стосовно тлумачення конкретних положень
договору.
Кінцеві звіти договірних органів – це публічні документи,
доступні CHR, Економічній і Соціальній Раді та Генеральній
Асамблеї, а також задіяним урядам. Зростає практика, коли
договірні комітети заохочують уряди опубліковувати звіти
комітетів і коментарі всередині країн. Хоча деякі уряди неохоче
йдуть на це чи можуть навіть блокувати зусилля щодо цього, різні
установи, такі як UNDP, UNICEF та UNIFEM, допомагають
перекласти документи й поширити їх.

2.1. Міжнародний пакт про громадянські
та політичні права (ICCPR)
Міжнародний пакт про громадянські та політичні права (ICCPR)
набрав сили у березні 1976 р. та є одним із документів, який разом
із Загальною декларацією прав людини та Міжнародним пактом
про економічні, соціальні та культурні права (ICESCR) складає
Міжнародний білль про права. ICCPR зобов’язує кожну державуучасницю «поважати й забезпечувати всіх осіб на своїй території
та в її юрисдикції» правами, визнаними в пакті. Серед гарантій пакту є права особи на життя, свободу та безпеку. Захищені свободи містять свободу слова, релігії, приватності, об’єднання та
мирних зборів, а також свободу від катувань. Пакт захищає права
в’язнів на людяне поводження та право звинувачених на
справедливий суд. Пакт забороняє дискримінацію, основану на расі,
статі, релігії тощо. Він також забезпечує рівність між чоловіками й
жінками, рівність у сім’ї, проголошує право осіб з етнічних,
релігійних і мовних меншин використовувати свої культуру,
релігію та мову.
ICCPR створив Комітет із прав людини (CHR) – орган з
експертів, які призначені кожною країною-учасницею, але діють
незалежно, для здійснення моніторингу дотримання державою
пакту. Серед повноважень Комітету – розгляд звітів країн
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стосовно заходів, яких вони вжили для введення в дію положень
пакту, а також труднощі, з якими вони зіткнулись у процесі
впровадження. За допомоги процедури звітів HRC розглядає всю
доступну інформацію стосовно країни, зокрема звіти, надані НДО.
Комітет проводить відкриті засідання, де його учасники можуть
запитувати представників держав та інколи представників НДО,
які подали додаткову інформацію. Після цього Комітет приймає
підсумкові коментарі, які є рекомендаціями, адресованими
державі, та мають бути відомими громадянам певної держави. Ці
рекомендації можуть критикувати деякі з практик країн-учасниць
або/та підтримувати прийняття інших. Перший факультативний
протокол до Міжнародного пакту про громадянські та політичні
права надає право Комітетові з прав людини приймати заяви від осіб,
чиї права згідно з пактом було порушено. HRC розглядає скаргу в
квазіюридичному провадженні, яке має декілька неформальних
стадій. Спершу він розглядає, чи заява підлягає прийняттю
визначаючи, чи було вичерпано всі доступні національні засоби
захисту права, а також чи розглядалася ця справа в інших
міжнародних процедурах до цього. CHR не розглядає скарг, які є
анонімними, визнаються зловживанням правом на індивідуальну
скаргу чи не підпадають під положення пакту.
Після встановлення прийнятності заяви HRC вимагає, щоб
задіяний уряд надав свої коментарі чи пояснення у справі. Якщо
уряд не надав своїх аргументів до кінця терміну, HRC може
розглянути скаргу без аргументів уряду. Після розгляду всіх
документів Комітет ухвалює думку чи рішення, в якому він може
встановити наявність чи відсутність порушення пакту, і якщо це
так, то рекомендувати країні зробити кроки для відновлення права.
Хоча це не має юридичної сили, думки HRC поважаються
країнами, і держави зазвичай зважають на думку Комітету.
Комітет посилив свою роль у подальшому спостереженні через
опублікування своїх думок і призначення одного зі своїх членів
для здійснення моніторингу дотримання державами погляду HRC.
Погляди Комітету – повноважне джерело тлумачення пакту, а тому
є важливим механізмом для розвитку міжнародного права з прав
людини. Для загальних коментарів слід додати також, що Комітет
ухвалює тлумачення певних положень пакту. Проте ці тлумачення
можуть бути змінені способом зауважень, узгоджень і декларацій
країн, які підписали договір.
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2.2. Міжнародний пакт про економічні,
соціальні та культурні права (ICESCR)
Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні
права (ICESCR) набув сили 1976 р. та розвинув захист
економічних, соціальних і культурних прав, визначених Загальною
декларацією прав людини. ICESCR містить зобов’язання негайної
дії, такі як зобов’язання недискримінації в галузі захисту цих прав
і зобов’язання прогресивного запровадження, яке вимагає від
держав робити «максимальні кроки, виходячи з їхніх ресурсів» для
того, щоб «досягнути прогресивного повного забезпечення прав,
захищених пактом». Протягом останніх десяти років Комітет, який
здійснює моніторинг ICESCR, особливо наголошував у своїх
підсумкових і загальних коментарях, що дотримання таких
зобов’язань – це не просто прагнення ідеалу, але більшою мірою
предмет розгляду й поцінування комітету. Тому немає сумнівів
щодо юридично-обов’язкової природи таких зобов’язань.
ICESCR захищає право на працю і на належні умови праці,
право створювати профспілки і право на освіту. Також
захищаються права в сім’ї, право «мати найвищі можливі
стандарти в галузі охорони фізичного і психічного здоров’я» та
право брати участь у культурному житті тощо.
Комітет з економічних, соціальних і культурних прав (CESCR) –
орган, створений для здійснення моніторингу дотримання пакту
резолюцією Економічної та Соціальної Ради в 1985 р. Комітет
складається з експертів, вибраних ECOSOC, причому всі вони
діють як приватні особи. Процедури індивідуальних скарг не
передбачено, проте зараз щодо неї існує проект. Тому система
звітів є механізмом моніторингу за дотриманням державами
зобов’язань. Так само як і в інших договірних органах, країниучасниці повинні періодично надсилати звіти до Комітету щодо
впровадження положень пакту. Після публічного обговорення
CESCR ухвалює підсумкові коментарі щодо країни.

2.3. Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх
форм
расової дискримінації (CERD)
Часто згадувана як Конвенція проти расової дискримінації,
Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової
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дискримінації (CERD) набрала сили в 1969 р. Незважаючи на
повну підтримку договору та широку ратифікацію (157 країнучасниць на 18 травня 2001 р.), Конвенція проти расизму
залишається недостатньо використаною як інструмент для захисту
міжнародних прав людини, принаймні в аспекті процедури
оскарження. Водночас увага Комітету з ліквідації расової
дискримінації (CERD) до процедури раннього упередження в
поєднанні зі Світовою конференцію проти расизму в 2001 р. дає
підстави очікувати, що вони відновлять визнання важливості
договору.
Конвенція
проти
расової
дискримінації
передбачає
дискримінацію, основану на етнічній належності, кольорі шкіри,
касті, вона зобов’язує сторони засуджувати дискримінацію та
змінювати чи скасовувати будь-які закони чи інструкції, які
спричиняють чи зберігають таку дискримінацію. Це визначення
передбачає дискримінацію і де-факто, і де-юре в усіх аспектах
громадського життя. Громадське життя має такі сфери, як комерція,
зайнятість, житло та охорона здоров’я, а також політика. Конвенція
також вимагає від країн-учасниць робити позитивні кроки в
соціальній, економічній, культурній та інших сферах для
забезпечення адекватного розвитку й захисту певних расових груп,
«коли умови цього вимагають». Конвенція забороняє будь-яку
пропаганду расової переваги і чітко забороняє дискримінацію в
певних громадянських та політичних, а також економічних і
соціальних правах. Вони містять право на житло, освіту, доступ до
місць і послуг, відкритих для широкого загалу, таких як театри,
готелі, ресторани і транспорт.
Створений для моніторингу дотримання державами Конвенції
про заборону расової дискримінації, CERD складається з
незалежних експертів, призначених країнами, що діють як
приватні особи. Подібно до інших органів, основаних на
договорах, CERD може розглядати періодичні звіти, подані
країнами, а також суперечки між країнами. Якщо задіяна держава
проголосила, що вона визнає компетенцію CERD, то комітет може
розглядати індивідуальні скарги стосовно порушення Конвенції.
Досі CERD був найбільш активним у розгляді звітів. Він отримує
періодичні звіти від країн-учасниць стосовно того, які кроки вони
зробили для впровадження положень Конвенції. Після відкритого
засідання CERD ухвалює коментарі та рекомендації країнам, які
звітували.
CERD також може приймати загальні тематичні рекомендації
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стосовно тлумачення Конвенції чи щодо порушень, які типові для
більш ніж однієї країни. Нещодавно він прийняв загальні рекомендації стосовно таких питань, як обов’язок держав утілювати зобов’язання на національному рівні, зокрема запобігання
дискримінації приватними особами, особливо тими, які виконують
державні функції. CERD також ухвалив рекомендацію стосовно
гендерних аспектів расової дискримінації.
CERD закликає держави захищати ромів
16 серпня 2000 р. Комітет із ліквідації расової дискримінації
(CERD) ухвалив Загальну рекомендацію № 27 стосовно
дискримінації проти ромів. Ця загальна рекомендація була
наслідком інформації, зібраної з розглядів періодичних звітів країн,
які вказують, що роми є жертвами дискримінацій у багатьох країнах і
що певні положення Конвенції про ліквідацію всіх форм расової
дискримінації прямо та постійно порушуються багатьма країнамиучасницями стосовно ромів. Національні та міжнародні НДО
відіграли важливу роль в ухваленні тематичної рекомендації.
Європейський центр захисту прав ромів (ERRC) із Будапешта,
Міжнародна група з прав меншин, «Лікарі світу» (Medecins du
Monde), Грецький Гельсінський спостерігач і Румунський центр
публічної політики в захист прав ромів, які взяли участь у процесі.
Ці НДО подали заяви стосовно статусу ромів і взяли участь у
слуханнях CERD. Більшість із поставлених НДО питань згодом було
внесено в загальну рекомендацію CERD.
Наприклад, у своїй заяві, поданій у CERD, ERRC рекомендував
дії, до яких уряди повинні вдатися для ліквідації дискримінації
проти ромів. Рекомендації ERRC містять забезпечення участі
ромів у створенні та впровадженні політики з подолання
дискримінації; запровадження законодавства проти расистськи
вмотивованих злочинів; вжиття цивільно-правових і кримінальних
заходів проти дискримінації в таких сферах, як освіта, житло,
охорона здоров’я та соціальні послуги. ERRC також рекомендував,
щоб уряди діяли у сфері застосування законів проти
дискримінації, що може означати тренування поліції та інших
громадських службовців, дисциплінарні міри та інші дії. Крім
того, організація рекомендувала, щоб уряди зробили позитивні
кроки для забезпечення рівності в зайнятості та створили
спеціальні органи для того, щоби розслідувати випадки расової
дискримінації.
Схоже на те, що CERD узяв ці поради до уваги у формулюванні
своїх рекомендацій. Наприклад, він заохотив країни-учасниці
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прийняти законодавство з ліквідації всіх форм расової
дискримінації проти ромів і забезпечити ефективні правові засоби
для членів громад ромів у справах, які стосуються порушень їхніх
прав і свобод. CERD також рекомендував прийняття національних
стратегій і програм для покращання ситуації ромів у суспільстві.
Він закликав держави вжити заходів, щоби захистити ромів від
насильства; вдатися до дій, щоби запобігти дискримінації в освіті,
охороні здоров’я, житлових умовах і зайнятості; вжити заходів із
ліквідації повідомлень щодо расової вищості, що поширюються у
ЗМІ. CERD також рекомендував, щоби держави доклали зусиль до
покращення участі ромів у політичному житті, зокрема робили
конкретні кроки для забезпечення рівних можливостей участі
меншин ромів у всіх місцевих і центральних урядових органах.
2.4. Конвенція про ліквідацію
всіх форм дискримінації
щодо жінок (CEDAW)
Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо
жінок (CEDAW), яка набрала сили 1981 р., вимагає від країнучасниць вживати законодавчих, адміністративних і судових
заходів для впровадження положень і принципів Конвенції в
національні системи права. CEDAW надає визначення
дискримінації, дуже подібне до того, яке приведено в Конвенції
проти расизму, в якій передбачено пряму й непряму
дискримінацію та дії будь-якої особи таким чином, що держава є
відповідальною за припинення дискримінації також і приватними
особами. Вона ширша, ніж Конвенція проти расизму, в тому
сенсі, що охоплює також приватне життя і таку сферу, як
субординація в сім’ї. CEDAW також вимагає від країн-учасниць
застосувати відповідні заходи для зміни соціальних і культурних
типів поведінки, які створюють упередження щодо жінок. До
того ж Конвенція прямо забороняє дискримінацію у виконанні
громадянських і політичних прав, таких як право голосу, участі в
громадському житті й набуття громадянства. Конвенція також
забороняє гендерну дискримінацію у сфері освіти, зайнятості,
охорони здоров’я та аспектах сімейного права, таких як спадкове
право й розлучення. CEDAW зосереджується на недискримінації,
яка повинна забезпечувати не тільки юридичну рівність, а й
рівність де-факто. Подібно до Конвенції про заборону расової
дискримінації, CEDAW передбачає тимчасові особливі заходи
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для подолання наслідків минулої дискримінації.
Орган, який здійснює моніторинг застосування Конвенції,–
Комітет із ліквідації дискримінації щодо жінок (CEDAW Committee). Цей комітет розглядає звіти країн-учасниць разом із
будь-якою відповідною інформацією, яку він може отримати від
альтернативних джерел, і тоді надає свої коментарі та
рекомендації. Комітет CEDAW подає щорічні звіти стосовно
своєї діяльності, зокрема пропозиції та рекомендації до
Генеральної Асамблеї. Дедалі більше Комітет приймає
інформацію від НДО в письмовій формі та протягом своїх
відкритих сесій розглядає усні коментарі від НДО, що працюють
у країнах, які подають звіти на саме цій сесії.
У березні 1999 р. Комісія ООН щодо статусу жінки прийняла
факультативний протокол до CEDAW. Цей протокол надав
Комітетові CEDAW можливість розглядати звернення від осіб чи
груп стосовно порушення Конвенції. Факультативний протокол до
CEDAW також надав Комітетові повноваження починати розгляд
грубих чи систематичних порушень прав жінки. Протокол набрав
чинності 22 грудня 2000 р., по трьох місяцях після дати
депозитування десятого документу ратифікації генеральному
секретарю ООН. Протокол є важливим для розвитку розуміння в
різних країнах та культурах змісту дискримінації, основаній на
статі, в усіх її формах.

2.5. Конвенція проти катувань
та інших жорстоких, нелюдських або таких,
що принижують людську гідність, видів
поводження або покарання
Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських
або таких, що принижують людську гідність, видів поводження чи
покарання вимагає від країн-учасниць вживати ефективних
законодавчих, адміністративних, юридичних та інших заходів для
запобігання
катуванням
у
межах
їхніх
юрисдикцій,
криміналізувати будь-які діяння тортур і забезпечувати існування
ефективних систем розслідування для відповіді на будь-які скарги
стосовно заявлених випадків катувань. Конвенція забороняє
висилання людей до іншої держави, коли є суттєві підстави для
того, щоби вважати, що такі люди будуть піддані катуванням
(принцип non-refoulement). Вона також вимагає навчання всіх
196

чиновників та інших кроків, щоби припинити жорстоке,
нелюдське чи таке, яке принижує гідність, поводження чи
покарання.
Комітет проти катувань (CAT) є органом, створеним Конвенцією
для моніторингу дотримання державами – учасницями Конвенції. CAT розглядає звіти, подані державами-учасницями, та
приймає рекомендації для країни. Якщо він отримує достовірну
інформацію стосовно систематичних практик катувань країнамиучасницями, він може провести конфіденційне розслідування
стосовно цього питання з можливими відвідинами місця події.
CAT також може розглядати інформацію з інших джерел, зокрема
звіти, підготовлені НДО. Розслідування – конфіденційне, але CAT
може вводити висновки з розслідування у свій щорічний звіт після
консультацій із задіяними країнами. Якщо держава зробила декларацію з цього питання, CAT може перевіряти індивідуальні заяви
щодо порушення Конвенції. Також існує процедура міжурядових
скарг.
Комітет проти катувань (CAT) і Комітет із запобігання
катуванням (СРТ)
Хоча створені з однією метою – забезпечити, щоби країни не
практикували катувань, Комітет проти катувань і Комітет із
запобігання катуванням є двома різними органами з різними
функціями. Комітет проти катувань (CAT) – орган, який створено
згідно з Конвенцією ООН проти катувань та інших жорстоких,
нелюдських або таких, що принижують людську гідність, видів
поводження чи покарання, і він має типові повноваження
основаного на договорі органу ООН з моніторингу дотримання
договору. CAT розглядає звіти держав щодо впровадження
Конвенції та приймає загальні рекомендації для країни; вирішує
стосовно індивідуальних скарг на катування; може також
розглядати скарги між державами. Крім того, CAT може
починати розслідування стосовно ситуації в певній країні, якщо
він отримав достовірну інформацію про систематичні випадки
катувань, які трапилися там.
Комітет із запобігання катуванням (CPT) створений згідно з
Конвенцією про запобігання катуванням, договору в системі Ради
Європи, метою якого є вивчати поводження з в’язнями та посилювати захист проти катувань у місцях затримання. CPT не є
судовим чи квазісудовим органом і не клопочеться
індивідуальними скаргами. Замість цього CPT організовує
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неоголошені візити до країн-учасниць для здійснення
моніторингу поводження з в’язнями, пацієнтами у психіатричних
лікарнях та з іншими затриманими в певній країні. Країниучасниці зобов’язані надавати повний доступ до будь-якої
тюрми, психіатричної лікарні та іншого місця затримання, яке
члени CPT захочуть оглянути. Після візитів до країни CPT готує
та ухвалює звіт із дуже конкретними рекомендаціями уряду, які
можуть стосуватися ситуації в певній тюрмі чи навіть щодо
певної особи. Всі звіти CPT залишають конфіденційними.
І САТ, і CPT розглядають ситуацію в країні у світлі доступної інформації. НДО можуть надавати цим органам свої звіти та
інші відповідні заяви. Протягом візитів до країни члени CPT
можуть зустрічатися та особисто спілкуватися з представниками
НДО.
2.6. Конвенція про права дитини (CRC)
Конвенція про права дитини (CRC), яка набрала сили в 1990 р.,
вимагає від країн-учасниць забезпечити, щоби кожна дитина в
їхній юрисдикції мала широкий спектр економічних,
громадянських, культурних, політичних і соціальних прав. Вона
також зобов’язує держави поважати певні унікальні права дітей,
зокрема: право дитини не бути відділеним від своїх батьків (крім
певних обставин і виконання конкретних вимог); право дітейінвалідів вести повне й гідне життя з участю у житті громади;
спеціальний захист дітей, позбавлених сімейного середовища;
процедури всиновлення, які найкращим чином гарантуватимуть
інтереси дитини. Чільні принципи, які лежать в основі Конвенції,–
право дитини на життя, принцип недискримінації, зростаюча
можливість дитини брати участь і вибирати рішення щодо її життя
та увага до найкращих інтересів дитини.
Конвенція також створює Комітет із прав дитини для розгляду
звітів, поданих країнами-учасницями щодо впровадження
Конвенції в свої національні системи. Подібно до інших
договірних органів ООН, цей комітет може надавати свої коментарі
й рекомендації після розгляду звітів країн-учасниць та інших
джерел інформації, якщо вони доступні. Різні НДО брали активну
участь у роботі Комітету, який надавав поради урядові під час
написання Конвенції. Внаслідок участі таких груп, як Міжнародний
захист дітей (Defense for Children International) і Квакерський офіс
ООН, Конвенцію було створено з більшим впливом НДО, аніж
будь-який інший договір ООН. Крім того, сам договір надав НДО
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право формальної участі, зараз воно координується від держави до
держави Коаліцією НДО за Конвенцію про права дитини.
Держави – учасниці Конвенції нещодавно ухвалили два протоколи
стосовно дітей-солдат, торгівлі дітьми та дитячої порнографії.

3. МЕТОДИ І СТРАТЕГІЇ ВТРУЧАННЯ НДО
Існує багато способів для НДО брати участь у системі прав
людини ООН. НДО можуть використовувати механізми ООН для
критики держав за недотримання їхніх міжнародних зобов’язань у
сфері прав людини, допомагати потерпілим від порушень прав
людини, посилювати існуючі стандарти з прав людини чи
піднімати нове питання для обговорення міжнародного
співтовариства. Методи й стратегії втручання НДО різняться
залежно від конкретних порушень прав людини, що їх організація
прагне розкрити, геополітичного контексту певної країни та
відмінностей серед механізмів захисту прав людини. Ці ролі
розглянуто детальніше далі.
Внесок НДО в роботу доповідачів
Робота через доповідачів – це ефективний спосіб донести певне
занепокоєння з прав людини до Комісії з прав людини та інших
договірних органів ООН. Співпраця між НДО та спеціальними
доповідачами може бути надзвичайно корисною для обох сторін.
Унаслідок своїх зусиль із моніторингу, правового захисту та іншої
діяльності НДО зазвичай глибоко розуміють ступінь та особливу
природу проблем прав людини у країні чи країнах, в яких вони
працюють. Вони часто спроможні визначити найбільш серйозні
порушення прав людини для доповідачів, зокрема ті, які є
серйозними, але не є очевидними для зовнішніх спостерігачів.
НДО часто мають детальну інформацію щодо порушення прав
людини, яка в іншому разі може потрапити до ООН, коли вже
пізно вдаватися до дій, чи взагалі не потрапити.
У певних випадках НДО можуть допомогти доповідачеві
розглянути і проаналізувати певну проблему прав людини поіншому. Наприклад, у співпраці з Радхікою Кумерсавамі,
спеціальним доповідачем з питань насильства проти жінок, НДО
надали інформацію, яка підкреслила перепони до можливості
жінки брати рівну участь в економіці країн із перехідною
системою. Ця інформація разом із доказом стереотипів стосовно
ролей чоловіків і жінок зробила внесок до її аналізу питання і
зв’язку між економічними правами та іншими порушеннями прав
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людини. Навіть більше, НДО можуть помітити, що їхня участь у
певному розслідуванні чи візиті є корисною для організації.
Наприклад, спеціальний доповідач стосовно насильства проти
жінок
відвідав
Польщу
1996
р.
і
повідомив про трафікінг людей з Польщі до інших країн Західної
Європи та Сполучених Штатів Америки. Трафікінг – це ситуація,
коли дівчата й молоді жінки силою чи обманом перевозяться до
місць примусової праці, такої як проституція. Польські НДО взяли
участь у візиті шляхом надання інформації спеціальному
доповідачеві та внеску до його аналізу. Ці НДО відтоді
використали рекомендації зі звіту для власних зусиль сприяння
правовій реформі та забезпечення ресурсів для своєї роботи.
Доповідачі здебільшого зацікавлені у звітах і заявах НДО, вони
часто зустрічатимуться з представниками НДО протягом своїх
візитів до країни для обговорення ситуацій з правами людини в
країні. Візити в країну є гарною можливістю для НДО представити
звіти чи іншу інформацію, яку вони можуть мати і яка відповідає
повноваженням доповідача. Наприклад, коли Нігел Родлі,
спеціальний доповідач щодо катування, відвідав Російську
Федерацію в 1994 р., він провів частину свого часу, зустрічаючись
із представниками декількох НДО, які переймалися забороною
тортур. То були Московський центр реформи тюрем, Московський
центр дослідження прав людини, громада «Право на життя» проти
смертної кари й катування, Хьюман Райтс Вотч / Гельсінки та інші
групи. Завдяки їхнім зусиллям спеціальні доповідачі також
зустрічалися з колишніми в’язнями, членами родин тодішніх
засуджених, які заявляли про серйозні порушення прав людини, та
адвокатами, які представляли звинувачуваних у кримінальних
справах. Хоча може бути нелегким визначити точно, як співпраця
спеціального доповідача вплинула на його рекомендації стосовно
Росії, звіт, який за цим послідував, чітко відобразив питання
занепокоєння НДО, такі як реформа Кримінально-процесуального
кодексу. Рекомендації закликали до внесення суттєвих змін до
положень, які регламентували досудове затримання і звільнення
під заставу, фізичні умови затримання та інші питання.
Участь НДО у впровадженні договорів

3.2.1. Тіньові звіти
Система звітів держав є чільною процедурою в механізмі
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впровадження договорів ООН із прав людини. Всі договори з прав
людини, прийняті в системі ООН, вимагають від країн-учасниць
подавати періодичні звіти до органу, який здійснює моніторинг
виконання договору, описуючи заходи, яких вони вжили для того,
щоби впровадити положення договору. Деякі з органів, які
здійснюють моніторинг, вказують, що ці звіти повинні бути
настільки детальними, наскільки це можливо, і мають надавати
інформацію стосовно не тільки законів, а й адміністративної та
судової практики. Органи моніторингу дотримання договору
розглядають звіти держави у світлі всієї доступної інформації
про країну. НДО можуть готувати тіньові звіти, що вказують на
закони та практику, які не відповідають положенням договорів.
Деякі органи з моніторингу договорів, такі як Комітет із прав
людини, також можуть просити представників НДО відвідувати
усні слухання та відповідати на запитання комітету стосовно
інформації, наведеної в тіньовому звіті. Після слухання та
розгляду звіту орган моніторингу дотримання договору приймає
підсумкові коментарі чи загальні рекомендації стосовно країни.
Часто НДО щастить привернути увагу до деяких із проблем,
що їх держави, ймовірно, проігнорували б. У червні 2000 р.,
Центр порад щодо громадянства та громадянських прав і прав
людини (Counseling Center for Citizenship/Civil and Human Rights)
із Чеської Республіки подав тіньовий звіт до CERD стосовно
звіту, поданого чеським урядом. Тіньовий звіт критикував
дискримінаційну практику стосовно ромів, як-от сегрегацію в
житлі й навчанні, недостатність ефективних засобів захисту для
потерпілих від дискримінації – всього цього не було в
державному звіті.
ТІНЬОВИЙ ЗВІТ НДО ВПЛИВАЄ НА ЗВІТ HRC ЩОДО
АБОРТІВ І ГЕНДЕРНОЇ ДИСКРИМІНАЦІЇ В ПОЛЬЩІ
У 1999 р. Федерація жінок і планування родини (Federation for
Women and Family Planning) у Польщі подала тіньовий звіт до
Комітету з прав людини (HRC) Міжнародного пакту про
громадянські та політичні права для висвітлення певних
прикладів гендерної дискримінації. Особливо звіт критикував
польський закон проти абортів, прийнятий 1998 р., який
забороняє те, що закон назвав «абортом із соціальних причин».
Згідно з попереднім законом жінка «у тяжких умовах життя чи
тяжкій особистій ситуації» могла зробити аборт до 12-го тижня
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вагітності. Звіт також критикував і ухвалу політики й регулювань,
які обмежували доступ до послуг з планування сім’ї; те, що закон
усунув статеву освіту зі шкільної програми; недостатність
адекватної політики й заходів, щоби запобігти насильству проти
жінок. Далі звіт окреслив існуючу дискримінацію жінок на ринку
праці, зокрема такі вимоги, як тест на вагітність для жінокзаявниць як частину медичного обстеження.
У своїх підсумкових коментарях стосовно Польщі, прийнятих
у липні 1999 р., HRC прийняв і підтвердив більшість пунктів із
критики Федерації жінок та планування родини. HRC висловив
своє занепокоєння стосовно прийняття закону проти абортів та
обмеженого доступу до планування родини і зажадав від Польщі
знову ввести статеву освіту в громадських школах. HRC
також вимагав, щоби Польща зробила кроки для протидії
гендерній дискримінації у сфері зайнятості, особливо стосовно
тесту на вагітність від роботодавців. Окрім того, Комітет вимагав
від Польщі прийняти законодавство та вжити адміністративних заходів для гарантування засобів захисту від домашнього насильства в цивільних судах, надати достатню кількість місць
тимчасового перебування і притулків для членів сімей, які
страждають від домашнього насильства.
Підсумкові коментарі в державних звітах не мають обов’язкової
сили судових рішень. Утім, процедура звітування може бути ефективним інструментом для впровадження міжнародних принципів
із прав людини в національне законодавство, і НДО не повинні
нехтувати ними. Уряди зазвичай зважають на рекомендації органів
моніторингу стосовно договорів, побоюючись можливої ізоляції
від світового співтовариства, сорому чи занепокоєння, що ці звіти
можуть бути розглянуті іншими міжнародними органами, які
ухвалюватимуть рішення, що вплинуть на економічний і
фінансовий добробут країни.
Органи, які здійснюють моніторинг виконання договорів,
регулярно публікують список дат, коли мають подаватися звіти
країн, а також список країн, що їх вони розглядатимуть на своїх
наступних сесіях. Цей розклад доступний на веб-сторінці офісу
Верховного комісара ООН з прав людини (www.unhchr.ch/tbs/doc.
nsf). Хоча держави часто не вкладаються в кінцеві терміни
подання своїх звітів, НДО можуть легко отримати інформацію
стосовно потрібних дат звітів своїх країн і приблизного часу їх
розгляду.
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3.2.2. Внески до загальних коментарів
Як уже обговорювалося вище, загальні коментарі (у разі
CERD чи CEDAW – загальні рекомендації) стали більш
важливими для розуміння захисту, передбаченого договірними
органами. Вони є джерелами аутентичної інтерпретації і
дозволяють договірним органам брати динамічну участь із
новими фактами та новими зауваженнями, водночас
залишаючись у межах формально прийнятих принципів мови
договору. НДО можуть допомогти прояснити значення гарантій
згідно з договорами за допомоги знайдення матеріалу та інших
повідомлень, які ставлять гарантії договорів у контекст певної
країни чи ситуації. Зі зростаючою силою НДО відігравали чільну
роль у наданні аналітичної та фактичної інформації, яка
підтримує такі заяви-тлумачення як загальний коментар № 18
HRC стосовно недискримінації; загальний коментар № 24 CESCR
стосовно охорони здоров’я; загальну рекомендацію № 19
CEDAW стосовно насильства проти жінок.
3.2.3. Процедури в національних судах
і міжнародних органах
НДО можуть відігравати важливу роль у впровадженні норм
міжнародних договорів у національні закони та судові практики за
допомоги судових справ з порушення прав людини. У центральнота східноєвропейських країнах належним чином ратифіковані
міжнародні договори є частиною національного законодавства.
НДО можуть посилювати вплив міжнародних стандартів договорів
із прав людини на національному рівні через надання юридичної
допомоги в процесах у місцевих судах особам, права яких було
порушені. У національних судах НДО можуть заявляти
переконливі аргументи, основані на міжнародних договорах із
прав людини та на праві договірних органів, і вони можуть
просити такі суди виконати їх. Тож НДО можуть сприяти
ширшому розумінню міжнародних стандартів із прав людини за
допомоги місцевої юридичної громадськості й підтримувати
національну судову практику на рівні міжнародних вимог до прав
людини. Навіть більше, за певних обставин, справи можна
подавати лише на основі договору з прав людини, як це було зі
справою звинувачення іспанським прокурором колишнього
чилійського диктатора Августо Піночета.
У ситуаціях, коли національне законодавство чи практика
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порушують норми договорів ООН із прав людини, НДО можуть
після вичерпання всіх ефективних національних засобів захисту
права підняти це питання у відповідному комітеті ООН за
допомоги процедури індивідуальної скарги, передбаченої певним
договором. Хоча вони не є юридично обов’язковими, рішення цих
органів – авторитетне джерело тлумачення прав людини ООН і
зазвичай поважаються державами.
Часто може стояти вибір стосовно того, який договірний орган
найбільш підходить для розгляду певного порушення права
людини. Наприклад, деякі з прав, захищених ICCPR, також
захищені Конвенцією проти расизму чи Конвенцією проти
катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що
принижують людську гідність, видів поводження чи покарання.
Важливим фактором у вирішенні, куди подавати заяву, є те, як
конкретний договірний орган розглядав попередні справи та що
було зроблено для посилення захисту договірних норм і для
забезпечення відповідності держав його рішенням, а також із якою
швидкістю було ухвалено рішення.
Деякі права, захищені договорами ООН, також захищені на
регіональному рівні системою прав людини Ради Європи. Багато
подібностей існують між Європейською конвенцією з прав
людини та ICCPR. Загалом європейська система є сильнішою з
причини інкорпорації Європейської конвенції в національне
законодавство, обов’язкової сили рішень Європейського суду з
прав людини та політичної сили, що властива процесові
європейської інтеграції. Проте система договорів ООН за певних
обставин пропонує кращий захист певних прав. Певні права
захищені пактами, але не захищені регіональними механізмами.
Наприклад, на відміну від Європейської конвенції, яка доти, доки
не було прийнято 12-го протоколу, не визнавала самої
дискримінації як порушення прав людини, ICCPR забороняє будьяке дискримінаційне поводження, навіть якщо воно не пов’язане з
іншим правом, яке захищається. ICCPR також передбачає ширший
захист певних прав меншин. Проти цього, звичайно, може бути
поставлена юридично обов’язкова сутність рішень Європейського
суду з прав людини, який може надавати суттєві компенсації
заявникам і примушувати уряди змінювати чільне законодавство і
політику. Як це описано детальніше в розділі цієї глави,
присвяченому Раді Європи, Комітет міністрів слідкує за процесом
для забезпечення відповідного виконання рішень Суду.
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3.3. Сприяння відповідності рекомендаціям
органів ООН
На жаль, договори ООН не передбачають моніторингу і
спостереження за дотриманням державами рішення їхніх органів.
Відсутній механізм виконання рекомендацій органів, які
здійснюють моніторинг договорів і спеціальних доповідачів.
Навіть більше, бюджет обмежує можливість органів із прав
людини ООН проводити подальше спостереження. Для того, щоби
компенсувати це, більшість із договірних органів нещодавно
вимагали інформації подальшого спостереження від держав
стосовно того, які кроки було зроблено для надання дії договору
загалом, а також які конкретні рішення впроваджуються. Хоча
політичні й дипломатичні чинники є, мабуть, основними у
визначенні, чи відповідає держава рішенням і рекомендаціям
органів ООН, НДО також можуть відігравати важливу роль у
впровадженні дій та рекомендацій комітету.
НДО можуть здійснювати моніторинг або держави виконують
рекомендації чи висновки різних органів ООН щодо відповідей на
індивідуальні скарги. НДО можуть також ініціювати кампанії з
заохочення дотримання державами зобов’язань, привертаючи увагу
до недостатнього впровадження державою певних рекомендацій.
Вчиняючи так, НДО можуть заохочувати громадське обговорення
стосовно питання чи створювати громадський тиск, який може
примусити уряд діяти, щоби прийняти рекомендації. Тому 1998 р.
коаліція хорватських НДО під головуванням В.а.В.е. (Be active, Be
emancipated, Будь активною, будь емансипованою) подали
тіньовий звіт і відвідали сесію комітету CEDAW з розгляду звітів
декількох країн-учасниць, зокрема Хорватії. Серед інших рекомендацій комітет порадив Хорватії розширити участь жіночих НДО у
виборі рішень щодо політики.
Після слухання коаліція отримала від держави запевнення, що
уряд опублікує підсумкові коментарі CEDAW. Однак уряд не
виконав своїх обіцянок. В.а.В.е. та інші НДО отримали копію
підсумкових коментарів, переклали їх хорватською та поширили
копії у пресі й серед членів парламенту. Оскільки громадський тиск
зростав, уряд нарешті надіслав представника на прес-конференцію
до Загреба, організовану коаліцією НДО, і почав виконувати обіцянки,
запрошуючи НДО відвідувати зустрічі державного комітету з
рівності.
«Міжнародна амністія» також бере значну участь у діяльності
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подальшого нагляду такого типу. Критикуючи уряди за
недотримання прав людини, організація також критикує їх за
невідповідність
рекомендаціям
органів, які
здійснюють
моніторинг дотримання договорів. У своєму щорічному звіті 2000 р.
стосовно Румунії, наприклад, «Міжнародна амністія» сильно
критикувала румунський уряд за надмірне застосування зброї та
закликала до відповідності рекомендаціям Комітету з прав людини
стосовно застосування зброї поліцією.

3.4. Робота з Комісією з прав людини
Застосовуючи можливості, надані Резолюцією 1235, НДО можуть
подавати певні порушення прав людини на розгляд органів ООН.
НДО з консультативним статусом при Економічній та Соціальній
Раді можуть подавати свої заяви стосовно певних ситуацій до Комісії
з прав людини чи Підкомісії на їхні щорічні збори та закликати до
прийняття резолюції чи іншого реагування міжнародного
співтовариства на певну ситуацію. У цих рамках НДО також
можуть заохочувати надання Комітетом з прав людини повноважень
і також поновлення повноважень спеціальним доповідачам щодо
країни чи певної ситуації. Групи, такі як Хьюман Райтс Вотч чи
«Міжнародна амністія», використали цю можливість у 2000 р. для
привернення уваги міжнародного співтовариства до ситуації в Чечні.
Отримання консультативного статусу в Економічній та
Соціальній Раді (ECOSOC) ООН
Стаття 71 Статуту ООН передбачає можливість для
Економічної та Соціальної Ради «вчиняти відповідні дії для
консультації з недержавними організаціями, які переймаються
питаннями її компетенції». Це положення та Резолюція ECOSOC
1996/31 надала НДО правову основу для отримання особливого
консультативного статусу в ECOSOC. На сьогодні більш як 2000
НДО отримали такий консультативний статус.
НДО з консультативним статусом може відвідувати зустрічі
ECOSOC та її підрозділів, робити усні презентації та подавати свої
письмові заяви до цих органів. Отже, правозахисні НДО можуть
піднімати питання до уваги політичних органів ООН, які діють у
сфері прав людини, таких як Комісія з прав людини та Підкомісія
зі сприяння та захисту прав людини. НДО з консультативним
статусом можуть також пропонувати нові питання для розгляду
ECOSOC і відвідувати міжнародні конференції ООН.
Для того щоб отримати консультативний статус, НДО мають
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проводити діяльність, яка є відповідною до діяльності ECOSOC.
НДО також повинна мати демократичний механізм вибору рішення
принаймні два роки. Повний список вимог установлено Резолюцією
ECOSOC 1996/31.
ECOSOC надає консультативний статус НДО за рекомендацією
комітету ECOSOC з НДО. Цей комітет складається з 19 країнучасниць ООН і зустрічається кожний рік. Заяви, отримані до 1
червня поточного року, розглядаються комітетом у наступному
році.
Детальну
інформацію
стосовно
того,
як
отримати
консультаційний статус, зокрема аплікаційну форму, можна
отримати на веб-сторінці Департаменту економічних і соціальних
справ ООН (DESA), секція ООН на www.un.org/esa/coordination/ngo

3.5. Домагання вищих стандартів
Сучасна система міжнародного захисту прав людини є динамічним явищем. Перші сучасні міжнародні документи, які заклали
основу системи захисту прав людини, Статут ООН та Загальна
декларація прав людини, було прийнято більш як 50 років тому,
коли світ відновлювався після величезних порушень прав людини,
скоєних протягом другої світової війни. Держави погодилися, що
захист прав людини не може бути більше внутрішньодержавною
справою. Відтоді розвинулася система міжнародного захисту прав
людини, яка містить ряд договорів, створених для забезпечення
кращого захисту проти певних типів порушень прав людини. У
цих договорах є нові аспекти прав людини. Тому, після
Міжнародного білля з прав людини, з’явилися Конвенція проти
расової дискримінації, Конвенція про ліквідацію всіх форм
дискримінації щодо жінок, Конвенція проти катувань та інших
жорстоких, нелюдських або таких, що принижують людську
гідність, видів поводження чи покарання та нещодавня Конвенція
про права дитини.
Договірні органи далі посилили міжнародні стандарти ширшим
тлумаченням положень договорів для відображення змін у
суспільних нормах. Впровадження міжнародних стандартів прав
людини також удосконалилося зі зростаючим використанням
права на індивідуальну скаргу (як результат ухвалення першого
факультативного протоколу до ICCPR та інших механізмів) і
завдяки діяльності подальшого нагляду органів ООН.
НДО і надалі відіграють важливу роль у цьому процесі.
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Організації, такі як «Міжнародна амністія», брали безпосередню
участь у написанні другого факультативного протоколу із
заборони смертної кари та проводили активну кампанію для її
прийняття країнами –учасницями ICCPR. Прийняття Конвенції
проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що
принижують людську гідність, видів поводження чи покарання
також зазнала впливу зусиль НДО. НДО, зокрема міжнародна
організація «Порятуймо дітей», відіграли особливо важливу роль у
написанні Конвенції про права дитини. НДО надали допомогу в
прийнятті факультативного протоколу до Конвенції про ліквідацію
всіх форм дискримінації щодо жінок, спершу через лобіювання
ухвалення протоколу за допомоги процесу світової конференції, а
згодом у самому написанні. Міжнародна група юристів з прав
людини (International Human Rights Law Group), наприклад,
допомогла зібрати групу експертів, які створили засадничий
попередній документ, що визначав основні елементи
факультативного протоколу, а IWRAW-Asia Pasific та інші
провели кампанію з ратифікації протоколу.
Завдяки їхній повсякденної діяльності, захистові жертв
порушень прав людини, досконалому розглядові національної
політики у сфері захисту прав людини НДО поступово, але
впевнено піднімають усвідомлення питань прав людини у своїх
країнах і в усьому світі. Таке усвідомлення врешті-решт приведе
до вдосконалення стандартів прав людини в усьому світі.
Світові конференції заохочують політичні зобов’язання та
сприяють потребі нових стандартів
Протягом останніх декількох років НДО розширили свою
участь у конференціях, організованих ООН. Хоча вони, в
основному, зосереджені на зобов’язаннях держав, ці зустрічі
надали змогу НДО відігравати чільну роль у приверненні уваги
світу до нових питань і створенні політичного тиску для
вироблення подальших стандартів.
Світова конференція ООН з прав людини (Відень, 1993 р.).
Конференція, яку відвідали представники майже всіх країн – учасниць ООН та більш як 800 НДО, зробила суттєвий внесок у
розвиток інструментів захисту прав людини ООН. Об’єднавши
вплив дипломатичного та НДО форумів, вона відіграла чільну
роль у створенні нового тематичного механізму – Спеціального
доповідача щодо насильства проти жінок. Віденська конференція
також закликала до створення посади Верховного комісара ООН з
прав людини, яку було впроваджено два роки потому резолюцією
208

Генеральної Асамблеї.
Світова жіноча конференція (Пекін, 1995 р.). Ця конференція
була результатом успішної співпраці між представниками уряду
та НДО. Учасники підтримали прийняття факультативного
протоколу, встановлюючи право індивідуальних скарг щодо
порушення Конвенції. Цей протокол було відкрито для
ратифікації навесні 1999 р., а в грудні 2000 р. він набрав
чинності.
Світова конференція проти расизму (Дурбан, 2001 р.). Ця
конференція надала іншу можливість НДО поставити свої питання
в органах ООН. Регіональні НДО зустрічалися в очікуванні
світової конференції для прийняття рекомендацій з питань, якими
переймалися НДО стосовно сучасної міжнародної системи захисту
проти дискримінації. Регіональні зустрічі НДО з Центральної та
Східної Європи закликали, з-поміж іншого, до реформи системи
ООН для посилення ролі механізмів правового захисту проти
дискримінації та створення стандартів для міжнародної відповіді
на випадки расизму, санкціонованого державою.

Джерела
Література
Баєвський О., Система договорів ООН з прав людини: універсальність на
перехрестях, Транснаціональне видавництво, 2001, Нью-Йорк.
Досліджує деякі вади сучасної системи договорів із прав людини ООН та
пропонує ряд реформ, більшість із яких може бути впроваджена без офіційних змін
системи. Дослідження спрямовано на такі проблеми, як затримка звітів,
недостатність звітів, візити договірних органів до держав-учасниць, документування
та ін.
Права людини та конституційні права, Колумбійська школа права, http://www.hrcr.org
Містить звіти по країнах, порівняння законів і судових рішень, міжнародні
договори, документи міжнародних організацій та посилання на інші Інтернет-ресурси
на ці теми.
Рада Європи: Малий довідник Європейської соціальної хартії, Страсбург; доступно
англійською та французькою мовами.
Рада Європи: Компакт-диск, Долаючи расизм і нетерпимість, 1997, Страсбург.
Відтворює зміст веб-сторінки Європейської комісії проти расизму й
нетерпимості (www.ecri.int) станом на жовтень 1997 р. (містить міжнародні правові
акти, підсумки найбільш відповідних національних законів, «позитивну практику» в
політичних заходах держав-учасниць, керівництво з проведення кампаній, а також
ініціативи з освіти й роботи з пресою).
Рада Європи: Пакет діяльності НДО, Європейська соціальна хартія, Рада Європи,
1999, Страсбург.
Рада Європи: Основні документи із захисту прав людини Ради Європи, доступні
центрально- та східноєвропейськими мовами, 2000, Страсбург.
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Веб-сторінки Ради Європи:
Прецедентне право Європейської конвенції з прав людини та деталі справ, що
розглядаються в Європейському суді з прав людини, доступні в Інтернет англійською
та французькою мовами, а також інформація про іншу діяльність Ради Європи із
захисту прав людини на таких веб-сторінках:
http://www.echr.coe.int (Європейський суд із прав людини)
http://www.echr.coe.int/hudoc (Прецедентне право Європейського суду з прав
людини)
http://www.humanrights.coe.int/csewb (Європейська соціальна хартія)
http://www.cpt.coe.int (Комітет із запобігання катуванням)
http://www.ecri.int (Європейська комісія проти расизму й нетерпимості)
http://www.humanrights.coe.int/Minorities (Захист національних меншин)
http://www.coe.int/cm (Комітет міністрів)
http://www.humanrights.coe.int/media (ЗМІ)
http://www.humanrights.coe.int/police (Поліція та захист прав людини)
http://conventions.coe.int (Договори та угоди Ради Європи)
Діана: он-лайновий архів з питань захисту прав людини в Єлльській школі права,
http://diana.law.yale.edu
Містить рішення, резолюції та додаткові документи органів захисту прав
людини та інші правозахисні ресурси.
За ред. Ганнума Г., Довідник із міжнародної правозахисної практики, 3-тє
видання, транснаціональне видання, корпорація, 1999, Нью-Йорк.
Детально розглядає міжнародні та регіональні механізми захисту прав людини та
визначає їхню ефективність.
Веб-сторінка з прав людини: http://www.hrweb.org
Містить вступ до прав людини, міжнародних договорів із прав людини та
історичні документи, які мають значення для прав людини, а також корисні
посилання на правозахисні організації всього світу.
Міжнародна програма стажування з прав людини та Азійський форум прав
людини та розвитку, Область прав: діяльність із захисту економічних, соціальних і
культурних прав, навчальний ресурс, Міжнародна програма стажування з прав
людини, 2000, Нью-Йорк.
Керівництво з практичних завдань для активістів захисту прав людини та розвитку працівників у царині економічних, соціальних і культурних прав, а також
інструмент для розуміння концепції економічних, соціальних і культурних прав для
політичних діячів, представників ЗМІ, академіків, юристів та інших професійних груп.
Міжнародний рух проти всіх форм дискримінації та расизму, Міжнародна група з
прав меншин, Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації:
Довідник для НДО, 2001, Лондон. http://www.minorityrights.org (станом на 26 липня 2001 р.).
Кенні Т., Захист соціальних прав по всій Європі: як НДО можуть
використовувати встановлену Європейську соціальну хартію, Рада Європи,
переглянуту в листопаді 1998, Страсбург; доступний англійською, французькою,
німецькою, грецькою, російською й турецькою мовами.
Комітет юристів із прав людини, Комітет із прав людини: Довідник для НДО,
1997, Нью-Йорк, http://lchr.org/ngo/ngoguide/final.htm (станом на 26 липня 2001).
Надає неурядовим організаціям основи та практичне розуміння роботи Комітету
з прав людини.
Лонг С., Як примусити гори рухатися: довідник для активістів щодо того, як
міжнародні механізми захисту прав людини можуть працювати для тебе,
Міжнародна комісія захисту прав гомосексуалістів і лесбіянок, 2000, Нью-Йорк.
http://www.iglhrc. org/news/factsheets/unguide.htm1 (станом на 26 липня 2001).
Довідник із доступу й використовування системи ООН та регіональної системи
захисту прав людини.
Міжнародна група з прав меншин, Рамкова конвенція Ради Європи про захист національних меншин: аналіз та огляд механізмів моніторингу, 1998, Лондон.
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http://www.minorityrights.org (стном на 26 липня 2001).
Новіцкі М., «НДО в Європейській комісії та в Суді з прав людини», 14/3
Нідерландський квартальник з прав людини (1996), 289-302, Страсбург; доступний
англійською, російська версія доступна в Генеральному директораті з прав людини,
Рада Європи, Страсбург.
Офіс Верховного комісара ООН з прав людини, Права людини: Підручник для
працівників ООН, 2000, Женева. http://www.unhchr.ch/htm1/menu6/handbook.pdf (станом
на 26 липня 2001).
Містить огляд механізмів захисту прав людини ООН та розвиток і роль органів
ООН у захисті й забезпеченні прав людини.
Шустер Д., Мартінец І., Мадоре Д., Між їх історіями і нашими реаліями:
Керівництво для проведення семінарів і робочих груп із CEDAW, Народне
десятиліття
з
освіти
у
сфері
прав
людини,
1999,
Нью-Йорк,
http://erc.hrea.org/Library/women/cedaw/ index.htm1 (станом на 26 липня 2001).
Керівництво з вивчення Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо
жінок (CEDAW), призначене супроводжувати вісім відео-сюжетів («Жінка, яка
тримає небо»), які демонструють різні типи дискримінації та порушення прав жінки
в усьому світі.
Симонайдз Д., Володін В., Права людини для жінок: Збірник міжнародних і регіональних нормативних інструментів, ЮНЕСКО, 1998, Париж. http://www.unesko.
org/human_rights/wcontent.htm (станом на 26 липня 20010).
Містить міжнародні конвенції, декларації та рекомендації стосовно прав жінок,
прийняті ООН, Радою Європи чи Організацією американських держав.
Трубіна Н., Довідник, як НДО можуть працювати з Радою Європи для захисту
прав людини, Московський ресурсний центр з прав людини, 1997, Москва.
Доступний азербайджанською, англійською та російською мовами (в
Генеральному директораті з прав людини, Раді Європі та в офісах Верховного
комісара ООН у справах біженців, Баку, Азербайджан).
Фонд ООН розвитку для жінок (UNIFEM), Принесення рівності додому:
виконання Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок, 1998.
Нью-Йорк. <http://www. unifem. undp. org/cedaw/indexen. htm> (станом на 26 липня
2001).
Надає національні приклади виконання Конвенції про ліквідацію всіх форм
дискримінації щодо жінок (CEDAW) у різних країнах у всьому світі та обговорює
деякі перешкоди впровадження цієї Конвенції в конституційному, законодавчому чи
судовому контексті.
ЮНІФЕМ та ЮНІСЕФ, Пакет правозахисту згідно з CEDAW, 1995.
http://gopher://gopher.undp.org/11/unifem/poli-eco/poli/whr/cedaw/cedawkit (станом
на 26 липня 2001).
Містить інформацію з гендерного насилля та права дівчат, а також підсумки
Конвенції про заборону всіх форм дискримінації щодо жінок (CEDAW) – вони всі
можуть бути долучені до навчальних матеріалів.
Веб-сторінки Верховного комісара ООН з прав людини:
Тексти договорів ООН з прав людини, рішення органів моніторингу дотримання
договорів, звіти країн-учасниць і резолюції статутних механізмів ООН з прав людини
є доступними на таких веб-сторінках:
http://www.unhchr.ch/htm1/intlinst.htm (договори ООН із прав людини)
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf (база даних договірних органів ООН із прав
людини)
http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca. nsf/Documents?OpenFrameset (база даних
статутних органів ООН)
http://www.unhchr.ch/htm1/menu2/2/chr/htm (Комітет із прав людини)
http://www.unhchr.ch/htm1/menu2/xtraconv.htm (Доповідачі по країнах і темах)
http://www.unhchr.ch/htm1/menu2/hrissues.htm (Питання прав людини)
http://www.unhchr.ch/htm1/menu5/wchr.htm (Світова конференція з прав людини)
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http://www.unhchr.ch/htm1/menu2/rechcoop.htm (Технічна співпраця)

Міжнародні організації
Рада Європи (Council of Europe)
F-67075 Strasburg Cedex
France
Tel: (33 3) 88 41 20 24
Fax: (33 3) 88 41 27 04
E-mail: HumanRights.Info@coe.int
Web: www.coe.int
Або www.humanrights.coe.int (спеціальна інформація з прав людини)
Інформаційний центр з прав людини (Human Rights Information Centre)
Counsil of Europe
F-67075 Strasburg Cedex
France
Tel: (33 3) 88 41 20 24
Fax: (33 3) 88 41 27 04
E-mail: HumanRights.Info@coe.int
Web: www.coe.int
Бюро демократичних інститутів і прав людини (Office for Democratic
Institutions and Human Rights – ODIHR)
OSCE
Aleje ujazdowskie 19
00-557 Warsaw
Poland
Tel: (48 22) 520 0600
Fax: (48 22) 520 06 05
E-mail: office@odihr.osce.waw.pl
Web: www.osce.org/odihr
Офіс Верховного комісара ООН з прав людини (Office of the United Nationas
Hight Commissioner for Human Rights)
8-14 Avenue de la Paix
1211 Geneva 10
Switzerland
Tel: (41 22) 917 9000
Fax: (41 22) 917 9016
Web: www.unhchr.ch
Організація з безпеки та співробітництва в Європі (Organization for Security
and Cooperation in Europe – OSCE)
Secretariat
Kaerntnerring 5-7
4th Floor
A-1010 Vienna
Austria
Tel: (43 1) 514 36 0
Fax: (43 1) 514 36 96
E-mail: pm@osce.org
Web: www.osce.org
Міжнародні неприбуткові організації
«Міжнародна амністія» (Amnesty International)
99-119 Rosebery Avenue
London EC1R 4RE
United Kingdom
Tel: (44 207) 814 6200
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Fax: (44 207) 833 1510
E-mail: amnestyis@amnesty.org
Web: www.amnesty.org
НДО, яка бореться за права в’язнів сумління; право на справедливий та швидкий
суд для політичних в’язнів, заборону смертної кари і катувань та іншого жорстокого
поводження з в’язнями, а також за припинення політичних убивств і «зникнень».
Підтримує велику бібліотечну колекцію зі звітами щодо прав людини в певних
країнах і документи міжнародних органів.
Хьюман Райтс Вотч (Human Rights Watch)
350 Fifth Avenue
34th Floor
New York, NY 10118-3299, USA
Tel: (1 212) 290 4700
Fax: (1 212) 736 1300
E-mail: hrwnyc@hrw.org
Web: www.hrw.org
Розслідує порушення прав людини в усьому світі, публікує звіти з порушень
прав людини, а також привертає увагу преси, щоби створити тиск на уряд і
припинити порушення прав людини.
Міжнародна комісія юристів (International Commission of Jurists – ICJ)
81A, Avenue de Chatelaine
P. O. Box 216
CH-1219 Chatelaine/Geneva
Switzerland
Tel: (41 22) 979 3800
Fax: (41 22) 979 3801 or 04
E-mail: info@icj.org
Web: www.icj.org
Захищає права людини в органах ООН, проводить тренінги, збирає факти і
наглядає за судовими процесами.
Міжнародна група юристів з прав людини (International Human Rights Law
Group)
1200 18th Street, NW
Suite 602
Washington, DC 20036, USA
Tel: (1 202) 822 4600
Fax: (1 202) 822 4606
E-mail: HumanRights@HRLawGroup.org
Web: www.hrlawgroup.org
Бере участь у захисті прав людини, правозахисних судових процесах і проводить
навчання в усьому світі з метою посилення місцевих правозахисних груп.
Міжнародна ліга з прав людини (International League for Human Rights)
823 UN Plaza
Suite 717
New York, NY 10017, USA
Tel: (1 212) 661 0480
Fax: (1 212) 661 0416
E-mail: info@ilhr.org
Web: www.ilhr.org
Піднімає правозахисні питання й випадки в ООН та інших міжурядових
регіональних організаціях у партнерстві з НДО з інших країн, а також координує
стратегії правозахисту. Підтримує правозахисні проекти в Африці, Європі,
колишньому Радянському Союзі, на Близькому Сході та в Азії.
Міжнародний нагляд за правозахисною діяльністю жінок (International
Women’s Rights Action Watch)
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Hubert Humphrey Institute of Public Affairs
University of Minnesota
301 19th Avenue South
Minnesota, MN 55455, USA
Tel: (1 612) 625 5093
Fax: (1 612) 624 0068
E-mail: iwraw@hhh.umn.edu
Web: www.igc.org/iwraw
Мережа активістів та організацій, що проводять моніторинги та оприлюднюють
інформацію; Комітет ООН з ліквідації дискримінації проти жінок, надає ресурси з
питань захисту прав жінок та організує міжнародні зустрічі з прав жінок.
Комітет юристів з прав людини (Lawyers Committee for Human Rights)
333 Seventh Avenue
13th Floor
New York, NY 10001, USA
Tel: (1 212) 845 5200
Fax: (1 212) 845 5299
E-mail: lchrbin@lchr.org
Web: www.lchr.org
Захищає права правозахисників, біженців, шукачів притулку; переймається
міжнародним кримінальним правом, правами робітників, питаннями справедливого
суду та іншими пов’язаними з цим проблемами.
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Глава шоста
ДОСТУП ДО ПРАВОСУДДЯ:
ПРАВОВА ДОПОМОГА МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНИМ

Ця глава пояснює:
 Концепцію доступу до правосуддя та її важливість
 Статус законів про юридичну допомогу Центральної та Східної
Європи
 Стандарти міжнародно-правових договорів стосовно доступу до
правосуддя
 Системи правової допомоги вибраних країн
 Механізми надання юридичної допомоги малозабезпеченим
 Стратегії реформування систем юридичної допомоги

1. ПРОБЛЕМА НЕРІВНОГО ДОСТУПУ
Дослідження, проведені 1999 р. в болгарських і литовських
тюрмах, виявили, що від 20 (Литва) до 40% (Болгарія)
засуджених не були представлені юристом на суді. До того ж,
дослідження в Болгарії виявило, що значна більшість засуджених
без юридичного представництва є головними етнічними
меншинами в Болгарії – ромами й турками, і це при тому, що
більшість опитаних в’язнів була етнічними болгарами. І
найбільш тривожним фактом болгарського дослідження було те,
що більшість засуджених, які скаржилися на жорстоке
поводження поліції, протягом їх затримання не були
представлені адвокатом у судовому процесі.
Такі дослідження ілюструють деякі з проблем, з якими
зіткнулася зараз система кримінального судочинства в
Центральній та Східній Європі. Чи можуть суди вважатися
справедливими, якщо велика кількість підсудних не має
юридичного представництва і тому не може брати участі в
судовому процесі на рівних з обвинуваченням? Чи є громадяни
рівними перед законом, якщо певні особи отримують допомогу
досвідчених
адвокатів
тоді,
коли
інші
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можуть покладатися тільки на добрі наміри обвинувачення та
суду? Будь-яке суспільство, основане на верховенстві права,
повинно бути уважним до цих питань.
Також є вельми поширені проблеми з доступом до правосуддя
для людей з цивільно-правовими проблемами. Як свідчать НДО
у Центральній і Східній Європі та інших країнах, багато осіб
мають проблеми з проживанням, зайнятістю, сімейними
питаннями, власністю й системою соціального страхування,
імміграцією та іншими подібними базовими питаннями.
Унаслідок економічних і соціальних перетворень, що
відбуваються в цих країнах, багато з цих осіб не можуть
дозволити собі заплатити за послуги юриста.
Положення рівного доступу до переваг і захисту закону є
одним із постійних важкодосяжних викликів демократичним
правовим системам у всьому світі. Як можуть уряди, які
зіткнулися з конкуруючими потребами соціального добробуту і
зростаючої нестачі фондів для громадян, задовольнити правові
потреби всіх своїх громадян?
Що робить проблему навіть тяжчою, так це те, що бідних
найчастіше вилучено з політичного процесу. Збідніле населення є
недостатньо представлене в уряді та недостатньо інтегроване в
економічне життя своїх країн. До того ж правові інтереси груп із
низькими доходами часто невдало конкурують у соціальних
планах із обмеженим державним фінансуванням для задоволення
таких соціальних потреб, як охорона здоров’я, громадські школи,
допомога з житлом тощо.
Насправді доступ до правосуддя – це дуже широке питання.
Право на доступ до правосуддя гарантує для кожної особи незалежний та безсторонній суд і можливість отримати
справедливий і чесний судовий процес, коли йдеться про власність
чи свободу цієї особи. Перепони до такого доступу можуть бути
численними: висока плата за судові послуги, обмежуючі правила
юрисдикції, занадто складне законодавче врегулювання,
неефективні механізми виконання рішень і корупція. Доступ до
правосуддя пов’язаний із судовою незалежністю і правовою
грамотністю. Але небагато хто візьметься оспорювати думку, що
основна доступність компетентних правових послуг є
вирішальним елементом у доступі до правосуддя, особливо коли
держава мобілізує свої юридичні ресурси для засудження особи за
злочин і підсудний ризикує втратити свою особисту свободу у
випадку обвинувачувального вироку. Як це буде розглянуто далі в
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цій главі, міжнародні договори визнають право на юридичне
представництво у кримінальних справах саме з цієї причини. Ця
глава пропонує деякі можливі підходи до викликів до права на
справедливість. По-перше, вона розгляне теперішній статус
юридичної допомоги в Центральній і Східній Європі та
проаналізує її в світлі застосовуваних міжнародних і
порівняльних стандартів. Далі стисло розповість про ряд систем
правової допомоги в усьому світі. Наприкінці глава назве певні
можливі механізми для вдосконалення ситуації та обговорить
деякі з практичних питань у процесі організації системи правової
допомоги.

2. ЗАКОНОДАВСТВО
ЩОДО ЮРИДИЧНИХ ПОСЛУГ
У ЦЕНТРАЛЬНІЙ ТА СХІДНІЙ ЄВРОПІ
Нові конституції виникаючих демократій Центральної та
Східної Європи визнають право особи на юридичне
представництво у процесі та в адміністративних органах. Утім, ці
положення лише зобов’язують державну владу не втручатись у
використання права на юридичну допомогу, але не вимагають від
неї забезпечити правову допомогу малозабезпеченим, коли це
необхідно. Конституції Чеської Республіки та Словаччини,
наприклад, передбачають можливість безкоштовної юридичної
допомоги за певних обставин. Проте, через відсутність подальшого
правового регулювання процесуальна влада рідко призначає з
обов’язку захисника для звинувачених у кримінальному процесі,
справи яких не підпадають під категорію обов’язкового захисту,
чи для малозабезпечених сторін у цивільних справах.

2.1. Кримінальні справи
На сьогодні не існує однакового правила в Центральній та Східній Європі, яке визнавало би сам факт малозабезпеченості як
причину для безкоштовних юридичних послуг. Правові системи
проводять різницю між справами з обов’язковим призначенням
захисника, в яких процесуальна влада зобов’язана призначити
адвоката захисту, та іншими справами. Для інших справ у певних
країнах для представлення малозабезпеченого звинуваченого
адвокат призначається обов’язково, тоді як в інших країнах це
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рішення залишене на розсуд процесуальних властей.

2.1.1. Обов’язковий захист
У цих справах участь захисника обвинуваченого є
абсолютною умовою легітимності процесу. Непризначення
захисника з обов’язку може привести до скасування вироку в
апеляційному процесі. Хоча причини обов’язкового юридичного
представництва різняться від країни до країни, суворість
можливого засудження є однією з причин, визнаних у регіоні.
Що стосується конкретного строку ув’язнення, то закони дуже
різняться. Тоді як у деяких країнах Центральної та Східної Європи
представництво обов’язкове, коли обвинувачений може бути
засуджений до більш ніж п’яти років позбавлення волі, в Болгарії
обвинувачений має право на юридичне представництво, якщо
злочин, у вчиненні якого його звинувачують, передбачає
мінімальне покарання у вигляді позбавлення волі строком на
десять років.
До того ж закони в більшості країн Центральної та Східної
Європи вимагають тільки, щоби найнижчий строк покарання
дорівнював чи був більшим мінімуму, який вимагається для
призначення обов’язкового захисника. Якщо найнижча міра
покарання менша за мінімум, який вимагається для призначення
обов’язкового захисника, обвинувачений не матиме права на
обов’язковий юридичний захист, навіть якщо верхня межа
покарання вища від зазначеного мінімуму. Тому, якщо
мінімальним строком, що вимагається для отримання права на
обов’язковий захист, є п’ять років, а обвинуваченому
інкримінується злочин, за якого може бути призначене покарання
від трьох до восьми років позбавлення волі, ця особа не матиме
права на обов’язковий захист, навіть якщо він чи вона можуть
бути засуджені до більш ніж п’яти років позбавлення волі.
Іншим
критерієм
для
визначення,
чи
юридичне
представництво є обов’язковим, визначають розумовий і
фізичний стан обвинуваченого, вік і здатність розмовляти
офіційною мовою суду, чи підлягає обвинувачуваний досудовому
затриманню і чи суд відбувається заочно. Коли призначається
адвокат за посадою в обов’язкових справах, фінансовий стан
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обвинуваченого не має значення, принаймні в теорії. Важливо
тільки, щоби справа підпадала під одну з категорій, які
вимагають обов’язкового захисту. Проте на практиці в основному
малозабезпечені покладаються на призначення обов’язкового
захисника, оскільки ті, хто можуть дозволити заплатити за
послуги адвоката, ймовірно наймуть захисника самі.
Вибрані критерії, які передбачають призначення
обов’язкового захисника в деяких країнах
Центральної та Східної Європи
Найнижчий строк
потенційного ув’язнення

Досудове затримання

Польща 5 років позбавлення волі
(серйозні злочини)
Чеська Республіка 5 років
Угорщина 5 років
Румунія 5 років
Словаччина 5 років
Болгарія 10 років

ТАК
ТАК
ТАК
ТАК
ТАК
НІ

2.1.2. Інші справи
Обвинувачувані, справи яких не підпадають під вимоги
призначення обов’язкового захисту, можуть також просити
безкоштовну юридичну допомогу. Проте шанси на отримання
безкоштовного представництва відрізняються від країни до країни.
У Центральній та Східній Європі польські малозабезпечені
обвинувачені можуть мати найбільші шанси на отримання такої
допомоги. Згідно з польським кримінально-процесуальним кодексом
обвинувачені можуть просити про надання обов’язкового адвоката,
якщо їх звинувачують у будь-кому злочині та якщо їм бракує коштів
найняти адвоката. Обвинувачуваний має довести брак достатніх
коштів, основуючись на заробітній платні на інших доходах. Якщо
обвинувачуваний відповідає цим вимогам, суд повинен призначити
обов’язкового адвоката. Проте на практиці судами не встановлені
або не застосовуються об’єктивні критерії малозабезпеченості.
Згідно з інформацією польських юристів і правозахисників, були
справи, коли суд відмовлявся призначати адвоката, оскільки
обвинувачений до суду вів нібито розкішне життя, без перевірки
того, чи може особа дозволити собі найняти адвоката протягом
судового процесу.
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Закони і практика в інших країнах також передбачають
призначення обов’язкового захисника в певних справах, яких не
внесено в положення про призначення обов’язкового захисника.
Проте передбачене рішення на вибір і супроводжуючі процедури
не надають жодної гарантії представництва для обвинувачених. У
деяких країнах, таких як Чеська Республіка та Румунія,
процесуальна влада не має ніяких правових зобов’язань щодо
призначення
обов’язкового
захисника.
Обвинувачених
спрямовують на місцеву асоціацію адвокатів; рішення, чи
призначати адвоката, і процедури призначення регулюються
законами, які регламентують юридичну професію. В Угорщині
кінцеве рішення, чи призначати захисника, залишається на розгляд
відповідних службовців. Вони можуть вирішити призначити
обов’язкового захисника, але вони не зобов’язані так чинити,
оскільки угорське законодавство не визнає чітко права на
безкоштовне юридичне представництво в інших справах, аніж
справи обов’язкової участі захисника.
Болгарський кримінально-процесуальний кодекс був змінений
1999 р. так, щоби вимагати від процесуальних властей призначати
захисника з обов’язку на вимогу обвинуваченого, якщо інтереси
правосуддя вимагають призначення такого захисника. В той час,
коли зміна цитує конкретне положення Європейської конвенції з
прав людини, становище залишається неадекватним. За відсутності будь-яких конкретних законодавчих чи судових указівок
визначення поняття того, що є «інтересом правосуддя»,
залишається чиновникам, які, ймовірно, не знайомі з
прецедентним правом Європейського суду з прав людини.
Зрештою, стандарт залишається неясним, і рішення, чи
призначати захисника для малозабезпеченого обвинуваченого,
знову приймається владою.
Гонорар у справах обов’язкового захисту чи в інших справах,
де призначається обов’язковий адвокат (ex officio), загалом
оплачується судовим бюджетом країни. Проте в багатьох країнах
призначення обов’язкового захисника звільняє обвинуваченого від
необхідності оплатити його послуги. Скоріше цей обов’язок
просто відкладається в часі. Якщо обвинувачений визнається
винним, держава може покласти на нього вимогу відшкодувати
всі витрати й виплати, які трапилися протягом судового процесу,
зокрема гонорар обов’язкового адвоката. До того ж у багатьох
країнах бюджет на обов’язкових захисників введено до загального
бюджету діяльності судів, що створює потужні перепони для
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надання дозволу на такі гонорари.

2.2. Цивільні справи
Положення щодо юридичної допомоги в цивільних справах у
Центральній та Східній Європі майже повністю врегульоване
індивідуальними законами кожної країни про адвокатуру. Зазвичай
особи, які самі не можуть забезпечити юридичного представництва згідно з цими законами, можуть вимагати, щоб об’єднання
адвокатів призначило юриста, який представить їх безкоштовно.
Проте ці закони неадекватно конкретизують вимоги й процедури
призначення юриста, тож ці положення широко не застосовуються.
Навіть більше, бюджети об’єднань адвокатів не передбачають
спеціальних коштів для компенсації призначеним юристам.
Оскільки порушення законів про адвокатуру не є формальними
процедурними порушеннями, які можуть привести до можливого
скасування рішення, ці закони мають набагато менший вплив, ніж
кримінально-процесуальні чи цивільно-процесуальні кодекси;
тому закони про адвокатуру не надають достатню гарантію права
на безкоштовну юридичну допомогу.
Інший підхід до юридичної допомоги в цивільних справах
у Центральній та Східній Європі – звільняти малозабезпечених
позивачів від сплати судових послуг за певною категорією
справ, таких як аліменти, трудові спори та сімейні справи.
Кінцеве рішення щодо сплати послуг за такими справами
належить судові.

2.3. Призначення обов’язкового адвоката та
якість юридичних послуг
У справах обов’язкового юридичного представництва влада
зобов’язана призначити юриста для звинуваченого, але не існує
ніяких чітких правил стосовно того, кого можна призначити в
таких справах. Насправді ледве не кожен юрист може бути
призначений, незважаючи на те, якою є сфера його компетенції,
практики чи досвіду. Процесуальна влада може призначити
адвоката напряму зі списку, наданого місцевою адвокатурою, чи
спрямувати справу до місцевої адвокатури, залишаючи їй
можливість призначити адвоката. У другому випадку після
призначення адвоката немає жодного механізму для початкового
221

чи поточного нагляду за ним.
За цих обставин не є сюрпризом, що якість послуг адвокатів,
призначених державою обов’язково (ex officio), часто вважається
незадовільною. У 1996 р. Угорський Гельсінський комітет та
Інститут конституційної та правової політики (COLPI) здійснили
програму моніторингу тюрем для вивчення ефективності системи
призначених адвокатів. Програма охопила 400 осіб, що очікували
суду, 60% яких мали призначеного обов’язкового адвоката, тоді як
решта наймали адвоката самі. Згідно з результатами моніторингу
20% усіх опитаних заявили, що мали зустріч зі своїми
адвокатами одразу після затримання. З тих, хто мав негайний
контакт, 90% найняли адвоката самі, і тільки 5,2% мали
призначеного адвоката. Приблизно 44% обвинувачених із
адвокатами повідомили, що на час допиту вони ще не зустрілися
зі своїми адвокатами, тоді як приблизно 8% обвинувачених із
приватно найнятими адвокатами ще повинні були зустрітися зі
своїми захисниками.
Неформальні опитування серед адвокатів свідчать, що якість
послуг
призначених
обов’язкових
захисників
часто
є
незадовільною. Країни Центральної та Східної Європи на цей
момент не збирають статистичної інформації стосовно кількості
призначених юристів та якості їхніх послуг. Ця недоступність
будь-якої інформації стосовно того, як працює система
призначених захисників, є однією з серйозних перешкод у
реформуванні системи правової допомоги. Недостатня статистична
інформація утруднює встановлення розміру поточної проблеми
доступу до правосуддя й оцінки майбутніх потреб.

2.4. Необхідність стандартів
Виглядає, що правові системи Центральної та Східної Європи
не надають відповідного доступу до юридичних послуг для всіх
громадян. Положення щодо обов’язкового захисту часто обмежені
відносно вузькою категорією справ і не основані на матеріальному
стані обвинуваченого. Для широкого загалу, чиї справи не
підпадають під вимогу обов’язкового призначення захисника, не
існує ніякого права на юридичну допомогу, навіть якщо
обвинувачуваний може бути ув’язнений.
З огляду на те, що відповідна влада має зобов’язання призначати захисників тільки у вузькій категорії справ із нечіткими
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стандартами стосовно інших і що країни Центральної та Східної
Європи відновлюються після економічного спустошення,
відсутність повнішої системи юридичної допомоги не є
сюрпризом. Хоча службовці та громадськість повинні домагатися
вдосконалення через прояснення стандартів для призначення
обов’язкового захисника в інших, аніж у тих, в яких він
обов’язковий, та розроблення робочої системи управління
положеннями правової допомоги.

3. ДЖЕРЕЛА ПРАВА
ЩОДО ЮРИДИЧНОЇ ДОПОМОГИ
3.1. Міжнародні договори та організації
Право
на
безкоштовну
юридичну
допомогу
для
малозабезпечених обвинувачених у кримінальному процесі є
однією з основних гарантій, пов’язаних із правом на справедливий
суд, які закріплено і в міжнародних договорах з прав людини.
Право на безкоштовну юридичну допомогу чітко охороняється ст.
14.3 (d) Міжнародного пакту про громадянські і політичні права і
6.3 (с) Європейської конвенції з прав людини.

3.1.1. Міжнародний пакт про громадянські
та політичні права (ICCPR)
Стаття 14.3 (d) пакту зазначає, що «з висуненням будь-якого
кримінального звинувачення кожен повинен мати право…
отримувати юридичну допомогу в будь-якій справі, коли інтереси
справедливості так вимагають, і без оплати в будь-якій такій
справі, якщо він не має достатніх засобів для цього». У
практичному значенні загальні договори з прав людини, такі як
ICCPR, забезпечують обмежену основу для законодавчої
реформи на регіональному рівні. Регіональні договори, такі як
Європейська конвенція з прав людини, показали себе більш
ефективними у формуванні законодавства в Центральній та
Східній Європі для того, щоб відповідати встановленим
стандартам із прав людини. Ратифікація Конвенції, а також
виконання її норм є вимогою для вступу до Ради Європи та
важливим
критерієм
прийняття
до
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Європейського Союзу.

3.1.2. Європейська конвенція з прав людини
(ECHR)
Стаття 6.3 (с) Конвенції зазначає, що кожна особа, звинувачена
у вчиненні кримінального злочину, з-поміж інших прав як мінімум
має право «захищати себе особисто чи за допомоги юридичного
представництва на її вибір або, якщо вона не має достатніх коштів
оплатити юридичну допомогу, отримати її безкоштовно, якщо
цього вимагають інтереси справедливості». Європейський суд із
прав людини за допомоги цього власного положення підтвердив,
що обов’язок тлумачення країни-учасниці надавати безкоштовну
юридичну допомогу основується на двох типах вимог: ті, що
спираються на фінансовий статус і ті, що базуються на «інтересах
справедливості».
По-перше, держава має обов’язок надавати безкоштовні
юридичні послуги особі, звинуваченій у злочині, тільки якщо ця
особа не має достатніх засобів найняти адвоката самостійно. Ні
Конвенція, ні судові справи суду не вказують на конкретні
фінансові показники для визначення достатніх засобів. У той час,
коли Суд застосовує певні критерії для визначення, чи підпадає
особа під вимоги (зокрема конкретні обставини справи, історію
особи та економічну ситуацію в країні справи), тягар доказування
недостатності засобів лежить на особі, яку звинувачено у вчиненні
злочину. Втім, цей тягар суттєво нижчий, ніж стандарт
доказування у кримінальній справі, та може бути виконаний
підписанням заяви обвинуваченою особою.
По-друге, держава зобов’язана надати безкоштовну юридичну
допомогу звинуваченій особі, яка не має достатніх засобів
найняти адвоката, тільки якщо це також необхідно в інтересах
справедливості. Суворість потенційного покарання чи те, що
загрожує обвинуваченному, є одним із чинників, які можуть
спричинити обов’язок держави надати безкоштовну юридичну
допомогу. У недавній справі проти Сполученого Королівства Суд
установив, що саме потенційне позбавлення волі створює
підстави для вимоги від держави надання юридичної допомоги.
Суд може прийняти інші фактори до уваги, такі як складність
справи з точки зору закону та обставин справи, громадське
значення питання, здатність звинуваченого зрозуміти справу та
здатність обвинуваченого забезпечити свій юридичний захист.
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Конвенція чітко не визначає права на безкоштовну юридичну
допомогу в цивільних справах. Проте, як установив Суд у справі
Ейрей проти Ірландії (серія А № 32, 1979 р.), за певних обставин
Європейська конвенція з прав людини може вимагати юридичної
допомоги для малозабезпечених учасників цивільного процесу
(див. Ейрей проти Ірландії, § 26). Згідно зі ст. 6.1 держави зобов’язані гарантувати кожній особі «ефективне право» на доступ до
суду для встановлення його чи її «цивільних прав та обов’язків».
Держави можуть обирати метод забезпечення цього права
зменшенням процедурних вимог, наданням юридичної допомоги
в цивільних справах чи за допомоги інших методів. Суд
визначив, що на додаток до справ, у яких національне
законодавство
вимагає
обов’язкового
юридичного
представництва, юридична допомога може також вимагатися, коли
є складні правові чи процедурні питання. У справі Ейрей заявниця
вимагала юридичної допомоги для отримання судового
розлучення з її чоловіком, який вдавався до насилтства, у
відносно складній правовій процедурі.
Критерії Європейського суду з прав людини у
кримінальних справах
Європейська конвенція з прав людини вимагає від країн-учасниць надання безкоштовної юридичної допомоги обвинуваченим у
кримінальних справах, які відповідають певним вимогам.
Фінансовий критерій
Недостатні засоби для того, щоби дозволити собі юридичне
представництво (повинен установити обвинувачений).
Критерій «інтересу справедливості»
Що загрожує обвинуваченому, наприклад, строк ув’язнення
Правова і фактична складність справи
Здатність обвинуваченого захищати себе особисто.
Європейський суд із прав людини може визнати державу
відповідальною, якщо він визначить, що держава не змогла
надати юридичної допомоги обвинуваченому, який показав
фінансову потребу та виконав один чи більше елементів критерію
«інтерес справедливості».
Прецедентне право Європейського суду з прав людини
стосовно права на безкоштовну юридичну допомогу
Наступні справи викладають думки Європейського суду з прав
людини стосовно права на безкоштовне юридичне представництво,
захищене ст. 6.3 (с) Європейської конвенції з прав людини. Справи
викладено в категоріях відповідно до представленого
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принципового питання, хоча деякі зі справ можуть стосуватися
декількох відповідних питань.
Загальний обов’язок держави забезпечити доступ до
правосуддя
Справа Артіко проти Італії, рішення від 13 травня 1980 р.,
серія А, № 37. (1) те, що відсутність юридичного представництва
вплинула на сам процес, непотрібно для встановлення порушення
ст. 6.3(с); (2) країни-учасниці зобов’язані зробити кроки для
забезпечення ефетивного права обвинувачених на безкоштовне
юридичне представництво.
Якість юридичних послуг, наданих державою
Годді проти Італії, рішення від 9 квітня 1983 р., серія А,
№ 76. Ненадання достатнього часу та умов для офіційно
призначеного адвоката для підготування справи порушує
обов’язок держави забезпечити ефективне право на безкоштовну
юридичну допомогу.
Компенсація
Кройсан проти Німеччини, рішення від 25 вересня 1992 р.,
серія А, № 237-В. Вимоги компенсувати державі витрати на
призначеного з обов’язку адвоката як такі не порушують ст. 6.3(с).
Виконавчий процес зазвичай слідує після кримінального процесу і
тому не може вплинути на його справедливість. Питання
компенсації гонорару адвоката після винесення вироку
малозабезпеченими підсудними не було вирішено.
Фінансові критерії
Пакеллі проти ФРН, рішення від 25 квітня 1983 р., серія А
№ 64. Від заявника не вимагається довести відсутність достатніх
засобів поза всякими сумнівами; пропозиція довести відсутність
засобів за відсутності ясної вказівки на протилежне задовольняє
вимоги ст. 6.3 (с) щодо фінансів.
Критерій «інтерес справедливості»
Кваранта проти Швейцарії, рішення від 23 квітня 1991 р.,
серія А, № 205. Інтереси справедливості вимагають розгляду
серйозності
злочину,
складності
справи
та
здатності
обвинуваченого забезпечити своє представництво. Безкоштовна
юридична допомога повинна надаватися, навіть якщо є найменша
ймовірність, що буде присуджене максимальне позбавлення волі
строком на 3 роки.
Бенхем проти Об’єднаного Королівства, рішення від 10
червня 1996 р., звіти 1996 р. III. Коли на кону позбавлення волі,
інтерес справедливості вимагає обов’язкового юридичного
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представництва. Потенційне ув’язнення строком на три місяці
разом з юридичною складністю справи вимагають від держави
обов’язкового безкоштовного юридичного представництва.
Перкс та інші проти Об’єднаного Королівства, рішення від
12 жовтня 1999 р., не було опубліковано на момент написання
книги (доступ в Інтернет за адресою: www.echr.coe.int/Eng/judgements.htm). Потенційне позбавлення волі разом із відносно
складним відповідним законом вимагають надання безкоштовного
юридичного представництва.
Стадії процесу, до яких стосується обов’язок надання
юридичної допомоги
Гренджер проти Об’єднаного Королівства, рішення від 28
березня 1990 р., серія А, № 174. Чи вимагають інтереси
справедливості юридичної допомоги, залежить від цілої справи –
не тільки від відомих фактів, коли заяву на безкоштовну юридичну
допомогу було подано, але також від фактів, відомих на момент
апеляції.
Бонер проти Об’єднаного Королівства, рішення від 28 жовтня 1994 р., серія А № 300-В. Право на юридичну допомогу
застосовується до апеляційної процедури. Чинники, що повинні
бути розглянуті, щоб визначити чи інтереси справедливості
вимагають безкоштовної юридичної допомоги, в апеляції
включають природу процесу, повноваження апеляційного суду,
здатність непредставленого апелянта надати юридичні аргументи і
важливість питання на кону з огляду на суворість покарання.
Пам Хоанг проти Франції, рішення від 25 вересня 1992 р.,
серія А, № 243. Право на безкоштовну юридичну допомогу
застосовуються до процесу в касаційному суді, якщо захисник
прагне оскаржити в процесі апеляції вирок та якщо, не маючи
представництва, неспроможний підняти складні питання в стадії
касації.
Тваліб проти Греції, рішення від 9 червня 1998 р., звіти
1998-IV. Право на безкоштовну юридичну допомогу звичайно
застосовується до процедур у касаційному суді. Важливими
чинниками для розгляду є складність процесу в касаційному суді,
повноваження суду і здатність самого обвинуваченого підняти
складні правові й фактичні питання у процесі апеляції.
Правова допомога в цивільних справах
Ейрі проти Ірландії, рішення від 11 вересня 1979 р., серія А,
№ 32. Хоча Європейська конвенція з прав людини не містить
жодних положень щодо юридичної допомоги в цивільних справах,
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ст. 6, § 1 може зобов’язати держави надати юридичну допомогу
тоді, коли така допомога є необхідною для ефективного доступу
до суду, чи з причини того, що юридичне представництво є обов’язковим згідно з національним законодавством чи з причини
складності процесу чи справи.

3.1.3. Європейський Союз (ЄС)
З 1990-х рр. розширення ЄС стало впливовим чинником у
покращанні інституційного захисту прав людини в Європі. Як
частина процесу розширення, ЄС прийняв ряд широко окреслених
критеріїв прийняття для країн-кандидатів. Згідно з політичним
критерієм ЄС оцінює стабільність державних інституцій, які
гарантують демократію, верховенство закону і захист прав
людини. Хоча договори про прийняття між ЄС і такими країнамикандидатами не передбачають чітко права на доступ до
правосуддя, об’єм системи правової допомоги країни-кандидата
точно є одним із питань, що його ЄС розглядає в оцінюванні
політичного критерію. У своєму звіті 1998 р. щодо прогресу
Болгарії до прийняття, наприклад, Європейська комісія зазначає,
що «подальші зусилля будуть потребуватися для…. збільшення
можливості юридичної допомоги та зменшення часу досудового
затримання до міжнародних стандартів».
Навіть більше, сучасні закони й політика ЄС наголошують на
доступі до справедливості у транскордонних справах між
теперішніми країнами-учасниками. На своїй зустрічі у жовтні 1999
р. в Тампере (Фінляндія) Рада Європи закликала країни-учасниці
вжити заходів, щоби зробити свої правові системи легко
доступними для всіх осіб у межах ЄС та забезпечити юридичну
допомогу в транскордонних справах. Приєднання до ЄС,
ймовірно, вимагатиме від країн-учасниць задоволення цих вимог і
прийняття систем юридичної допомоги, які відповідатимуть
системам теперішніх країн-учасниць. Процес прийняття тому
може бути політичним знаряддям для вдосконалення стандартів
юридичної допомоги. (див. також гл. 5. «Правозахисна діяльність
НДО в міжнародних міжурядових організаціях»).

3.2. Конституційні стандарти
Право на безкоштовну юридичну допомогу є предметом
конституційного чи іншого законодавчого захисту в багатьох
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правових системах у всьому світі. Шоста поправка до Конституції
Сполучених Штатів проголошує: «в усіх кримінальних справах
обвинувачений повинен мати право… отримати допомогу
адвоката для свого захисту». Верховний суд США витлумачив це
положення так, аби вимагати, що адвокат повинен бути наданий
звинуваченим особам, які не мають можливості самі отримати
юридичного представництва. У віховій справі Гедеон проти
Вейнврайт, 372 США 335 (1963 р.) суд вирішив, що це положення,
а отже, вимога надання адвоката, стосується всіх кримінальних
справ у федеральних судах і судах штатів. Стаття 35 (2)(с)
Конституції Південної Африки 1993 р. вимагає для кожної
затриманої особи права «мати юридичного практикуючого
юриста,
призначеного
затриманій
особі
державою та за рахунок держави, якщо в противному випадку може
трапитися суттєва несправедливість, і особа повинна одразу бути
повідомлена про таке право». Термін «суттєва несправедливість»
було витлумачено судом Південної Африки таким самим чином,
як Європейський суд із прав людини витлумачив слова «інтерес
справедливості».
Конституції багатьох розвинених країн гарантують право на
безкоштовне
юридичне
представництво
не
тільки
малозабезпеченим звинуваченим у кримінальних справах, а й
малозабезпеченим учасникам цивільного процесу. Наприклад,
Конституція Нідерландів чітко гарантує у ст. 18, що парламент
установлює правила, які стосуються положень правової допомоги
особам обмеженими фінансовими можливостями, не обмежуючи
такої допомоги звинуваченими у кримінальному процесі.
Подібним чином Конституція Італії у ст. 24(3) надає право
малозабезпеченим на відповідний захист у судовому процесі.
Стаття 29 Конституції Швейцарії 1999 р. надає малозабезпеченим
право на безкоштовну юридичну допомогу в цивільних справах,
якщо тільки справа не є цiлком безпiдставною.

3.3. Законодавство
Більшість конституцій чітко не визнають права на юридичну
допомогу в цивільних справах. Утім, така допомога часто
гарантується іншими правовими нормами, такими як спеціальні
закони, прийняті законодавцями, чи широким тлумаченням суду
непрямо пов’язаних конституційних положень.
Суддя Ерл Джонсон молодший, американський суддя з каліфор229

нійського апеляційного суду, нещодавно описав результати
дослідження, яке він почав приблизно 30 років тому стосовно
систем правової допомоги в усьому світі. Він установив, що
більшість прийнятого законодавства у країнах Західної Європи
декілька десятиліть тому гарантували право на захисника в
цивільних справах, і певні правові положення стосовно цього діяли
більш як сторіччя. Франція та Німеччина прийняли такі закони в
1851 і 1877 рр. відповідно. Скандинавські країни та більшість
інших народів Північної Європи зробили це на початку ХХ ст.
Австрія, Греція, Італія та Іспанія відповідно ввели в дію законні
права на захисника наприкінці ХІХ чи на початку ХХ ст. Гонконг,
Нова Зеландія, деякі австралійські штати й канадські провінції
ухвалили подібні положення в 1960–1970-х рр.
У 2000 р. в статті в журналі міжнародного права Фордхем
суддя Джонсон зазначив, що тлумачення судів США сприяло
належному конституційному процесові та рівню захисту гарантій,
які є разюче подібними до того, як верховні суди в інших країнах
розглянули подібні конституційні справи. Наприклад, 1937 р.
Верховний суд Швейцарії розглядав, чи можуть малозабезпечені
швейцарські громадяни мати право на безкоштовного адвоката в
цивільних справах. Конституція Швейцарії також передбачає, що
всі «швейцарці рівні перед законом» подібно до конституційних
гарантій США, що всі громадяни мають «рівний захист закону».
Суд Швейцарії також установив, що бідні люди не можуть бути
«рівними перед законом» у звичайних судах, якщо тільки вони не
будуть представлені адвокатом, як і всі інші громадяни. Тому
уряди кантонів Швейцарії були зобов’язані надавати юристів
безкоштовно малозабезпеченим учасникам усіх цивільних
процесів, які вимагають «знання закону».

4. ВИБРАНІ НАЦІОНАЛЬНІ СИСТЕМИ
ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ
Сучасні системи правової допомоги в різних країнах
пропонують широкий спектр різних послуг. Деякі країни надають
допомогу лише в кримінальних справах, деякі – у кримінальних і
цивільних в одній системі, інші використовують незалежні
системи для кримінальних і цивільних справ. Жодна система не є
ідеальною. Проте досвід кожної країни може допомогти знайти
рішення тим, хто прагне реформи юридичної допомоги.
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Інформація, наведена нижче, основана на дослідженні, чинному
на момент публікації щодо законодавства Австралії, Англії та
Уельсу, Фінляндії, Нідерландів, Шотландії, Південної Африки та
Сполучених Штатів Америки.

4.1. Хто призначає юридичну допомогу
У певних правових системах, таких як Сполученого
Королівства, суди вирішують, чи надавати юридичну допомогу в
кримінальних справах. В інших, таких як Південна Африка та
Нідерланди, рішення ухвалюється спеціальним державним
органом, створеним для керування системою юридичної допомоги.
У Сполучених Штатах Америки є дві системи: суди
постановляють рішення у кримінальних справах, а недержавні
організації юридичної допомоги, які діють згідно з
розпорядженням
уряду,
вирішують
у
цивільних справах.
Спеціальні урядові агенції, такі як Комісія юридичної
допомоги в Австралії та Рада юридичної допомоги в Південній
Африці, Нідерландах і Шотландії, зазвичай укомплектовані
урядовими адвокатами і можуть також передавати справи
приватним адвокатам. Повноваження цих установ різняться в
різних країнах. Здебільшого установи відповідають за загальне
управління системою юридичної допомоги, організацію її
бюджету, прийняття стандартів якості для юридичної допомоги,
що надається адвокатами, і рішення стосовно надання
безкоштовної юридичної допомоги. Багато установ юридичної
допомоги публікують періодичні звіти про свою діяльність, хоча в
таких країнах як Шотландія діяльність установ є предметом
парламентського контролю.
Хоча підстави надання юридичної допомоги різняться від
країни до країни, критерії, застосовувані в більшості правових
систем, підпадають під дві загальні категорії: фінансову та
правову. Для отримання безкоштовної юридичної допомоги особі
має бракувати грошей для найняття адвоката. Відповідними
факторами є дохід особи і власність, а також (у деяких країнах)
дохід будь-яких партнерів і розмір сім’ї обвинуваченого.
Придатність до юридичної допомоги може бути підтверджена
фінансовою заявою чи заявою особи, як це є у США; документами
про прибуток та банківськими заявами, як у Шотландії; виписками
про заробітну платню, як у Південній Африці; часто –
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документами, виданими муніципалітетом, як у Нідерландах. У
Фінляндії заявник на юридичну допомогу повинен подати форму з
деталізацією його/її фінансової ситуації. Форма мусить бути
супроводжена доказом про прибуток заявника, доходи його/її
подружжя чи партнера, податки, видатки на дитину, іншою
відповідною інформацією, підтвердженою фінансовим офісом
муніципалітету заявника.
У певних країнах юридична допомога може бути наданою в
цілому або частково. Є декілька категорій юридичної допомоги у
Фінляндії. Люди, чиї прибутки нижчі певного рівня, отримують
юридичні послуги безкоштовно. Ті, чиї прибутки вищі, але
недостатні для покриття всіх витрат, отримують часткову
юридичну допомогу – від 25 до 90% вартості юридичних послуг.
Подібно, в Нідерландах застосовується плаваюча шкала, згідно з
якою особа, що заробляє більше грошей, більше вкладає в оплату
юридичних послуг.
Згідно з юридичним критерієм, принциповим фактором є
природа справи. Зазвичай юридична допомога надається
обвинуваченим у всіх кримінальних справах, де цього вимагає
інтерес справедливості, за винятком певних кримінальних
правопорушень, що караються штрафом. У багатьох країнах
юридична допомога надається і в цивільних справах. У Південній
Африці та Фінляндії, наприклад, юридична допомога надається у
справах
про
розлучення,
аліменти,
трудових
спорах,
адміністративних справах і пенсійних спорах.

4.2. Механізми юридичної допомоги
у кримінальних справах
Країни прийняли різні моделі для надання послуг юридичної
допомоги своїм громадянам, звинуваченим у злочинах. Експерти з
юридичної допомоги Роберт Спенгенберг та Марія Бімен із
Спенгенберг-груп визначили три основні моделі організації
юридичної допомоги у Сполучених Штатах Америки: адвокати діють
як призначений обов’язковий радник, адвокати, які надають послуги
згідно з контрактом, та адвокати, які працюють державними
захисниками. Подібні моделі діють і в інших країнах. Країна може
створити модель, використовуючи один чи більше з цих механізмів.
Окрім того, певні правові послуги, запропоновані клініками шкіл
права, можуть доповнити представництво, надане повнішими
схемами юридичної допомоги.
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4.2.1. Система призначення обов’язкового
захисника
Мабуть, найстарішу з усіх систему, систему призначення
обов’язкового захисника, прийнято нині в багатьох країнах світу,
зокрема в Австралії, більшості Європи, Південній Африці та
Сполучених Штатах Америки, хоча деякі з цих країн організували
свої системи юридичної допомоги тільки на цій моделі. Згідно з
цією моделлю суди, адвокатура та інші відповідні установи
юридичної
допомоги
призначають
захисників
для
малозабезпечених обвинувачених, і гонорар адвоката сплачується з
державних фондів, спеціально виділених для цієї мети.
Згідно з традиційною системою суд чи адвокатура призначає
обов’язкового захисника, який може бути членом адвокатської
спілки без будь-яких подальших вимог. У Сполучених Штатах
Америки адвокати юридичної допомоги повідомляють, що рішення
щодо призначення адвоката може просто основуватися на
присутності адвоката в залі суду з першою появою там
обвинуваченого. Цей чинник у поєднанні з доволі низьким
розміром відшкодування адвокатам, призначеним обов’язково,
може пояснити, чому ця система часто критикується за надання
малозабезпеченим
для
представництва
«маргінально
компетентних юристів». Критика призначених обов’язкових
адвокатів вказує на відсутність контролю за кваліфікацією
призначених юристів та якістю послуг. Традиційна версія системи
призначення зараз має обмежене значення. Багато країн прийняли
змінену модель обов’язкових захисників, згідно з якою адвокати
призначаються на основі ротації відповідно до досвіду, знання і
складності справи. У більшості країн система вимагає, щоб
обов’зкові адвокати відповідали певним мінімальним критеріям
кваліфікації, передбачалася певна форма нагляду за юристами та
професійна підготова. Спостерігачі у США дійшли висновку, що
традиційна тимчасова система обов’язкового призначення ризикує
тим, що адвокати стають економічно залежними від доброї волі
судів, але такий ризик зменшується у скоординованій, ротаційній
моделі. Процедура призначення захисника у цих справах суворо
регулюється законодавством про юридичну допомогу.
Система призначення обов’язкового захисника
За
Легке управління
Обмежений адміністративний тягар
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Швидка процедура призначення.
Проти
Відсутність контролю за призначеннями
Обмежений нагляд чи контроль якості
Мінімальні можливості для навчання та професійного розвитку
Складність підготування чітких бюджетів на майбутнє
У певних країнах – ризик компромісу в процесі з причини
залежності від призначень судом
Часто більші витрати у справі, ніж державний захисник чи
захисник за контрактом
Відсутність спеціалізації в кримінальних справах.

4.2.2. Контрактна система
Контрактну систему нещодавно було прийнято у Сполученому
Королівстві. Багато штатів США також організували свою
систему юридичної допомоги або частково, або повністю на цій
системі. Згідно з контрактною системою, рада юридичної
допомоги, штат, округ чи муніципалітет підписують контракт із
юридичною фірмою, інколи з місцевим адвокатським об’єднанням
чи НДО, інколи з індивідуальним адвокатом, щодо надання
юридичної допомоги у певній кількості випадків за фіксовану
оплату за справу. Згідно з такими контрактами адвокати можуть
надавати юридичне представництво по всіх кримінальних справах
у цій юрисдикції, як у Шотландії чи за певною категорією справ,
таких як справи з меншинами чи справи, що їх офіси державного
захисту не можуть взяти з причини конфлікту інтересів. Контракт
укладається на певний період часу, найчастіше на один чи два
роки, після закінчення якого фірма повинна швидко призначити
фірму-замінника, для забезпечення того, щоб отримувачі
юридичної допомоги продовжували мати доступ до допомоги в цій
сфері. Будь-яка юридична фірма чи НДО можуть подавати заявку на
представництво малозабезпечених людей у цій юрисдикції. На
практиці рада юридичної допомоги чи муніципалітет застосовує
процедуру тендеру для вибору фірми-контрактора, основуючись
на гонорарі фірми, кількості справ, які вона може розглядати, та
інших чинниках.
Контракти зазвичай містять спеціальні положення, гарантуючи
якість наданих юридичних послуг. У 1990 р. Американська
асоціація юристів ухвалила регулювання, яке вимагало положення
контролю якості в усіх контрактах про безкоштовну юридичну
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допомогу у США. Подібним чином в Англії контракти на
юридичне
представництво
малозабезпечених
осіб,
які
обговорювалися між Комісією з юридичних послуг (колишня Рада
юридичної допомоги) та юридичними фірмами, повинні містити
певні положення щодо якості послуг і механізми нагляду. У
Шотландії для того, щоби підійти до контракту з Радою
юридичних послуг, юридична фірма повинна заздалегідь
зареєструватися в Раді. Аби зареєструватися, юридична фірма
повинна відповідати стандартам кодексу професійної практики,
виконувати вимоги щодо поведінки, підтримки записів і справ,
підзвітності тощо.
Контрактна система юридичної допомоги
За
Рівень контролю за призначенням
Певний вплив на якість юридичних послуг і підзвітність
Можливість попереднього планування майбутніх бюджетів і
витрат.
Проти
Більші витрати, ніж система державних захисників
Ризик компромісу в процесі з причини залежності від
урядового контракту.

4.2.3. Система державних захисників
Згідно з цією системою юридичне представництво
малозабезпеченим надається урядовою установою, спеціально
створеною з цією метою та укомплектованою юристами, які
працюють повний час. Ця система широко використовується в
усьому світі. Першою країною Центральної та Східної Європи, яка
запустила пілотний проект державного захисту, стала Литва у 2000
р. Південна Африка впровадила пілотний проект громадянського
захисту в 1992 р., Шотландія почала свою пілотну програму
державного захисту в 1998 р. У деяких країнах систему
державного захисту інтегровано з Радою юридичної допомоги, як
у Південній Африці. Законодавцям часто відводять роль нагляду
за системою, як у Шотландії, де діяльність Ради юридичної
допомоги є предметом парламентського нагляду. Незалежно від
організаційної структури чи механізму нагляду, етичні правила та
кодекси етики, які обмежують приватних адвокатів, також є
обов’язковими для працівників установ державного захисту.
Проекти державного захисту в Південній Африці та
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Шотландії надали юридичні послуги великій кількості
малозабезпечених звинувачених. У Південній Африці приблизно
200 справ було призначено на одного адвоката, тож десять
державних захисників працювали по 2000 справам протягом
першого року. У Шотландії кількість справ, передбачених у
першому році на одного державного захисника, наближалася до
500. Навіть більше, досвід Південної Африки показав, що
середня затрата на одну кримінальну справу в системі державних
захисників є меншою, ніж середня вартість у системі
призначення адвокатів з обов’язку. Але проекти державного
захисту повинні бути ретельними, забезпечуючи, щоби кількість
справ на одного державного захисника не перевищувала рівня, за
яким вона негативно вплине на якість представництва та уваги до
індивідуального клієнта.
Конституція Південної Африки надає всім затриманим чи
арештованим особам право консультуватися з юридичним
практиком. Рада юридичної допомоги розмістила безкоштовний
телефонний номер у всіх поліційних дільницях і тюрмах, аби
забезпечити можливість затриманим і заарештованим особам
проконсультуватися з юристами, хоча, на її думку, вона не має
достатнього фінансування для забезпечення юридичної допомоги
всім, хто її потребує. Рада розглядала можливість створення
передплатної послуги телефонних юридичних порад для
знаходження достатнього фінансування операційних витрат, але
цю схему задіяно не було.
Для убезпечення від можливих конфліктів, які можуть
виникнути, Американська асоціація юристів домоглася від урядів
штатів США розглянути організацію їхніх правових послуг на
основі комбінацій моделей та не покладатися тільки на систему
державного захисту.
Система державних захисників
За
Юридична допомога надається добре кваліфікованими
юристами
Гарний потенціал контролю за якістю
Можливість навчання та професійного розвитку
Нижчі витрати на «підтримку»
Більша легкість у плануванні майбутніх бюджетів і
слідкування за витратами
Більша ймовірність ведення статистики й забезпечення
підзвітності.
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Проти
Велика завантаженість адвокатів у штаті
Ризик застосування рутинного підходу в розгляді подібних
справ
Сприйняття державних захисників як частини правового
апарату держави.

4.3. Механізми юридичних послуг
у цивільних справах
Юридична допомога в цивільних справах містить різноманітні
послуги, як-от: юридичну інформацію та системи посилання,
правову освіту громади, поради особам і послуги з
посередництва. Такі послуги також означають представництво в
судах, процеси громадського інтересу стосовно питань, які
впливають на багатьох людей, законодавчий захист і захист в
апеляційних судах. Інколи послуги надаються напряму
державними установами, але більш типовим виглядає надання їх
НДО чи приватними адвокатами. У багатьох країнах послуги,
оплачені державою, доповнено послугами, що надаються
приватними благодійними організаціями. Існує сильний та
зростаючий наголос на використанні помічників юристів і
непрофесійних захисників, щоб охопити якомога більше людей.
Забезпечення того, щоб юридичну допомогу та подібні соціальні
послуги було надано бідним, дітям, жертвам насильства та іншим,
є завданням усієї громади, а не тільки самої установи надання
юридичних послуг. Громадські організації є цінним ресурсом, який
може бути покликаний надавати послуги правозахисту, поселення
під час надзвичайних випадків, харчування, догляду за дітьми й
порад, а також допомоги з судовими наказами особистого захисту
і процесу кримінальної юстиції. Такі організації можуть мати певні
знання й досвід стосовно потреб клієнтської групи, таких як жінки,
що зазнали насилля, перестарілі, інваліді та ін. Громада юридичної
допомоги чи адвокат можуть використати ресурси цих організацій
чи, якщо це необхідно, скеровувати клієнтів до них. Крім того,
оскільки чимало юридичних установ обмежені у своїх діях
урядами, які їх фінансують, чи вузько встановленим набором
пріоритетів, громадські організації можуть відігравати цінну роль
у знаходженні й захисті рішень від імені громади.
Гарним прикладом того, як організації поєднують юридичну
допомогу та інші соціальні послуги, є Громада юридичних послуг
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Нью-Йорка (NYLAS). Створена 1876 р., NYLAS значно змінила
свою роль протягом років. Першою метою було надання
юридичних послуг німецьким іммігрантам; у 1990-х рр.
організація розширила свої послуги до юридичних консультацій
для бідних. Сьогодні NYLAS є однією з найбільших
неприбуткових фірм права громадського інтересу в США. Її
персонал із 900 юристів надає щось більше, ніж юридичні послуги,
понад 300 000 осіб із соціальними потребами та є важливим
фактором для надання сили вразливим групам Нью-Йорка.
Існує багато моделей надання цивільно-правових послуг,
більшість із яких може бути переділена на три категорії: бюро
порад і «гарячі лінії», програми працюючих адвокатів і програми
приватних адвокатів.

4.3.1. Бюро порад і «гарячі лінії»
Після другої світової війни Сполучене Королівство очолило рух
створення бюро порад громадянам в Англії, Уельсі та Північній
Ірландії. Вони призначалися для надання людям порад і практичної
допомоги з широкого спектра проблем. Хоча спершу вони не
створювалися як бюро юридичних порад, ці центри почали
надавати суттєву допомогу особам стосовно їхніх прав, тому що
багато основних проблем, таких як житло, зайнятість і сімейні
стосунки, мають важливі правові аспекти. Бюро порад громадянам
регулярно працювали разом із правовими організаціями громади
(див. розд. 4.3.2). Подібні організації під назвою Програми
діяльності громади, які також співпрацювали з місцевими
організаціями правових послуг, було створено в 1960-х рр. у
Сполучених Штатах Америки.
У 1996 р. перше бюро порад громадянам було створене в
Польщі (Biuro Porad Obywatelskich, ВРО) за британською моделлю.
Зараз там існують 17 відділень (приблизно 2000 працюють у
Сполученому Королівстві), планується відкрити більше офісів.
Діяльність ВРО підтримується та скоординовується Об’єднанням
асоціацій бюро порад громадянам у Варшаві. Подібна організація,
основана на британській моделі бюро порад громадян, працює в
Чеській Республіці.
Принципові функції ВРО – збирання й поширення інформації,
проведення освітньої діяльності, заохочення дій громади та
індивідуальних осіб. Наприклад, робота ВРО з інформування
громадян стосовно послуг місцевих і національних установ та
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НДО, підтримання інформаційної системи стосовно прав
громадян, поширення інформації та даних, опублікованих
регіональними урядами, іншими державними установами та
НДО.
Робота польських ВРО є ефективною щодо розширення
громадянського усвідомлення через освічення осіб про їхні права
й відповідальність як громадян (наприклад, пояснюючи переваги
і процедури щодо житла). ВРО також можуть проводити
програми чи готувати матеріали, які пояснюють певні процедури
для забезпечення індивідуальних прав (наприклад, пояснення
правил подання офіційних документів чи регулювань стосовно
соціальної допомоги). ВРО пропонує громадянам послуги з порад
для підтримки й заохочення тих, хто працює з індивідуальними
проблемами та з тими, які є спільними для груп.
Філософія ВРО полягає в тому, що всі громадяни мають повністю усвідомлювати свої права, аби вирішувати свої правові
проблеми. Втім, радники ВРО не вибирають рішень для своїх
клієнтів; радше, вони допомагають прояснити спектр можливих
рішень, а також наслідки кожного вибору. Заохочуючи місцеву
громаду бути активнішою, ВРО також служать громадськості,
передаючи особам основні знання та базову інформацію. Тому
ВРО навчає громадян, як розв’язувати місцеві проблеми за
допомоги соціальної участі й співпраці. Діаграма на с. 235
ілюструє широкий спектр питань, якими клопоталися 13
польських ВРО протягом 2000 р.
Категорії клієнтських справ, вирішених ВРО протягом
2000 р. (основано на даних 13 польських бюро порад
громадянам)
Трудові питання 13%
Сімейні проблеми 16%
Житло 13%
Власність 7%
Цивільно-правові збитки 2%
Соціальне забезпечення 9%
Соціальні виплати 10%
Питання інвалідів 5%
Адміністративне право 10%
Охорона здоров’я 3%
Освіта 1%
Перепис 1%
Справи іноземців/біженців 2%
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Податки 1%
Права споживачів 1%
Інші 8%.
За подальшою інформацією, будь ласка, звертайтеся до Об’єднання асоціації бюро порад громадянам, Zwiazek Stowarzyszen
Biur Porad Obywatelskih, ul. Lwowska 15, VIp, 00-660 Warsaw,
Poland; тел: (4822) 6225553; факс: (4822) 6225554; ел. Пошта:
zsbpo@zsbpo.org.pl
Юридичні «гарячі лінії» виникли як головний компонент
системи цивільно-правових послуг протягом років, особливо у
США. Ці організації пропонують основні поради і можуть
скерувати до відповідних служб телефоном. У багатьох справах
вони також проводять розгляд відповідності для працівників
програм адвокатів (див. розд. 4.3.2). Ці програми схиляються до
того, що вони є програмами НДО на фінансуванні уряду. Під
наглядом адвокатів помічники юристів, студенти-юристи чи
неюристи-волонтери надають поради клієнтам. У певних випадках
адвокати прямо надають поради. Більшість порад обмежені одним
телефонним дзвінком, основаним на інформації, яку надає той, хто
дзвонить без жодного розслідування чи договору за контактом із
третьою стороною. Багато «гарячих ліній» також надсилають
письмові матеріали поштою. Якщо той, хто дзвонить, вимагає
більше послуг, працівник скерує його туди, куди можливо.
Офіси порад і «гарячі лінії»
За
Легший доступ багатьом людям
Покриває широкий спектр питань
Пропонує поради і практичну допомогу
Гарно скеровує до інших послуг
Немає обмежень доступу.
Проти
Обмежена порада в розмірі та обсязі
Відсутнє представництво в суді
Відсутність систематичного правового захисту.

4.3.2. Програми штатних адвокатів
Основний механізм надання цивільно-правових послуг –
програми штатних адвокатів. Вони здійснюються приватними,
неприбутковими організаціями, створеними з чіткою метою
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надання представництва малозабезпеченим особам з основних
питань
сімейного
права,
житла,
зайнятості, державної допомоги, прав споживачів та інших економічних питань. Ці організації часто називають центрами юридичних
послуг в околиці або громаді, оскільки їхня мета виражається в
тісних зв’язках з клієнтськими громадами, яким вони служать.
Ними керують місцеві ради директорів, утворені з адвокатів і
клієнтів. Більшість із зайнятих у програмах штатних адвокатів
фінансово підтримуються Корпорацією юридичних послуг, яка
накладає чіткі обмеження на придатність клієнтів та інші ліміти
на тип роботи, яку може виконувати організація. Як результат
суттєвих змін у федеральній програмі декілька років тому, значна
кількість організацій вирішила відмовитися від фінансування
Корпорацією юридичних послуг і покладається замість цього на
фінансування від урядів штатів та інших громадських і
приватних джерел.
Програми штатних адвокатів часто організовуються за
спеціалізацією, як-от житло чи сімейне право. Основна мета
організацій – надавати індивідуальному клієнту типу допомоги,
який найкраще підходить для розв’язання його проблем. Часто це
– проведення коротких бесід, надання інформації, написання
листа чи декілька телефонних дзвінків. Такі програми
зосереджують більшість своїх зусиль на наданні представництва
в суді чи урядових установах, в яких юрист відданий наглядові за
розв’язанням проблеми до кінця. Багато програм юридичної
допомоги також роблять значний наголос на правозахисті, який
стосується інтересів багатьох людей. Цей тип правозахисту може
містити подання позовів класової дії, роботу з апеляціями щодо
важливих пунктів права, складання законопроектівб сприяння
змінам в урядових нормативних актах і співпрацю з іншим типом
організацій, створених для малозабезпечених.
ПРОГРАМИ ШТАТНИХ АДВОКАТІВ
За
Сильні механізми для визначення місцевих пріоритетів
Видимість у громаді
Широкий спектр послуг
Ефективний стратегічний захист у важливих питаннях
Основа для пошуку коштів.
Проти
Менша гнучкість, ніж у механізмах приватних адвокатів
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Тенденція попервах мати менш досвідчених працівників
Велике навантаження на адвокатів.
Організації, подібні до програм штатних адвокатів США,
існують у Сполученому Королівстві, Канаді, Австралії, Південній
Африці, а також в інших країнах. Фінансування може надаватися
через національні уряди, місцеві влади чи приватних донорів.
Центр правових ресурсів (LRC) у Південній Африці є прикладом
організації, яка почала захищати громадянські й політичні права
протягом ери апартеїду, а згодом змінила пріоритети роботи на
економічні питання, такі як житло й зайнятість, і питання особистих
прав, зокрема домашнього насильства. Центр очолив розвиток
демонстрування
цінності
надання
висококваліфікованих
юридичних послуг у Південній Африці, спричинивши рішення
Ради юридичної допомоги затвердити фінансування мережі
правових центрів, які виконують подібну роботу.

4.3.3. Програми приватних адвокатів
У ряді країн приватні адвокати отримують матеріальну
компенсацію згідно з урядовими програмами для надання
цивільно-правової допомоги. До недавнього часу Сполучене
Королівство було основним прикладом традиційної форми моделі.
Згідно з цією системою Рада юридичної допомоги оцінює вимогу
будь-якої особи, яка прагне безкоштовної допомоги, основаної на
індивідуальному прибутку й типі справи. Якщо таку допомогу
затверджено, особа отримує представництво від приватних
адвокатів таким чином, як і особа, котра заплатила за такі послуги.
Рада юридичної допомоги тоді виплачує гонорар вибраному
адвокатові. У Сполученому Королівстві програма працювала як
право, означаючи, що будь-яка особа, котра відповідає фінансовим
вимогам і має підходящу правову проблему, може отримати
юридичну допомогу. Це надавало широкий доступ до юридичної
допомоги настільки довго, наскільки проблема залишається такою,
яку приватні адвокати традиційно вирішують. Багато країн
Співдружності націй, таких як Південна Африка, створили свої
системи за зразком системи Сполученого Королівства, яку часто
називають судо-допомогою.
У квітні 2000 р. Рада юридичної допомоги у Сполученому
Королівстві була замінена Комісією юридичних послуг, яка
створила нову систему цивільно-правової допомоги. Нова система
використовує контрактну модель, подібну до тієї, яку описано
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вище стосовно до кримінальних справ.
У цивільних справах Громадська юридична допомога (CLS)
надає безкоштовне юридичне представництво особам, підящим
за їхніми фінансовими умовами та природою їхніх справ. CLS
також допомагає відповідним клієнтам у різних правових
питаннях, зокрема розлучення та інших аспектів сімейного права,
порад із соціальної допомоги, проблем із кредитами чи боргами,
суперечок між житлонаймачем і господарем, питань імміграції та
громадянства. Інші питання, якими клопочеться CLS, можуть
стосуватись оскарження рішень урядових та інших державних
органів, оскарження неправомірної поведінки поліції.
Крім програм юридичної допомоги, фінансованих урядом,
приватні адвокати надають цивільно-правову допомогу малозабезпеченим клієнтам на добровільній основі. У Сполучених Штатах
Америки певні програми фондів юридичної допомоги звикли
платити неприбутковим організаціям для пошуку відповідних
клієнтів і спрямування їх до адвокатів, які займаються справами
pro bono (заради добра, безкоштовно). Певні штати, такі як
Вісконсін і Пенсільванія, здійснюють варіанти програм судодопомоги. Такі програми також наймають волонтерів-адвокатів,
надають їм тренінги стосовно конкретних правових питань, які
шкодять малозабезпеченим, проводять певну діяльність для
забезпечення якості послуг. Цей структурований підхід привів до
суттєвого розширення послуг волонтерів. Водночас багато
адвокатських об’єднань і судів, відповідальних за врегулювання
поведінки адвокатів, сильно заохочують адвокатів пропонувати
певний обсяг послуг pro bono, що мало наслідком більшу
кількість юридичних послуг на волонтерській основі.
Програми приватних адвокатів/система судо-допомоги
За
Доступ до висококваліфікованих досвідчених приватних
адвокатів
Заохочення підтримки юридичною громадськістю юридичних
послуг для бідних
Більше вибору для клієнтів в отриманні представництва.
Проти
Можуть бути дуже дорогими
Складність у забезпеченні якості послуг
Тенденції віддавати перевагу судовому процесові над іншими
методами вирішення спору
Традиційно не дозволяє встановлювати пріоритети громадою.
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4.4. Правові клініки та програми
«Вуличного права»™
Крім основних механізмів для надання послуг юридичної
допомоги, деякі країни підтримують різні підходи до надання
юридичної допомоги малозабезпеченим, такі як юридичні клініки
та програми вуличного права. Хоча жодна з країн не організувала свої системи винятково на додаткових підходах, обоє
можуть працювати як додаткові засоби для надання юридичної
допомоги.
Юридичні клініки є компонентом юридичної освіти, згідно з
яким студенти-юристи під наглядом професора права, юристапрактика чи їх обох розглядають реальні справи індивідуальних
клієнтів. Юридичні клініки служать двом основним цілям: навчати
студентів основних юридичних умінь через практичний досвід і
надавати компетентні поради малозабезпеченим людям, які в
противному разі не могли б отримати консультації юриста.
Південна Африка мала цікавий досвід в інтегруванні
юридичних клінік у систему юридичної освіти. Подібно до
багатьох країн Центральної та Східної Європи, випускникиюристи Південної Африки, які бажали стати юристами, повинні
були пройти інтернатуру у приватних адвокатів після закінчення
школи права. Як і в багатьох центрально- та східноєвропейських
країнах, у минулому бракувало місць для таких інтернатур. У 1993
р. Цю вимогу до інтернатури було змінено для того, щоби
дозволити випускникам шкіл права пройти інтернатуру служіння
громаді в юридичній клініці чи у фірмі права громадського
інтересу як альтернативу до проходження інтернатури з приватним
адвокатом. Це значно збільшило кількість місць, доступних новим
випускникам. Клініки, які брали участь, повинні мати
практикуючого юриста з достатнім досвідом для нагляду за
роботою випускників. Ці клініки напряму фінансуються Радою
юридичних послуг і діють як офіси державного захисту при
місцевих судах.
Хоча юридичні клініки є важливим у навчанні студентів
надзвичйно важливих юридичних навичок і надання їм шансу
справжньої роботи юриста, вони залишаються частковим
вирішенням проблеми доступу до правосуддя. За винятком
юридичних клінік сервісу громад у Південній Африці, ці клініки
здебільшого не можуть бути ефективним механізмом для надання
юридичного представництва, оскільки вони мають збалансувати
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потреби клієнтів юридичної допомоги з освітніми цілями програми.
Для подальшої дискусії фінансованих університетами юридичних
клінік див. гл. 7. «Клінічна юридична освіта: формування
наступного покоління юристів».
Інший засіб для сприяння доступу до правосуддя
малозабезпеченим – програми вуличного права. Вуличне право є
формою освіти для учнів середніх шкіл та інших аудиторій і
зосереджено на поясненні, як працюють правові системи, та
наданні певних основних знань щодо різних правових питань, які
можуть вплинути на них у щоденному житті. Програми вуличного
права часто функціонують при університетах-клініках, в яких
студенти-юристи є викладачами, навчають свої аудиторії щодо
питань,
пов’язаних
із
кримінальним
правом,
правом
неповнолітніх, житлом, соціальним забезпеченням та ін. На
юридичному факультеті Варшавського університету, наприклад,
учасники програми вуличного права готують письмові матеріали
стосовно прав людей, що роздаються багатьом клієнтам
юридичної допомоги. Програми вуличного права є цінним
додатком до юридичних клінік, оскільки вони інформують
учасників стосовно їхніх прав та як можна отримати юридичну
допомогу. Див. гл. 8. «Громадська освіта у сфері прав людини,
права і демократії: модель «Вуличне право™».

4.5. Фінансування
Звичайно системи юридичної допомоги фінансуються з
державних бюджетів. У федеральних системах зобов’язання
надавати
фінансування
систем
юридичної
допомоги
розподіляється між центральним і локальним владами. Оскільки
урядове фінансування часто буває недостатнім, програми
юридичної допомоги в багатьох країнах змушені шукати
фінансування з альтернативних джерел. Однією важливою
моделлю для фінансування систем юридичної допомоги є
програма Прибутку з трастових рахунків юристів (Interest on
Lawyer’s Trust Accounts, IOLTA). Програми IOLTA діють зараз в
Австралії, Канаді, Новій Зеландії та Сполучених Штатах Америки.
За допомоги IOLTA адвокати кладуть на депозит кошти гонорарів,
авансово депоновані від клієнтів на депозитні рахунки банків для
отримання відсотків. Прибутки, отримані з рахунків IOLTA,
передаються фундаціям, які надають юридичну допомогу
малозабезпеченим клієнтам. Зараз усі програми IOLTA у
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Сполучених Штатах Америки збирають приблизно 100 млн
доларів США щороку для надання основних юридичних послуг
1,7 млн малозабезпечених американців. У Південній Африці
еквівалент IOLTA коштів використовується для підтримки
юридичної освіти, тренінгу та акредитованих університетських
юридичних клінік.
Деякі штати Північної Америки прийняли інший підхід до
фінансування систем юридичної освіти. Наприклад, в Алабамі
спеціальний Податковий фонд справедливого суду був створений для
покриття витрат на представництво для малозабезпечених
обвинувачених.
В Арканзасі сплату 5 доларів установлено в усіх кримінальних і
цивільних справах для фінансування від держави і штату юридичної
допомоги у кримінальних і цивільних справах. У Кентуккі всі особи,
які отримують юридичну допомогу в кримінальних справах, зобов’язані заплатити 40 доларів адміністративного збору, хоча ця
оплата може бути скасована для осіб, які не можуть її собі
дозволити, чи для осіб, які затримані та очікують суду. Навіть
більше, всі особи, засуджені за керування автомобілем у
нетверезому стані, мають сплатити штраф у 200 доларів, 50 із яких
йде
у
фонд
юридичної
допомоги.
У Монтані кошти на юридичне представництво у кримінальних
справах надходять від частини реєстраційного внеску за
транспортний засіб.
Порівняльне фінансування витрат
на цивільно-правові послуги
Країна

Сполучені
Штати (1998 р.)
Німеччина
(1996 р.)

Повний урядовий
внесок у цивільноправові послуги
(млн доларів США)

600
(270
населення)
390
(80
населення)
270
(59
Франція (1994 р.) населення)
Нідерланди
150 (15.5
(1998 р.)
населення)
1.350 (53
Англія (1999 р.) населення)
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млн
млн
млн
млн
млн

Інвестиції на
Інвестиція в
цивільно-правові
цивільно-правові послуги в доларах
послуги в
на 10 000 ваперерахунку на США лового
особу
національного
(долари США)
продукту

2.25

0.70

4.86

1.90

4.50

1.90

9.70

4.20

26.00

12.00

Адаптовано з Національної бібліотеки рівності перед законом,
Міжнародна колекція юридичної допомоги (відвідано 13 червня
2001
р.),
www.equaljusticeupdate.org/comparativestatistics.htm,
цитовано з: суддя Джонсон молодший. «Рівний доступ до правосуддя: порівняння доступу до правосуддя у Сполучених Штатах
Америки та інших індустріальних демократіях», 24 Журнал
міжнародного права Фордхем, S83 (2000) S95.

5. СПРИЯННЯ ЕФЕКТИВНІЙ
ЮРИДИЧНІЙ ДОПОМОЗІ ДЛЯ ВСІХ
Забезпечення ефективної юридичної допомоги недостатньо
представленим залишається критичним питанням для країн
Центральної та Східної Європи. Втім, є причини для оптимізму
стосовно майбутнього юридичної допомоги в регіоні. Кампанія зі
створення кращого доступу до правосуддя та дієздатної системи
надання юридичної допомоги може виявитися не такою лякаючою
та складною, як здавалося спершу.

5.1. Посилення стандартів справедливого суду
за допомоги стратегічного судового процесу
На сьогодні більшість кримінально-процесуальних кодексів у
центрально- та східноєвропейських країнах чітко визнають
малозабезпеченість як основу для надання безкоштовної
юридичної допомоги. Хоча кримінально-процесуальні кодекси
мають установлені механізми для призначення радників
обвинуваченим у певних категоріях справ, широке коло
обвинувачених, які потенційно можуть бути ув’язненими, не
підпадає
під
жодну
з
цих
категорій,
і тому вони не мають ніякого гарантованого права на безкоштовну
юридичну допомогу.
Ця ситуація не відповідає міжнародним стандартам прав
людини. Недавнє прецедентне право Європейського суду з прав
людини вказує, що ненадання безкоштовної юридичної допомоги
обвинуваченим, яким загрожує ув’язнення, може вважатися
порушенням
права
на
справедливий
суд.
Подаючи заявлені порушення права обвинуваченого на безкоштовну
юридичну допомогу в національних судах і використовуючи
інструменти, основані на прецедентному праві Європейської
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конвенції з прав людини, а також подання справ на розгляд
Європейського суду, правозахисники можуть посприяти
національному законодавству, яке відповідає праву Європейської
конвенції з прав людини, і таким чином поліпшити національні
стандарти доступу до правосуддя. Також див. гл. 3. «Стратегічний
судовий процес: подання позовів в інтересах громадськості».

5.2. Визначення потреб за допомоги досліджень
і пілотних проектів
У багатьох країнах Центральної та Східної Європи доступна
статистика не є достатньою для відкриття актуального обсягу
проблем, що характеризують доступ до правосуддя. Це
ускладнює
не
тільки
оцінювання
теперішніх
потреб
малозабезпечених обвинувачених, а й вирішення стосовно того,
які засоби є найбільш відповідними для реформування системи.
Дослідження та пілотні проекти можуть бути корисними
знаряддями для визначення практичних потреб і відіграти
важливу роль у лобіюванні законодавців та проведенні ширших
кампаній за правову реформу. У Південній Африці дослідження й
пілотні проекти відіграли надзвичайно важливу роль у
реформуванні системи юридичної допомоги.

5.2.1. Дослідження
Дослідження можуть бути потужним знаряддям для
реформування стандартів юридичної допомоги. Науково
обгрунтовані дослідження з уважно зібраними емпіричними
данними можуть допомогти переконати уряд підтримати нову
систему юридичної допомоги та пропонувати урядові суттєву
емпіричну підтримку, якщо рішення змінити систему надання
юридичної допомоги наштовхнеться на сильний критицизм. У
Польщі та Болгарії НДО застосували амбіційне системно широке
дослідження, направлене на викриття недоліків у поточній
системі та знаходження потенційних рішень.
Болгарське дослідження тюрем щодо права на захист
У 1998 р. Болгарський Гельсінський комітет запустив проект
для створення Комісії правової допомоги. Проект містив вивчення
сучасного стану правової допомоги та його впливу на
кримінальний процес у Болгарії. Для проведення дослідження
комітет роздав стандартну анкету в січні й лютому 1999 р. серед
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993 ув’язнених чоловіків і жінок, які були репрезентативною вибіркою всіх затриманих. Анкетування проводилось шляхом інтерв’ю,
проведених психологами в місцях позбавлення волі від імені
Болгарського Гельсінського комітету.
Таблиця 3

Участь захисника на різних стадіях кримінального процесу
(Відсоток респондентів, які відповили «ні» на запитання,
чи мали вони юриста)
Протягом попереднього розслідування

54

Перед судом першої інстанції

40

Протягом апеляції (за винятком відповідей «не було апеляції»)

43
Таблиця 4

Випадки катувань/жорстокого поводження протягом
досудового затримання
(Процент респондентів, які відповіли «так» на запитання,
чи було застосоване проте них фізичне насильство)
Протягом арешту
Всередині поліційної
дільниці
Протягом попереднього
розслідування

з присутністю адвоката

без присутності адвоката

46

56

48

57

29

42
Таблиця 5

Етнічні відмінності відносно участі захисника
в кримінальному процесі
(Процент респондентів, які відповіли «ні» на запитання,
чи мали вони адвоката на різних стадіях
кримінального процесу)
Протягом попереднього розслідування
Перед судом першої інстанції
Протягом апеляції (за винятком відповідей
«не було апеляції»)

Болгари

Турки

Роми

48
35

58
48

64
48

36

51

51
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За подальшою інформацією, будь ласка, звертайтеся до
Болгарського Гельсінського комітету, Bulgarian Helsinki
Committee, 7 Varbitska St., Sofia 1504, Bulgaria; тел/факс (359 2) 943
4876, (359 2) 465 525 чи (359 2) 467 501; ел. пошта:
bsc@bghelsinki.org; веб-сторінка: www.bghelsinki.org

5.2.2. Пілотні проекти
У деяких країнах активісти реформи системи юридичної
допомоги ініціюють пілотні проекти для тестування та аналізу
різних підходів до реформ. Насправді багато пілотних проектів
довели свою успішність в ініціюванні юридичної реформи,
оскільки вони дозволяють громадам побачити переваги нових
інституцій на ранніх стадіях, за умови можливості для активістів
мобілізації політичної та громадської підтримки. Водночас пілотні
проекти можуть бути законодавчими лабораторіями з дослідження
можливих вад певної програми і тому мінімізувати потенційні
негативні наслідки.
Литовський пілотний проект юридичної допомоги
У квітні 1999 р. Програму безкоштовної юридичної допомоги
було почато в Литві для надання такої допомоги малозабезпеченим.
Перший крок проекту складався з поцінування чинних законів
юридичної допомоги й потреби законодавчої реформи. Тоді було
проведено поцінування поточної ситуації в Литві подібно до того,
що проводилося Болгарським Гельсінським комітетом. Третьою
стадією проекту було створення Офісу державного захисника.
28 березня 2000 р. литовський парламент ухвалив закон про
юридичну допомогу, гарантовану державою. Він набрав чинності
з 1 січня 2001 р. Згідно з новим законом особи, чий щорічний
прибуток і власність були меншими, ніж межі, встановлені урядом
Литви, та особи, які мали право на безкоштовну юридичну
допомогу згідно з міжнародним правом, набували права отримати
юридичну допомогу за рахунок держави. Юридична допомога
надавалася в кримінальних, цивільних та адміністративних
справах, коли цього вимагали інтереси справедливості. Держава
покривала витрати на юридичну допомогу за гнучкою шкалою
залежно від прибутку особи.
Безкоштовна юридична допомога надавалася приватними
адвокатами після скерування місцевим державним офісом.
Державні заклади, такі як Офіс державного захисника чи юридичні
клініки, також надавали юридичну допомогу згідно з процедурою,
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затвердженою Міністерством юстиції. Ці державні установи
фінансувалися добровільними внесками згідно з законом про
благодійництво та благодійні внески і натуральною чи
готівковою допомогою. Фінансування першого року роботи нової
системи юридичної допомоги складало близько 8 млн літів, або 2
млн доларів США. Ймовірно, що потребуватиметься додаткове
фінансування для впровадження програми на постійній основі.
Пілотний Офіс державного захисника, підтриманий Фондом
відкритого суспільства – Литва та Інститутом конституційної та
правової політики, було запущено в березні 2000 р. в м. Шяуляй
із п’ятьма юристами в штаті. Результати роботи перших восьми
місяців діяльності Офісу громадського захисника в м. Шяуляй
виявилися дуже обнадійливими. На стадії судового розгляду п’ять
штатних адвокатів працювали у майже 50% справ, за якими
вимагалась юридична допомога. Інші 50% опрацьовувалися 34
приватними адвокатами, призначеними з обов’язку. Протягом
попереднього слідства Офіс державного захисника м. Шяуляй
представив приблизно 80% осіб, які потребували юридичної
допомоги.
Офіс державного захисника є новою концепцією для
литовського закону та інституцією, яка не має прецеденту в
юридичних традиціях Центральної та Східної Європи. На думку
багатьох, Офіс громадського захисника швидко став невід’ємною
частиною системи виконання закону в м. Шяуляй. Відповідно до
інтерв’ю з суддями, прокурорами та слідчими поліції в м. Шяуляй,
проведеному після перших восьми місяців програми, більшість із
них відповідали, що не можуть уявити повернення до старої
системи, та очікували розвитку програми.
За подальшою інформацією, будь ласка, звертайтеся до
Інституту відкритого суспільства – Литва, Open Society FundLithuania, Didzioji St. 5, Vilnius LT-2001, Lithuania; тел: (3702)
685511; факс (3702) 685512; електронна пошта: fondas@osf.lt; вебсторінка: www.osf.lt

5.3. До нової системи юридичної допомоги
Ефективне впровадження права на безкоштовну юридичну
допомогу для малозабезпечених, обвинувачуваних у кримінальних
справах, як це вимагається міжнародними договорами з прав
людини, ймовірно збільшуватиме кількість осіб, які покладаються
на систему захисників, призначених державою. Навіть більше,
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право на юридичну допомогу є правом на ефективну юридичну
допомогу; відповідність міжнародним стандартам у царині прав
людини вимагатиме прийняття певних механізмів, які
гарантуватимуть ефективність і якість послуг, наданих
призначеними юристами.
Існуючі процедури для призначення захисника у справах обов’язкового захисту можуть бути неадекватними для того, щоби
справлятися зі зростаючим навантаженням чи забезпечувати
достатній контроль над якістю юридичних послуг. Прийняття
нових форм організації юридичної допомоги, мабуть, буде
неминучим наслідком загальних змін у юридичній системі. Вибір
стосовно найбільш відповідних форм організації та менеджменту
системи юридичної допомоги і як фінансувати таку систему
залежатиме від певних умов у країні. Проте є певні спільні
питання, з якими зіткнуться багато активістів реформи юридичної
допомоги.

5.3.1. Визначення малозабезпеченості
Одним із питань, яке є чільним для існування та продовжуваної
підтримки програм юридичної допомоги, є здатність організації
забезпечити об’єктивне документування малозабезпеченості клієнта. У суворому економічному кліматі регіону системі юридичної
допомоги буде складно підтримувати своє існування за рахунок
уряду, якщо вона вразлива до скарг про розтрату її сил та інших
ресурсів на клієнтів, які не є нужденними. У цьому світлі програми
юридичної допомоги повинні розглянути, як запобігати таким
атакам через вимагання певної вказівки на дохід клієнта, (1)
демонструючи ймовірність, що клієнт справді малозабезпечений,
та (2) відобразивши зусилля програми для забезпечення того, що
вона надає свою допомогу тим, хто її найбільше потребує.

5.3.2. Вибір моделі
Створення нової чи модифікованої системи організації
юридичної допомоги потребуватиме скоординованих зусиль
різних
організацій:
Міністерства
юстиції,
організованої
адвокатури, Міністерства фінансів чи відповідної державної
фінансової установи, недержавних організацій. Погляди цих
гравців можуть суттєво різнитися, але успіх будь-якої реформи
юридичної допомоги залежатиме від участі всіх учасників.
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Для вибору обгрунтованого, виваженого рішення стосовно того,
яка система юридичної допомоги найбільше відповідатиме певній
спільноті, ті, хто ухвалюють рішення, можуть розглянути такі
питання:
очікувана кількість справ, що розглядатимуться системою
юридичної допомоги щороку;
ймовірний бюджет для системи юридичної допомоги;
тип організаційних форм, які можуть бути найбільш
ефективними з урахуванням певних потреб та бюджету;
існуючі юридичні традиції та очікування громадян стосовно
доступу до правосуддя;
законодавчі зміни, необхідні для того, щоби зробити систему
діючою;
процедури підзвітності й контролю над системою юридичної
допомоги.
У країнах, де більшість людей традиційно не мала переваг і
захисту законів, чи з причини бідності, чи з причини вибіркового
застосування, закон значить небагато. Юридичні послуги можуть
додати сил людям, що були позбавлені прав, та сприяти місцю і
впливу закону на суспільство ствердженням переваг закону для
індивідуальних клієнтів. Юристи з систем юридичної допомоги
повинні наполегливо працювати для своїх клієнтів, чітко
пояснюючи закони та захищаючи їх способом тиску на правову,
адміністративну, судову системи для визнання та охорони
особистих прав і свобод.
Жодна кількість юридичної допомоги як такої не є достатньою
для закриття прогалини між суспільством та юридичними
структурами. Але вона також може зробити суттєвий внесок для
зменшення вельми поширеного соціального відчуження, яке
зрощує презирство до держави і права.
Сприяння доступу до правосуддя у Центральній та Східній
Європі
У 2000 р. чотири НДО, які працюють у Східній Європі,–
Болгарський Гельсінський комітет (Bulgarian Helsinki Committee),
Гельсінська фундація прав людини (Helsinki Foundation for Human
Rights) у Польщі, INTERIGHTS, Ініціатива права громадського
інтересу (PILI) в перехідних суспільствах зі школи права
Колумбійського університету – об’єднали зусилля для того, щоби
почати регіональний проект для сприяння реформі юридичної
допомоги та доступу до правосуддя. У двох пілотних країнах,
Польщі та Болгарії, партнери проекту проводять емпіричні
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дослідження та національний форум для співорганізаторів, який
доповнюється подальшою регіональною конференцією. Завдяки
діяльності проекту в регіоні починає виникати коаліція юристів із
прав людини, суддів, лідерів об’єднань адвокатів і службовців
Міністерства юстиції, відданих посиленню юридичної допомоги.
Як частину проекту доступу до правосуддя та у співпраці з
Асоціацією адвокатури м. Нью-Йорк, PILI адмініструє веб-форум
стосовно доступу до правосуддя, який пропонує декілька виразних
ознак для юристів громадського інтересу, вчених та активістів з
усього світу. Веб-форум щодо доступу до правосуддя складається
з ресурсного банку – віртуального децентралізованого архіву, куди
можна вільно поміщати матеріали і отримувати їх, та розділу онлайн дискусії, де учасники можуть обмінюватися інформацією
стосовно новинок і консультувати один одного відносно питань,
пов’язаних з юридичною допомогою та іншими аспектами доступу
до правосуддя.
За подальшою інформацією щодо проекту доступу до
правосуддя в Центральній та Східній Європі, будь ласка,
звертайтеся до Правової ініціативи громадського інтересу,
Public Interest Law Initiative, PILI, Columbia Law School, 435 West
116th St., MC 3525, New York, NY 10027, USA; тел: (1 212) 851 1064;
ел. Пошта: pili@law.columbia.edu; веб-сторінка: www.pili.org
Інтернет-форум щодо доступу до правосуддя www. pili.
org/access

Джерела
Література
Доступ до Інтернет-форуму з питання доступу до правосуддя: www.pili.org/access
Місце віртуальних зустрічей, яке складається з банку ресурсів, де є матеріали за
темою доступу до правосуддя, що їх можна вільно розміщати або скачати. А також
розділ он-лайн обговорення, де учасники можуть обмінюватись інформацією про
нові досягнення.
«Доступ до юридичної допомоги для малозабезпечених обвинувачених у Центральній та Східній Європі». 5/1-2 Часопис із права Східної Європи школи Паркера,
Колумбійській університет (1998), Нью-Йорк.
Містить звіти п’яти країн з питань доступу до юридичної допомоги в
кримінальних справах у Центральній та Східній Європі, дослідження, яке розглядає
рішення Європейського суду з прав людини щодо доступу до правосуддя, а також
дослідження оглядами перепон у доступі до правосуддя в широкому міжнародному
контексті. Ці документи є доступними на вимогу в Ініціативі права громадського
інтересу.
Базові принципи ролі юристів, прийняті Восьмим конгресом країн ООН із
запобігання злочинам і поводження з в’язнями, Гавана, Куба, з 27 серпня по 7 вересня
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1990.
http://www.pili.org/library/access/basic_principles_on_the_role_of_lawyers.htm
(станом на 26 липня 2001).
Берггрен Б., Пігу П., Доступ до правосуддя в Південній Африці: трансформація
юридичної допомоги та рух помічників юристів, Громадська агенція з соціальних
питань, 2000, Йоганнесбург.http://www.case.org.za/htm/lega13.htm (станом на 26 липня
2001).
Брайн Г., «Чи юридична допомога є правом людини?», Газета юридичної
громадськості, 25 (січень 1989).
Стаття про прецедентне право Європейського суду з прав людини стосовно
доступу до юридичної допомоги.
Болгарський Гельсінський комітет, «Правовий захист обвинувачуваного в
кримінальному процесі та його вплив», 1999, Софія. http://www.pili.org/library/access/
bhc_survey.html (станом на 26 липня 2001).
Аналіз результатів опитування 1000 затриманих, проведене для встановлення
пропорцій обвинувачених, засуджених без адвоката, причини відсутності адвоката і
як ця відсутність відображає інші чинники в кримінальному процесі.
Рада Європи, Комітет міністрів, Резолюція (78) 8 з юридичної допомоги та
юридичних консультацій, прийнята Комітетом міністрів 2 березня 1978.
http://www.pili. org/library/access/resolution 78_8.htm (станом на 26 липня 2001).
Видання одинадцятого щорічного симпозіуму пам’яті Філіпа Д. Ріда,
«Партнерство через кордони: всесвітній форум із питань доступу до правосуддя», 24
Журнал міжнародного права Фордхем, 2000, Нью-Йорк.
Підсумковий звіт проведення конференції, яка була організована Об’єднанням
адвокатів Нью-Йорка, 6–8 квітня, 2000 р., Нью-Йорк. Доповіді, представлені на цій
конференції, зосереджено на доступі до правосуддя в цивільних справах у декількох
регіонах у всьому світі.
Мережа рівності у правосудді: http://www.equaljustice.org
Он-лайнові інформаційні джерела і контакти для юристів та інших
правозохисників, зайнятих забезпеченням цивільно-правової допомоги для
малозабезпечених верств населення у Сполучених Штатах Америки.
Г. Генн, Шляхи до правосуддя: що роблять і думають люди стосовно
використання закону, Харт Паблішинг, 1999, Оксфорд, Об’єднане Королівство.
Огляд громадських поглядів на систему цивільного правосуддя. Виявлення структурних факторів, таких як вартість і процедури чи брак знань, що перешкоджають
доступу до правової системи.
Н. Гулс, Розвиток у Нідерландах: від державних захисників до платної
юридичної допомоги, доповідь для Міжнародної конференції з юридичної допомоги
захисту, Единбург, червень, 1997. http://www.pili.org/library/access/reflections on
the_future.htm (станом на 26 липня 2001).
Документи, представлені на Міжнародній конференції з юридичної допомоги,
проведеної в Единбурзі, які аналізують систему забезпечення юридичної допомоги в
Нідерландах.
Суддя Джонсон молодший, «Рівний доступ до правосуддя: порівняння доступу
до правосуддя у Сполучених Штатах Америки та інших індустріальних демократіях»,
24 Журнал міжнародного права Фордхем, S83-S111 ( 2000), Нью-Йорк.
Департамент Верховного суду, Прямуючи до балансу: майбутнє юридичної
допомоги в Англії та Уельсі, представлено парламентові верховним суддею в червні
1996. http://www.pili.org/library/access/striking_the_balance.htm (станом на 26 липня
2001).
Аналіз законодавства та існуючої практики на момент опублікування, а також
підсумковий звіт запропонованих змін у системі юридичної допомоги в Англії та
Уельсі.
Д. Меннінг, Роль організацій з правових послуг у боротьбі з бідністю,
супроводжуючи документи до звіту з всесвітнього розвитку Світового банку, 2000/1.
Д. МакКвейд-Мейсон, «Доступ до правосуддя в Південній Африці», 17
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Віндзорський щорічник доступу до правосуддя, 230–251 (1999).
Описує структуру та функціонування системи юридичної допомоги в Південній
Африці.
Національна юридична допомога, Об’єднання захисників, постійний Комітет з
юридичної допомоги малозабезпеченим обвинуваченим, Американська асоціація
юристів, Підручник з юридичного захисту: як керувати та організувати офіс з
юридичної допомоги, Центр американських адвокатів, 1971, Чикаго.
Ініціатива права громадського інтересу, бібліотека з доступу до правосуддя:
http://www.pili.org/library/access/index.html (станом на 26 липня 2001).
Містить статті про розвиток юридичної допомоги в багатьох країнах світу,
документи міжнародних організацій стосовно доступу до правосуддя, а також огляд
практики щодо ефективності та якості правового захисту.
Ф. Реган, А. Петерсон, Т. Горейлі, Д. Флемінг, Трансформація правового
захисту, вивчення порівняльного та історичного аспектів, Оксфорд Юніверситі Прес,
1999, Нью-Йорк.
Містить есе, які аналізують розвиток послуг правового захисту після другої
світової війни в деяких розвинених країнах, порівняльний аналіз деяких сучасних
систем юридичної допомоги та есе, що аналізують документи, які, найвірогідніше,
вплинуть на майбутній розвиток юридичної допомоги.
Р. Скотт, Ініціативи в Шотландії, матеріали з Міжнародної конференції з юридичної допомоги, Единбург, червень 1997.
Доповідь, представлена на Міжнародній конференції з юридичної допомоги в
Единбурзі, яка підсумовує останні зміни в системі юридичної допомоги в Шотландії.
Л. Сесікас, Доступ до правосуддя в Литві, 24 Журнал міжнародного права
Фордхем, S159-S182 (2000), Нью-Йорк.
Описує закони, які стосуються доступу до правосуддя для малозабезпечених
обвинувачених у Литві, а також останні законодавчі акти, які, ймовірно, вплинуть на
забезпечення юридичної допомоги в Литві.
Р. Спенгенберг, М. Бімен, Система юридичного захисту малозабезпечених у Сполучених Штатах Америки, 58/1 Правові та сучасні проблеми, школа права
університету Дюк (зима 1995).
Аналізує моделі забезпечення юридичної допомоги, прийняті в Сполучених
Штатах Америки, та описує можливі механізми фінансування юридичної допомоги.
Довірені особи Бостонського університету, Коментар у справі: Філіпс проти
Юридичної фундації Вашингтона: Майбутнє IOLTA, 79 часопис B. U. L., 1277 (1999).
Розглядає функціонування системи IOLTA (Прибуток із трастових рахунків
юристів) у Сполучених Штатах Америки.
Світовий банк, Доступ до правосуддя, Громадський сектор, Світовий банк.
http://www1.worldbank.org/publicsector/legal/access.htm (станом на 26 липня 2001).
Матеріали розвитку концепції доступу до правосуддя та їх місце в контексті
реформації судових інституцій.
Р. Юнг, Д. Уолл, редактори, Доступ до кримінального судочинствая: юридична
допомога, юристи і захист свобод, Блекстоун прес, 1998, Лондон.
Книга складається з частин, написаних 16 різними авторами, які описують
обмеження та можливості юридичної допомоги для успішного кримінального
судочинства для обвинувачених в Об’єднаному Королівстві.

Організації
Болгарський Гельсінський комітет (Bulgarian Helsinki Committee)
7 Varbitsa Street
Sofia 1504
Bulgaria
Tel/fax: (359 2) 943 4876, (359 2) 465 525, (359 2) 467 501
E-mail: bhc@bghelsinki.org
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Web: www. bghelsinki.org
Сприяє захистові прав людини та стимулюванню законодавчих реформ для
приведення болгарського законодавства у відповідність із міжнародними
стандартами з прав людини. Болгарський Гельсінський комітет є партнером у проекті
Доступ до правосуддя у Східній Європі, який сприяє реформі юридичної допомоги.
Удосконалення рівності в правосудді / Національна бібліотека з рівності в
правосудді (Equal Justice Updare/National Equal Justice Library)
Колледж права Вашингтона (Washington College of Law)
American University
4801 Massachusetts Avenue, NW
Washington, DC 20016, USA
Tel: (1 202) 274 4320
Fax: (1 202) 274 4365
E-mail: nejl@wcl.american.edu
Web: www.equaljusticeupdate.org
Містить матеріали стосовно юридичної допомоги та інші пов’язані з цим
питання зі Сполучених Штатів Америки та всього світу.
Гельсінський фонд із прав людини в Польщі (Helsinki Foundation for Human
Rights in Poland)
Ul. Bracka 18 m. 62
00-028 Warsaw
Tel: (48 22) 828 1008
Fax48 22) 828 6996
E-mail: hfhr@hfhrpol.waw.pl
Web: www.hfhrpol.waw.pl
Сприяє повазі до прав людини та заохочує законодавчі реформи в міжнародних
стандартах прав людини. Гельсінський фонд з прав людини в Польщі є партнером
проекту Доступу до правосуддя у Східній Європі, який сприяє реформі юридичної
допомоги.
ІНТЕРАЙТС (INTERIGHTS)
Lancaster House
33 Islington high Street
London №1 9LH
United Kingdom
Tel: (44 207) 278 3230
Fax; (44 207) 278 4334
E-mail: ir@interights.org
Web: www.interights.org
Сприяє розвиткові юридичного захисту прав людини та свобод у всьому світі
через ефективне використання міжнародного та порівняльного права стосовно до
прав людини. INTERIGHTS є партнером проекту Доступу до правосуддя у Східній
Європі, який сприяє реформі юридичної допомоги.
Рада юридичної допомоги в Південній Африці (Legal Aid Board in South Africa)
Joubert Street
Sunnyside
Private Bag X163
Pretoria 0001
South Africa
Tel: (27 12) 481 2700
Fax: (27 12) 341 8747
Комісія з юридичних послуг Англії та Уельсу (Legal Servieces Commission
Board of England and Wales)
Центр дослідження правових послуг (Legal Services Research Centre)
85 Gray’s Inn Road
London WC1X 8TX
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United Kingdom
Tel: (44 207) 759 0000
Web: www.legal-aid.gov.uk
Виконавчий самостійний державний орган, створений згідно з Законом про
доступ до правосуддя 1999 замість Ради з юридичних послуг Англії та Уельсу.
Відповідає за розвиток та адміністрування проектів із кримінальної та цивільної
юридичної допомоги в Англії та Уельсі.
Департамент Верховного суду Англії та Уельсу (Lord Chancellor’s
Department of England and Wales)
Selborne House
54-60 Victoria Street
london SW1E 6QW
United Kingdom
Tel: (44 207) 210 8500
E-mail: general.queries@lcdhq.gsi.gov.uk
Web: www.lcd.gov.uk/index.htm
Головний департамент Верховного суду, створений для забезпечення та ефективного адміністрування юстиції в Англії та Уельсі. Веб-сторінка щодо доступу до
правосуддя містить закони і процедури щодо юридичної допомоги в Англії та Уельсі.
Об’єднання асоціації бюро порад громадянам (Zwiazek Stowarzyszen Biur
Porad Obywatelskich)
Ul. Lwowska 15, 6th Floor
00-660 Warsaw
Poland
Tel: (48 22) 622 55 53
Fax: (48 22) 622 55 54
E-mail: zsbpo@zsbpo.org.pl
Мережа офісів, які збирають і поширюють інформацію, проводять освітню
діяльність і заохочують спільні та індивідуальні ініціативи. Подібні програми
існують у Вірменії, Чеській Республіці та Україні.
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Глава сьома
КЛІНІЧНА ЮРИДИЧНА ОСВІТА:
ФОРМУВАННЯ НАСТУПНОГО
ПОКОЛІННЯ ЮРИСТІВ

Ця глава пояснює:
Концепцію, історію та форми клінічної юридичної освіти
Користь суспільству від клінічної юридичної освіти
Освітні цілі клінічної юридичної освіти
Навчальну програму клінічної юридичної освіти і навчальну методику
Стратегії для контролю й оцінювання та зворотня реакція
Як юридичні клініки можуть служити громадянам, недостатньо
представленим у суспільстві
 Як створити освітню програму клінічної юридичної освіти
 Питання, які необхідно врахувати в разі створення та діяльності
юридичної клініки
 Як один університет Центральної Європи здійснює управління своєю
юридичною клінікою







1. КОНЦЕПЦІЯ, ІСТОРІЯ ТА ФОРМИ КЛІНІЧНОЇ
ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ
1.1. Що таке клінічна юридична освіта?
Початок роботи як юриста може бути лякаючою перспективою для будь-якого випускника-юриста в будь-якій країні.
З позиції суспільства може виявитися ризикованим передання
відповідальності за захист верховенства права в руки
нетренованих юристів. Хоч освіта шкіл права занурює студентів у
правові принципи, закони, кодекси і правила, правильне і впевнене
застосування цих знань вимагає цілком протилежного набору
навичок, аніж ті, які вимагаються для успіхів у класах та на
іспитах.
Клінічна юридична освіта є інтерактивним методом навчання
студентів-юристів правовим навичкам, які необхідні їм для того,
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щоби стати компетентними, свідомими та етичними юристами.
Більшість вважає, що клінічна юридична освіта має дві головні мети.
Одна з них – навчити практичним умінням і професійній
відповідальності студентів-юристів, зазвичай надаючи їм
можливість представляти реальних клієнтів під пильним оком
професора, який наглядає за роботою студентів. Інша – надання
юридичних послуг для того, щоб задовольнити потреби бідних і
недостатньо представлених. У процесі задоволення цих потреб
учні повинні розглянути практичні, етичні, соціальні та моральні
питання стосовно закону і правових процесів. Відносна
важливість цих об’єктів залежатиме від країни та оточення, в
якому працюють програми клінічної юридичної освіти.
Клінічна юридична освіта відрізняється від традиційного методу
юридичної освіти. У методології традиційного навчання юридичних
шкіл професори навчають студентів принципам права, законам,
кодексам і правилам. У правовій клініці студенти здебільшого
представляють справжніх клієнтів під наглядом професорів, які самі
є чи були практиками права. Ці викладачі навчають студентів
практичним навичкам, таким як проведення інтерв’ю з клієнтом,
надання порад клієнтам, проведення переговорів, етичний захист
інтересів клієнта.
Участь у юридичних клініках допомагає студентам вивчати
право через застосування, практику та обдумування. Студенти у
клініках навчаються, як ефективно слухати і спілкуватися з
клієнтами, свідками, експертами, противниками, прокурорами,
суддями та іншими учасниками правового процесу. Їхні
дослідження та правові навички покращуються, і студенти
розвивають вміння критичного мислення та контекстного
розуміння правового процесу.
Клінічні викладачі готують студентів до роботи з реальними
клієнтами по-різному. Найчастіше є присутнім компонент класу,
в якому використовуються інтерактивні навчальні методи для
навчання студентів суттєвим умінням, як-от інтерв’ю, поради
клієнтам, аналіз справ і письмові навички, усний захист і
професійна відповідальність. Компонент класу також може
зосередитися на суттєвій галузі права, яка є предметом
представництва клієнта. Клініка прав інвалідів, наприклад, може
мати компонент класового заняття, який містить декілька сесій,
присвячених вивченню правил і регулювань щодо людей, котрі
прагнуть урядової допомоги.
Крім класного компонента, студенти можуть мати багато
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можливостей для консультацій зі своїми професорами, які
наглядають за їхньою роботою, щоби підготувати їх до участі у
справжньому аналізі справ, передбачення проблемних ділянок і
проведення мозкового штурму щодо можливих засобів
реагування. Коли студенти беруть участь у справжньому захисті
реального клієнта, їхній керівник – поряд, готовий допомогти.
Зворотній зв’язок є суттєвою частиною процесу навчання.
Справжні справи, реальні клієнти: клінічний досвід
піднімає питання, з якими стикаються практикуючі юристи
«Як мені діяти, якщо мій клієнт попросить мене зробити щось
таке, що не в його найкращих інтересах? – запитує Анна,
студентка, яка працює в юридичній клініці з питань біженців
останній рік, свого професора-керівника.– Як я допоможу моєму
клієнтові, якщо вона вірить, що моя допомога поставить її в
ситуацію, яку вона вважає протилежною своїм інтересам?»
«Звідки Анна знає, які запитання ставити чи як діяти? – запитує
Барбара, нова студентка в юридичній клініці з питань біженців,
після своєї першої бесіди з клієнтом.– Звідки вона знає
законодавство щодо біженців, яке застосовується в цій ситуації?»
Барбара та Анна щойно порозмовляли з Вассал, жінкою, яка
прагне отримати статус біженця від імені своєї сім’ї з п’яти осіб: її
самої; її чоловіка Юсуфа; їхніх трьох дітей, віком 3, 4 і 7 років.
Вассал та її родина залишили свою країну одразу після того, як
там почалася громадянська війна. Її чоловік підтримував
опозиційну партію. Після того, як почалася війна, родині декілька
раз погрожували проурядові війська. Вассал прийшла сама з
дітьми до клініки для біженців школи права, оскільки Юсуф був
занадто зайнятий того дня, щоби піти з ними.
Розмовляючи з Вассал, Анна зауважила, що вона та її діти мали
синці та шрами на руках, ногах та обличчях. Анна запідозрила, що
їх били, і запитала Вассал про її синці. Спершу Вассал відмовилася
пояснити походження своїх ран, але згодом вона визнала, що
Юсуф їх б’є, коли в нього лихий настрій. Вассал попросила Анну
нікому про це не розповідати. Юсуф сказав їй: якщо вона
скаржитиметься стосовно побиття, то ніколи не отримає статусу
біженця та буде депортована назад до своєї країни, де урядові сили
її вб’ють.
Анна пояснила Вассал, що закон сприяє їй у цій ситуації.
Вассал може сама подати заяву на отримання статусу біженця для
себе та дітей, і її шанси на успіх не відрізнятимуться від тих, які
вона мала б, якби подала заяву від усієї родини. Анна дала Вассал
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адресу певної гуманітарної організації, яка може надати їжу й
тимчасовий притулок для неї та дітей, поки розглядатиметься
рішення стосовно її статусу. Анна далі пояснила Вассал, що там,
де вона живе зараз, побиття членів сім’ї є серйозним злочином.
Студенти з клініки кримінального права можуть допомогти їй
почати кримінальний процес проти Юсуфа. Якщо вона хоче
отримати розлучення, студенти з клініки сімейного права можуть
пояснити їй закон і допомогти в процесі.
Вассал сказала, що вона погодиться почати процес отримання
статусу біженця для себе й дітей, якщо клініка також прийме заяву на
отримання статусу біженця від Юсуфа. Вона сказала, що подумає
стосовно подання заяви щодо кримінального переслідування та початку процесу розлучення і може звернутися до клініки пізніше.
Застосувати закон у цій справі для Анни було неважко. Вона
провела майже рік у клініці для біженців і працювала в декількох
складних справах. Справжньою проблемою для неї стало
вирішення етичного питання, з яким вона зіткнулася: як їй слід
діяти в цій ситуації? Чи вірно було запитувати Вассал стосовно її
синців? Чи вірно вона діяла, коли порадила подати кримінальну
заяву та прагнути розлучення? Чи повинна клініка прийняти заяву
про отримання статусу біженця від Юсуфа? Анна точно прагнула
обговорити ці питання з професором-керівником і з рештою класу.
Для Барбари розмова була дуже тяжкою. Вона не була
впевнена в тому, які питання ставити, і не була впевнена в законах.
Вона ніколи не подумала би про етичні питання, що їх поставила
Анна.
Інші класи школи права навчають Анну та Барбару, чим є закони,
але тільки в клініці вони можуть вивчати і практикувати вміння,
необхідні для компетентного адвоката. У клініці вони розвинуть
критичне мислення, необхідне для того, щоби діяти усвідомлено
та етично в інтересах клієнтів.
Рік перед тим Анна могла би не помітити питань етики і
професіоналізму. Подібно до Барбари, її фокусом було би
навчання основним умінням юридичної професії, таким як бесіда,
аналіз справи, правове дослідження та поради клієнтові. Вона
готувалась би до своєї першої бесіди з клієнтом у класі, вивчаючи
цілі бесіди, та навіть програла би ролі в модельованій бесіді та
зустрілась би зі своїм викладачем-керівником перед бесідою для
обговорення питань, що їх вона ставитиме клієнтові. Її підготова
також містила би певне попереднє дослідження законодавства про
отримання притулку. Вона дізналась би, що її керівник чи інший
262

студент із клініки були би присутні з нею на бесіді, і що вона
отримає коментар після бесіди відносно того, що вийшло успішно,
а що можна було би зробити іншим чином.
Рік, проведений у клініці, не тільки навчив її вмінням юриста, а
й дав їй впевненість у тім, що вона розуміє свою відповідальність
перед клієнтом, судом і професією. Зустрічі з клієнтами з різноманітних соціальних і культурних середовищ допомогли Анні краще
зрозуміти культурні та етнічні відмінності. Застосування закону до
реальних людей у реальних ситуаціях примусило її задуматися
стосовно того, чи пропонує він справедливі й чесні рішення
проблем, що потребують вирішення. Вона також стала чутливішою до
соціальних питань. Барбара з нетерпінням чекає розвитку такої ж
упевненості та з радістю знає, що це відбудеться в контексті
допомоги представникам вражених громад.

1.2. Історія клінічної юридичної освіти
Клінічна юридична освіта виникла з визнання того, що
традиційна академічна освіта може навчити правових принципів,
але є необхідним практичний досвід, щоби застосувати ці
принципи правильно і впевнено. Концепцію юридичної клініки
спершу було обговорено на зламі ХХ ст. двома професорами як
варіант моделі медичної клініки. Російський професор Олександр
І. Люблінський 1901 р. у статті в німецькому журналі та
американський професор Вільям Рова у статті 1917 р.– кожен із них
написав про концепцію «юридичної клініки». Обидва професори
пов’язали це з традицією медичної професії, яка вимагає від
студентів-медиків тренування у функціонуванні допомоги
реальному пацієнтові під керівництвом досвідчених лікарів.
Цей заклик до клінічного компонента в юридичній професії не
був спробою продублювати систему учнівства, що існувала в
багатьох країнах і в якій студенти працювали за межами школи
права під керівництвом досвідченого практика. То був заклик до
нового типу освіти, яка надала би студентам можливість
переживати реалії юридичної професії та контекст, у якому
розвивається закон у межах структурованої лабораторії юридичної
освіти.
Хоча певні юридичні клініки працювали у США в середині
ХХ ст., концепція клінічної юридичної освіти не мала значного
поширення у школах права США до 1960-х рр. Школи права в
Росії, країнах Центральної та Східної Європи почали серйозно
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розглядати клінічну юридичну освіту в 1990-х рр. Однією з
причин розвитку клінічної юридичної освіти в 1960-х рр. була
велика суспільна увага до громадянських прав та боротьба з
бідністю. Студенти-юристи вимагали належної юридичної освіти,
такої, яка надала б їм можливість дізнатися, як задовольняти
нагальні юридичні потреби бідних у громадах, де вони вивчали
право. Фундація Форда помітила цінність клінічної юридичної
освіти й фінансувала клініки в їхніх початкових стадіях за
допомоги Ради юридичної освіти з професійної відповідальності
(Council on Legal Education for Professional Responsibility, CLERP).
CLERP надала можливість діючим клінікам процвітати, і коли
викладачі, студенти й адміністратори побачили цінність клінічної
юридичної освіти, школи права почали фінансувати їх зі своїх
загальних бюджетів.
Протягом останніх трьох декад юридичні клініки у школах
права США розвинулися з вибіркового компонента з набору
предметів до інтегральної частини юридичної освіти. Більшість
шкіл права США мають клініки, професори клінічної юридичної
освіти мають певний вид довгострокового статусу в школах права,
і студенти заробляють академічні оцінки за свою участь.
Паралельно до цього процесу програми клінічної юридичної
освіти розвинулися в Південній Африці, Сполученому
Королівстві, та інших країнах Співдружності націй. Країни в
Латинській Америці, Азії та Африці також розвинули клінічні
програми, створені для задоволення подвійної потреби своїх
суспільств у вдосконаленому юридичному представництві для тих,
хто не може дозволити заплатити за юридичні послуги і для більш
практично орієнтованої юридичної освіти. Наприклад, у Південній
Африці в 1993 р. існували тільки дві університетські юридичні
клініки;на 1992 р. 16 із 21 шкіл права мали юридичні клініки. Тим
часом, у Центральній і Східній Європі та Росії клінічний рух
поширився з певних експериментальних програм середині 1990-х
рр. до більш як 60 шкіл права у 2001 р.
Клінічна юридична освіта так добре закріпилася в деяких
країнах, що виникли асоціації клінічних викладачів, які регулярно
збираються для обговорення багатьох питань, що їх розглядає ця
глава. Це – Асоціація американських шкіл права (Association of
American Law Schools, AALS), Клінічна юридична освіта (Clinical
Legal Education, CLE), Асоціація клінічної юридичної освіти
(Clinical Legal Education Association, CLEA) та Спільнота
американських викладачів права (Society of American Law Teachers,
264

SALT). У Сполученому Королівстві є Асоціація клінічної
юридичної освіти (Clinical Legal Education Organization, CLEO), у
Південній Африці існує Асоціація університетських установ
юридичної допомоги (Association of University Legal Aid Institutions).
Крім того, Всесвітній альянс з юридичної освіти (Global Alliance for
Justice Education, GAJE) 1996 р. було створено для сприяння
соціально відповідальної юридичної освіти способом формування
міжнародної активної мережі для обміну інформацією та думками
щодо юридичної освіти. Інавгураційна міжнародна конференція
GAJE відбулася в Індії у грудні 1999 р., другу конференцію було
заплановано на грудень 2001 р. в Південній Африці.

1.3. Форми клінічної юридичної освіти
Клінічна юридична освіта може набувати різноманітних форм.
Обрання найбільш відповідного типу програм для створення
залежатиме від низки чинників, зокрема рівня підтримки клінічної
юридичної освіти адміністрацією школи права. Також важливими
є державна політика стосовно юридичної освіти, правила стосовно
юридичного представництва осіб і потреб громади, де працюватиме
клініка.
Юридична клініка часто визначається тим, де вона буде
фізично розташована. Університетські клініки розміщені на
юридичних факультетах. Викладачі в клініці є професорами в
університеті, і студенти зазвичай отримують академічні оцінки за
свою роботу в клініці. Клієнти приходять до університету, щоби
зустрітися зі своїми юристами-студентами. Клініки, які працюють
у громаді, часто працюють в НДО. Викладачі – це справжні
практики, які наглядають за студентами-юристами, з одного чи
більше факультетів, як вони працюють із клієнтами. У багатьох
справах школи права пропонують таким клінікам екстернатуру, в
якій професори також виконують роль нагляду для забезпечення
того, щоби студенти мали змістовний освітній досвід.
Деякі клініки відомі як клініки живих клієнтів; це означає, що
студенти представляють реальних клієнтів. Інші є клініками-моделями, це означає, що студенти працюють на фактах справ, які
основані на реальних справах, але вони не представляють
справжніх клієнтів.
Основні моделі клінічних програм
Протягом років виникло декілька моделей клінічної юридичної
освіти, які відображають різноманіття підходів та акцентів.
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Університетські клініки. Фізично розташовані у школі права.
Клініки у громадах. Клініка фізично розташована в громаді,
якій вона служить.
Клініки з живими клієнтами. Студенти представляють
справжніх клієнтів.
Клініки-моделі. Студенти не представляють справжніх
клієнтів, але замість цього працюють на справах, які моделюють
усі питання реальної справи.
Програми екстернатури. Студенти працюють на реальних
справах за межами школи права з практиками права, які
скеровують їх роботу, часто клініка основана на базі НДО.
Професор із школи права здійснює нагляд для забезпечення того,
щоби студенти мали змістовний навчальний досвід.
Хоча кожна з цих моделей має унікальні характеристики, їм
усім властиві спільні риси, зокрема такі:
використання методики інтерактивного навчання;
зосередження на розвитку таких навичок, як бесіда з клієнтом,
надання порад, ведення переговорів чи усний захист;
наголос на етичному вимірі юридичної професії;
близький нагляд клінічного інструктора, який має практичний
досвід;
широке оцінювання та коментарі;
робота в реальних чи модельованих справах;
розвиток духу служіння суспільству.

2. ЦІЛІ ПРОГРАМ КЛІНІЧНОЇ
ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ
Високоповажний та часто цитований звіт МакКрейта
Американської асоціації юристів, опублікований в 1992 р., описує
навички й цінності компетентного і відповідального юриста як
континуум у розвиткові. Цей континуум починається перед
школою права, досягає своєї найбільш інформативної та
інтенсивної стадії протягом досвіду юридичної освіти і триває
впродовж професійної кар’єри. Клінічна юридична освіта може
зробити суттєвий внесок у цей континуум, оскільки вона надає
студентам-юристам необхідні практичні вміння, щоби бути
компетентними і свідомими юристами. У суспільній перспективі
юридичні клініки служать другій меті за допомоги задоволення
юридичних потреб бідних і недостатньо представлених. Ці дві
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головні
функції
часто
переплетені,
в
основному
взаємодоповнюючі, але інколи суперничають. Обидві мети
підпадають
під
ширший
набір
цілей:
реформування системи права, впровадження верховенства права та
формування поглядів наступного покоління юридичних професіоналів.
Що можуть робити програми клінічної юридичної освіти?
Навчають професійним умінням у таких сферах, як бесіда з
клієнтом, надання порад і розслідування фактів.
Пропонують методи навчання з досвіду.
Інструктують студентів у професійній відповідальності через
надання їм прямої можливості розглянути професійну етику.
Показують студентам вимоги й методи дії в ролі адвоката.
Надають можливості для спільного навчання.
Прищеплюють зобов’язання служити клієнтам, інформують
щодо того, як брати участь у таких представленнях, показують
вплив правової системи на бідних людей.
Надають можливості для розгляду доктрини в реальному житті
й лабораторію, де студенти й викладачі розглядають певні галузі
права.
Критикують можливості та обмеження юристів і системи права.
Адаптовано зі звіту Асоціації американських шкіл права (AALS)
Комітетом із майбутнього університетських клінік.

2.1. Користь клінічної юридичної освіти
для суспільства
У кожному суспільстві певна частина населення не може
дозволити собі професійного юридичного представництва, хоча їм
надзвичайно потрібен захист компетентного юриста. Клінічні
студенти можуть зробити значний, хоча тільки частковий, внесок у
подолання цієї прогалини. Юристи в багатьох країнах Центральної
та Східної Європи отримують безліч пропозицій із надання їхніх
послуг і неспроможні приділити відповідну увагу клієнтам, яким
не під силу платити за юридичні послуги.
Юридичні клініки можуть зробити внесок у задоволення цих
потреб, особливо в тих справах, які за рівнем складності не
вимагають представництва досвідченого юриста. Часом юридичні
клініки можуть зробити для своїх малозабезпечених клієнтів
навіть більше, ніж юридичні фірми. Люди часто йдуть до них для
пошуку юридичної послуги стосовно проблеми, яка може бути
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результатом ряду інших соціальних і правових проблем, що їх
клієнти навіть не хочуть визнавати. Учні вчаться поводитися з
певними іншими потребами своїх клієнтів і надають їм більше,
ніж просто юридичну пораду. Вассал, клієнтка, описана на
початку цієї глави, прийшла в юридичну клініку для біженців для
допомоги в поданні заяви на статус біженця. В результаті свого
візиту до клініки Вассал могла подати на розлучення й почати
кримінальне переслідування свого чоловіка за домашнє насильство.
Студенти можуть також допомогти їй знайти організацію, яка
надає підтримку жінкам-жертвам насильства та їхнім дітям.
Клінічні студенти також спроможні прямо допомагати тільки
невеликій кількості тих осіб, які можуть потребувати
безкоштовних юридичних послуг. Проте, як це видно з досвіду
клінік багатьох країн, студенти, які мали можливість застосувати
своє знання права для того, щоби допомогти тим, хто має потребу,
часто вибирають продовження праці для громадської мети. Клініки
набирають молодих юристів, які прямо задовольняють потребу
суспільства в безкоштовних чи недорогих юридичних
консультаціях і представництві.
У багатьох нових демократіях регіону, де більшість людей
живе в бідності, для адміністрації клініки є спокуса сприймати
клініки як засіб для задоволення значної порції потреб населення в
юридичних послугах. Однак університетські юридичні клініки
повинні завжди збалансовувати інтереси служіння недостатньо
представленим клієнтам з освітніми цілями клініки. Це
збалансування часто означатиме прийняття меншої кількості
справ, аби мати достатній час для нагляду, поцінування й
коментарів, яких вимагає клінічна юридична освіта.

2.1.1. Привернення уваги студентів
до соціальної проблематики
У професії, яка спокушає молодих юристів прибутковими справами, клініки показують студентам суттєві переваги юридичних
кар’єр, покликаних надавати силу біднішим членам суспільства і
надавати переваги та охорону закону тим, хто традиційно має до
нього невеликий доступ.
Можливо, одним із найцінніших продуктів клінічної освіти є
те, що молоді майбутні юристи відчувають глибоке задоволення
від надання безкоштовної юридичної освіти людям, які цього
потребують. Клінічні студенти навчаються не тільки права, а й
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його впливу на життя. Впроваджуючи закон у життя за допомоги
переживання нужденних клієнтів, юридичні клініки можуть стати
вирішальним чинником у наданні сили правам людини та розвитку
верховенства права.
Програми клінічної юридичної освіти є механізмом для
навчання студентів-юристів та допомоги їм у розумінні етичних,
професійних і практичних проблем, з якими стикаються
практикуючі юристи. Надання студентам-юристам можливості
пережити досвід реального світу в контексті програми клінічної
юридичної освіти може мати результатом майбутній резерв
талантів для громади права громадського інтересу.

2.1.2. Допомога практикуючим юристам
та юридичним організаціям
Юридичні клініки можуть також допомагати практикуючим
адвокатам, звільняючи їх від справ, які вимагають багато часу за
невелику винагороду. Студенти-юристи можуть учитися з цих
справ. Подібним чином клініки можуть братися за невелику
кількість менш складних справ, спрямованих правозахисними
групами, залишаючи цим групам час і ресурси для того, щоб
зосередитися на справах, результати яких можуть вплинути на
більші питання політики.
У багатьох країнах із програмами клінічної юридичної освіти
практики вирішують узяти участь у програмах клінічної
юридичної освіти через надання інтернатури чи можливості
навчання в їхній організації чи фірмі. Вони також можуть прямо
керувати студентами в університетських клініках чи працювати як
зовнішні керівники, з якими студенти можуть консультуватися з
приводу певних питань. У таких ситуаціях студенти отримують
користь від знань і перспектив практика, які можуть відрізнятися
від професорських. Своєю чергою, досвідчений адвокат чи
організація, яка здійснює правовий захист громадського інтересу
отримують дешеву робочу силу і можуть мати користь од
можливості впливати й навчати яскравих молодих студентів, які
згодом приєднаються до лав юридичних професіоналів краще
підготовленими до практики.

2.1.3. Поглиблення процесу правових реформ
У суспільствах Центральної та Східної Європи багато людей за
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часів соціалізму сприймали закони як знаряддя свавільної влади.
Великі групи населення регіону почувалися відчуженими й
відокремленими від переваг і захисту своїх же законів, хоча їх
могли покарати чи обмежити цими законами. В результаті до
сьогодні переважає підхід страху, відстороненості й недовіри до
системи права, який знеохочує багатьох громадян прагнути
юридичної допомоги, якої вони потребують. Допомагаючи особам
у їхніх відносинах з державою та місцевою адміністрацією, клініка
вдосконалює правову свідомість працівників адміністрації,
бюрократів і подібних громадян. Студентські допомога й порада
заохочують громадян домагатися їхніх прав через адміністративні
процеси. Участь студентів у сприянні спілкуванню між
громадянами і державними установами також працює як тип
громадського контролю за адміністрацією та заохочує посадовців
застосовувати закони добросовісно.
Клінічна юридична освіта може також відігравати цінну роль у
сприянні правовій реформі та поглибленні поваги до верховенства
права. Клінічні студенти проводять час, вивчаючи конкретні
правові положення, застосовуючи такі положення в конкретних
справах і спілкуючись з адміністративними установами та
правоохоронними органами. Досвід студентів може привернути
увагу науковців до певних відмінностей між теорією та практикою
чи до вад закону, які можуть у противному разі залишитися без
уваги. Стимулювання професорського інтересу в цих питаннях
також може сприяти академічним дискусіям і заохотити зусилля
до зміни судових чи адміністративних практик або навіть до
законодавчої реформи.

2.2. Освітні цілі клінічної юридичної освіти
Освітні цілі клінічної юридичної освіти часто описуються як
навчання вмінням юриста (таких як проведення бесіди з клієнтом,
поради й переговори), письмовому та усному захистові та аналітичним умінням (таким як вирішення проблем, вибір рішень,
формування гіпотез та опробування). Цими вміннями часто
нехтують у традиційній програмі шкіл права. Освітні цілі роблять
внесок у загальну мету – підготування студентів-юристів для того,
щоби вони стали компетентними та етичними захисниками.
Клінічна юридична освіта досягає цих цілей за допомоги типів
справ, що розглядаються, вибору навчальної програми,
навчальних методів, техніки нагляду, оцінювання та зворотного
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зв’язку.

2.2.1. Типи справ
Галузь права чи тип справ, на яких вирішує зосередитися
клініка, можуть залежати від впливу різних чинників, як-от:
потреби громади, компетентність клінічного викладача, законів
щодо того, якими справами можуть займатися студенти, освітньої
цінності певних типів справ. Наприклад, у громаді, яка має
екологічні загрози, клініка може обрати роботу з питань довкілля.
У регіоні з високим безробіттям питання зайнятості чи соціальної
допомоги можуть бути предметом дії клініки. Якщо підготова
клінічного викладача – кримінальне право, то клініка може
зосередитися на питаннях кримінального права.
Деякі клініки вибирають царину простих юридичних питань,
щоби студенти могли легко вивчити закони й почати розгляд
справ без суттєвого нагляду. Інші клініки вибирають
довготриваліші, складніші правові питання, але менша їх
кількість надає студентам багато юридичних навичок протягом
розгляду однієї справи.

2.2.2. Клінічна навчальна програма
Більшість юридичних факультетів, які мають юридичну клініку,
вимагають від студентів із клініки брати участь якийсь час у
класах кожного тижня, де вони навчаються практичних вимог
щодо юридичної діяльності. Класи зазвичай зосереджено на
розвитку таких умінь:
юридичний аналіз;
підготування юридичних документів;
бесіди з клієнтами;
поради клієнтам;
переговори;
опитування свідків;
усний захист.
Клінічні семінари здебільшого зосереджено на тих навичках,
що їх студенти використовуватимуть у своїй роботі в клініці, а
також у своїй юридичній практиці після випуску.
Всі клініки зосереджуються на сутності права, яке стосується
предмета діяльності клініки, але кожна може робити це по-різному. У клініці цивільного права, наприклад, студентам може
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надаватися можливість працювати за різними темами в їхніх
клінічних справах, таких як сім’я, питання інвалідності, житла і
захисту прав споживачів. Викладач клініки може вирішити не
віддавати час темі на тижневому семінарі, а навчати права мірою
того, як питання виникають у кожній конкретній справі.
Певні клініки вводять матеріали за сутністю застосовуваного
права клініки, як частину навчального матеріалу. Інші клініки
вимагають, щоби студенти закінчували певні підготовчі курси
перед тим, як їх зараховують до клініки. Наприклад, на
юридичному факультеті Ягеллонського університету студенти,
які хочуть працювати в його клініці з прав людини, повинні
пройти річний семінар з прав людини й законодавства про
біженців для того, щоби взяти участь у роботі клініки. Хоча не
всіх студентів, які проходять семінар, приймають до клініки, ті,
яких приймають, уже мають знання про право біженців та
Європейської конвенції з прав людини.
Найбільш важливо те, що індивудуальний викладач створює
класний компонент із можливістю навчитися основним умінням та
аналітичному мисленню, необхідним для надання якісних
юридичних послуг.

2.2.3. Методологія викладання
у клінічній юридичній освіті
Найбільш фундаментальними характеристиками клінічної юридичної освіти є методологія викладання. Навчальний метод
вимагає від студентів зустрічатися з проблемними ситуаціями,
дуже подібними до тих, з якими юристи стикаються на практиці,
справлятися з такими проблемами як юрист, взаємодіяти з іншими
у спробах визначити й розв’язати проблеми та робити інтенсивний
критичний огляд своїх дій. Клінічна юридична освіта є основним
інтерактивним засобом навчання, в якому студенти «навчаються
діючи». Навчальний процес інколи описують таким реченням:
«планування, дія, кометар».
Клінічні викладачі використовують різноманіття метологічних
підходів для підкреслення навичок юриста, що їх вони вважають
основними. Більшість університетських шкіл права структуруються
навколо такої техніки навчання:
використання письмових матеріалів;
класні обговорення типових фактів конкретної справи;
ігри;
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техніка мозкового штурму для аналізу позитивних і негативних
фактів справи;
класні вправи рольових ігор, основаних на реальних справах;
використання відеозапису для надання студентам можливості
бачити інших та себе у практиці певних навичок;
індивідуальні поради й навчання студентів викладачами й
наглядачами-практиками;
надання прямих юридичних послуг клієнтам: поради, складання
документів для них і представництво клієнтів у судових процесах,
як-от адміністративний розгляд та/чи суди.
Наприклад, проведення бесіди з клієнтом є одним із найбільш
важливих умінь, яких можна навчити студентів у юридичній
клініці. Це вміння вони використовуватимуть протягом усієї своєї
кар’єри незалежно від їхньої спеціалізації. Крім традиційних
лекційних методів, є такі навчальні методики, які можуть бути
використані для навчання проведенню бесід.
Використання письмових матеріалів. Студентам може бути
роздано письмові матеріали з описом цілей бесіди та потенційних
перешкод до ефективної бесіди для ознайомлення перед
відвідинами класу.
Дискусія в класі. У класі студенти можуть обговорити цілі й
перешкоди, а також техніку, яку вони можуть використати для
досягнення своєї мети. Використання фактового типу для певної
справи може допомогти студентам краще зрозуміти, як готуватися
до бесіди.
Навчальні техніки: використання ігор
Викладач може давати різні вправи чи ігри, в яких студенти
можуть практикуватися та вдосконалювати свої вміння ставити
доречні й точні запитання. Наприклад:
Студентки А та Б сідають у крісла перед класом. Кожній з них
дають пакет із дерев’яними кубиками; кожен пакет має той самий
вміст такої ж кількості кубиків таких же розміру і форми. Студентку А просять побудувати щось із її кубиків. Студентка Б не
бачить, що вона збудувала, а інші студенти можуть побачити.
Коли студентка А закінчує, студентці Б кажуть, що вона має
постаратися побудувати таку ж споруду, яку збудувала студентка
А,– без того, щоб її навіть побачити. Все що вона може робити,–
це ставити запитання про споруду, щоб її скопіювати.
Студентка Б змушена думати, які запитання поставити спершу,
які потім, і які форми запитань слід використовувати в кожній із
стадій бесіди. Студентка А повинна думати, яку та скільки
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інформації подавати на кожне питання.
Студенти в аудиторії спостерігають вплив певних типів
запитань на здобуття інформації, яка може бути корисною для
будування ідентичної структури. Вони спостерігають, чи
студентка Б слухає уважно, що сказала студентка А, та слідкують
за кожною відповіддю. Вони бачать важливість спільної мови
спілкування. Наприклад, якщо і студентка А, і студентка Б були
архітекторами, вони можуть, ймовірно, використати певні терміни,
які зроблять процес опису легшим. Але якщо тільки якась одна з
них архітектор чи ніхто не є архітектором, вони повинні
використовувати слова, які вони обидві розуміють.
Викладач може навести приклади з цієї ситуації та використати
їх для того, щоб навчити загальних цілей проведення бесіди й
типів запитань, які можуть бути використані на різних стадіях
бесіди для того, щоби здобути інформацію. Професор може
пояснити, що на першій стадії бесіди з клієнтом останній має
інформацію, яку необхідно отримати адвокатові. Професор може
також пояснити, як юристові необхідно використовувати
комбінації «відкритих» і «закритих» питань, щоби здобути факти.
Юрист повинен слухати уважно, слідкувати за інформацією, бути
співчутливим і використовувати мову, яку клієнт може легко
зрозуміти.
Мозковий штурм. Замість того, щоби казати студентам, що
вони повинні були вивчити з проведення бесіди стосовно описаної
вище гри, викладач може використати техніку мозкового штурму,
попросивши студентів сказати, що, на їхню думку, є цілями бесіди.
Інструктор міг би написати відповіді всіх студентів на фліп-чарті
чи дошці, потім прослухати інформацію зі студентами і вирішити,
які з цілей є найбільш важливими. Викладач додає цілі, яких не
було згадано, чи наголошує на тих, яких достатньо не обговорили.
Студенти також можуть обговорити способом мозкового штурму
питання перешкоди до гарної бесіди, такі як страхи клієнта щодо
спілкування з юристом, видача секретів чи виплата вартості
юридичних послуг.
Рольова гра. Викладач роздає гіпотетичний набір фактів
половині студентів і дає іншій половині стислий опис закону, що
застосовується до цього набору фактів. Студенти, які отримали
факти, грають роль клієнта. Інші студенти грають юриста. Своєю
чергою, кожен студент «юрист» проводить бесіду зі студентом
«клієнтом» перед класом. Студента потім оцінюють та критикують
стосовно техніки співбесіди викладач та інші студенти разом із
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«клієнтом». Таким чином студенти можуть «учитися діючи» і
також спостерігаючи. Студенти також переживають, що це
значить – бути клієнтом, і як це відчувається, коли тебе
розпитують.
Відеозапис. Одним із методів навчання навичкам юриста є
відеозапис рольової гри бесіди з клієнтом у класі. Після показу
відео викладач проводить студентів у критиці негативних
моментів бесіди. Вони також можуть попросити студентів
продемонструвати краще, і можливо відеозапис виявиться таким,
що його можна буде покритикувати разом із першим відео згодом.
Наприкінці викладачі можуть досягати таких же цілей без відео,
просто просячи студентів моделювати бесіду в парах і
покладаючись на пам’ять чи занотовуючи критику.
Малі групи. Студент, який готується до реальної бесіди з клієнтом, може сказати викладачеві чи наглядачеві, які питання він чи
вона планують поставити клієнтові. Викладач може також
провести рольову гру зі студентом, щоби попрактикуватися в
тому, як проводитиметься бесіда.
Бесіда з реальним клієнтом. Викладач або наглядач можуть
спостерігати за бесідою, робити помітки, зустрітися зі студентом
після бесіди та проаналізувати і прокоментувати її.
Щодо іншої техніки навчання, корисної в роботі клініки,
див. гл. 8. «Громадська освіта у сфері прав людини, права і
демократії: модель «Вуличне право»™.
Юридичні навички

Приклад клінічного методу

Юридичне обґрунтування та стратегія
Визначити правові питання та
відповідні факти в конкретній
справі.
Розробити юридичні стратегії, що
мають привести до результату, якого
прагне клієнт чи який є в
найкращих інтересах клієнта за
певних обставин.

Студенти
проводять
у класі
обговорення справ і набору фактів.
Команди студентів проводять сесії
стратегій у справі з подальшою
критикою.
Провести мозковий штурм гарних
і кепських фактів справи.

Юридичне
дослідження,
діловодство та документація

Проводити справжні бесіди з
Отримати
й
записати
всі клієнтом; зустрічатися з будь-яким
відповідні факти справи клієнта, відповідним державним органом чи
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бути готовим до опозиційних
аргументів
і
збільшити
ймовірність
найкращого
можливого результату.

іншим службовцем; розслідувати і
проводити подальше дослідження зі
свідками
та
будь-якими
відповідними установами; складати
юридичний
меморандум
із
Складати заяви і листи до суду та зазначенням
фактів,
правових
адміністративних органів.
питань
і
потенційних
наслідків.
Прямо представляти клієнта в суді
чи адміністративних органах під
наглядом
практика;
проекти
документів піддаються критиці до
подання.
Продовження
Юридичні навички

Приклад клінічного методу

Організувати й вести файли Брати участь в екстернатурі в
справи, документи, інформацію, юридичній фірмі, суді, агенції чи
результати дослідження та інші організації громадського інтересу
матеріали таким чином, щоби
забезпечити їх збереження від
утрати чи неналежного відкриття.
Відносини юрист – клієнт
Установити робочі відносини з Проводити приймальну бесіду та
клієнтом, основані на довірі та від- зустрічі з клієнтом із наглядачем чи
критому спілкуванні.
самому з подальшою критикою та
можливим повідомленням від клієнта.
Обговорити з клієнтом усі
можливі підходи до вирішення
правових проблем і дозволити
клієнтові
вибирати
основні
нестратегічні
рішення,
які
впливають на справу.
Юридичні аргументи

Грати рольові ігри юриста і клієнта,
основані на гіпотетичній справі;
отримувати пораду за допомоги
дискусії в класі та критики.

Брати участь в ігровому процесі чи
Сперечатися
переконливо, ігровому судовому змаганні.
надаючи основу для кожного
аргументу,
який,
ймовірно,
матиме вплив на найкращий
можливий результат для клієнта.
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Визначати вказівки того, як
клієнт, свідок, службовець, юрист,
опонент
чи
співрозмовник
реагують
на
аргументи,
відповідати і пристосовуватися до
їхньої реакції.

Проводити критику аргументів із
практиками
чи
«гостьовими
експертами» (такими як суддя чи
службовець) і грати в ролях різні
відповіді.

2.2.4. Контроль
Одним із найважливіших елементів клінічної юридичної
освіти є контроль. Інколи той, хто контролює – це професор, а
інколи – це практикуючий юрист, який не викладає впродовж
усього
робочого
часу.
В іншому випадку юридичні факультети повинні перейматися
щодо забезпечення належного контролю над студентами, які
представляють реальних клієнтів. Важливість контролю полягає
в забезпеченні того, що студенти працюють ефективно, доцільно
та етично в інтересах клієнта. Це надає студентові та тому, хто
наглядає можливості прямо спілкуватися один з одним для
обговорення справи, підготування конкретних завдань, аналізу
студентських запитань і стимуляції критичного мислення. Завдання
того, хто наглядає – допомогти студентам вчитися завдяки роботі,
таким чином набуваючи знання і вміння, необхідні для того,
щоби стати ефективними і кваліфікованими юристами.
Клінічні викладачі права часто зазначають, що студенти
«практикують за моєю ліцензією», і тому вони розглядають
контроль та нагляд як щось важливе для їхньої власної етичної та
професійної відповідальності перед клієнтом. У багатьох справах
закони чи правила щодо практики студента роблять цей зв’язок
чітким. Інколи стиль наглядача – «директивний»; це означає, що
викладач надає детальну інформацію студентові стосовно того,
що вони повинні робити у справі, та завжди присутній, коли
студент виконує будь-яке завдання. Інші викладачі приймають
«недирективний» підхід, зосереджуючись замість цього на
доступності й навчанні основних навичок, але дозволяючи
студентам вибирати багато їхніх рішень.
Професор Петер Гоффман у своїй статті «Стадії відносин
клінічного нагляду» вказує, що студенти проходять через
декілька передбачуваних стадій у роботі. Завдання наглядача при
цьому – забезпечити можливості протягом цього прогресу для
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того, щоби зробити навчальний досвід студента таким
ефективним і корисним, наскільки можливо, але форма нагляду
розвивається від директивної до недирективної, оскільки студент
просувається від однієї стадії до іншої. Тому в «початковій
стадії» студент має робоче знання права, але не знає, як його
застосовувати (подібно до Барбари в початковій справі у цій
главі).Клінічний викладач є «вказуючим і директивним»,
«переймається студентськими» знаннями й виконанням
конкретних завдань, орієнтацією на відносини нагляду та
зменшення їх хвилювання стосовно представництва справжніх
клієнтів. Викладач інструктує студентів, пояснює причини
кожної інструкції та виносить рішення стосовно конкретних дій.
Барбара – студентка, описана у вступній ситуації, зустрілася б зі
своїм наглядачем до бесіди сама чи з Анною, щоб обговорити
цілі першої бесіди з клієнтом, які запитання ставити, як
формулювати питання та як бути співчутливим слухачем. Окрім
того, вони могли би програти в ролях частину бесіди. Вони
зустрілись би знову після бесіди для обговорення фактів справи,
можливих шляхів її структурування та права, яке можна
застосувати.
Протягом «середньої стадії» студент стає більш спроможним
до вибору рішення у справі. Студент знає, як попросити про
допомогу. Підхід більше подібний до співпраці, коли студент
і викладач «визначають правові проблеми, які потребують
вирішення, розвивають процедури для вирішення проблеми,
оцінюють ефективність рішення та його впровадження».
Викладач «стимулює та веде» студента, який починає вибирати
власні рішення.
У «фінальній стадії» студент розвиває навички й розуміння
юридичного процесу та своєї відповідальності (подібно до Анни у
вступній справі). Студент спроможний вибирати рішення
самостійно. Наглядач може не погоджуватися з рішенням
студента, але хоча «обґрунтовані думки» можуть відрізнятися,
рішення студента поважатиметься. Роль наглядача полягає в тому,
що він – «підтверджувач і провідник; захисник від серйозної
помилки».
Чи це директивно, чи недирективно – ключ у тому, що
викладач доступний студентові для консультацій, спостерігає за
спілкуванням студента з клієнтами та іншими, надає коментарі та
ставить запитання – все це допомагатиме студентові аналізувати
справу. Цей нагляд може відбуватись у класній кімнаті, в малих
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групах, у зустрічах один на один чи в спілкуванні з клієнтами, свідками, захисником-противником чи судом. Завдання клінічного
викладача – наглядати достатньо близько для надання керівництва,
коли вимагає справа, та моніторити студентську роботу для
запобігання шкоди інтересам клієнта.
Планування, дія, коментар: кроки в процесі клінічного
нагляду
Планування. Працівник факультету обговорює зі студентом,
що той думає про справу та дії, до яких студент хоче вдатись у
справі.
Дії студента. Студент діє у справі (наприклад, проводить
бесіду з клієнтом чи слухання). Ці дії часто спостерігаються наглядачем. Більшість правил студентської практики вимагають, щоби
наглядач був присутній на судових процедурах.
Оцінка/критика. Наглядач і студент розглядають виконані дії,
оцінюють їх у світлі наслідків, що трапилися, визначають, що було
засвоєно в процесі.
2.2.5. Поцінування та коментарі
Інший чільний елемент клінічної юридичної освіти – це те, що
викладач/наглядач витрачає час, аби надати коментарі студентові
стосовно всього, що він робить у клініці. Коментарі мають бути
конструктивними, надавати студентові розуміння, що він чи вона
зробили, чому необхідно було зробити щось інше, причини різниці
в підході та думки щодо того, як це зробити по-іншому. Коментарі
завжди двосторонні; викладач/наглядач вислуховує студентську
перспективу та намагається наскльки це можливо підтвердити
студентські міркування у справі.
Протягом процесу оцінювання і критики дії студента є
предметом інтенсивного й суворого розгляду. З викладачем/наглядачем та іншими студентами студент, якого розглядають,
критично та уважно аналізуватиме кожен крок планування, вибору
рішення та діяльності. Це можна зробити програванням відео- чи
аудіозапису його діяльності чи розглядом заміток і записів,
зроблених протягом його дій чи тоді, коли він виконував певні
обов’язки юриста у справжній справі. Цей тип розгляду може
використовуватися для аналізу будь-якого досвіду, такого як
зустріч із клієнтом, переговори з іншим юристом, зустріч з
державним службовцем, судом чи закриття справи для того, щоби
вивести з досвіду науку, засвоєну з цього.
Барбара зі вступної справи зустрінеться зі своїм наглядачем піс279

ля першої бесіди. Її наглядач отримає інформацію щодо бесіди з
письмового чи усного звіту Барбари, зі свого спостереження чи з
перегляду відеозапису. Наглядач відповість на звіт Барбари
конкретними коментарями. Якщо викладач мав можливість
спостерігати за бесідою безпосередньо чи на відео, він може
надати Барбарі конкретні приклади питань, що їх вона ставила,
відповіді клієнта і як Барбара відповідала чи повинна була
відповісти, факти, що їх Барбара повинна була отримати, чи інші
коментарі, які допомогли би Барбарі розвинути кращі навички
ведення бесіди.
З Анною викладач обговорив би етичні питання, що виявилися
протягом бесіди, як Анна ставилася до цих питань протягом бесіди
та після неї, та які дії є для неї можливими в поводженні з цим
конкретним клієнтом.
Коментарі – критична частина нагляду в тому, що це є
технікою, яка надає студентам можливість навчитися з їхніх
помилок, думати невластивим чи неочевидним для них чином та
розвинути професіональну впевненість і ефективність.
Мистецтво критикувати: допомога конкретністю
Повідомте студента, що ви його оцінюватимете. «Я хочу поговорити з тобою стосовно використання відкритих запитань
протягом бесіди».
Скажіть студентові, що він чи вона зробили, використовуючи
власні слова студента якомога ближче. Будьте конкретними.
Робіть уважні помітки. «Коли ти почав проводити бесіду з
клієнтом, ти сказав: “Я знаю, що ви прагнете притулку для себе та
родини”. Чи не так?»
Наведіть студентові конкретні приклади з причинами, як він чи
вона могли би поставити запитання по-іншому. «Питання, яке ти
поставив, вимагало відповіді “так” чи “ні”. Якби ти сказав: “Я
розумію, що ви та ваша родина прагнете притулку; будь ласка,
скажіть мені, чому ви прагнете притулку?” – ти отримав би краще
пояснення, чому родина прагне притулку».
Поясніть, чому студент міг би хотіти використати ваші
пояснення та чому метод студента не спрацював. «Відкриті
питання зазвичай починаються зі слів хто, що, де, коли, чому,
опишіть, поясніть. Причина використання відкритих запитань
полягає в тому, що вона вимагає від респондента чогось більшого,
ніж відповідь «так» чи «ні». Тому ти отримаєш більше інформації
та матимеш шанс побачити, як особа розповідає історію, що особа
відчуває при цьому і що для неї/нього важливо. Відкриті
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запитання гарно використовувати на початку бесіди чи окремих її
частин».
Основано на техніці критики, якої навчали викладачів на
тренінгу Національного інституту судового захисту (National
Institute of Trial Advocacy), Сауз-Бенд, Індіана, США.

2.3. Додаткові переваги системи
клінічної юридичної освіти
2.3.1. Викладацька етика і професійна
відповідальність
Робота юристом у захищеному середовищі університетської
клініки
допомагає
студентам
зрозуміти
зміст
роботи
практикуючого юриста. Клініка працює як форум для розгляду й
розв’язання етичних дилем під наглядом викладачів, після чого
студент краще підготовлений до вибору непростих рішень і
готовий нести відповідальність за наслідки. Тому клініки
впроваджують у юридичну освіту сильне почуття відповідальності
та професійної етики.
Оскільки студенти працюють по своїх справах від початку до
кінця, вони бачать результати своїх рішень і праці. За допомоги
клінічного навчання студенти відповідальні за питанняб що є дуже
важливими для їх клієнтів і отримують можливість упроваджувати
етичні стандарти юридичної професії у свою практику протягом
початкової стадії її формування. Робота з правом у
реальних ситуаціях дозволяє студентам ознайомитися з цінностями,
критичними для ефективної правової системи, і заохочує їхню
відданість верховенству права, справедливості, чесності й високим
етичним стандартам. Насправді, вивчення етики на основі
справжніх справ є набагато ефективнішим, аніж вивчення самих
лише абстрактних принципів. У довготривалій перспективі клініки
можуть допомогти студентам розвинути розуміння й поцінування
стратегічної уваги до взаємопов’язаних питань професійної
відповідальності та етики.
Ймовірно, внаслідок її майже річного досвіду в клініці для
біженців, Анна може зараз краще справлятися зі складними
етичними ситуаціями. Вона навчилася визначати, хто її клієнт, що
в найкращих інтересах клієнта і як уникнути конфлікту інтересів.
Наприклад, у справі Вассал Анна хутко збагнула, які інтереси в
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Вассал та її дітей і які в Юсуфа, хоча вони, начебто подібні, в
підсумку були протилежними. Насправді Анні ще важко
відповісти, чи буде це конфліктом інтересів, якщо юридична
клініка візьме справу Юсуфа, та, з іншого боку, чи буде чесним не
брати цієї справи, якщо він у небезпеці й потребує юридичної
допомоги. Але після року в клініці Анна спроможна визначити
потенційні етичні проблеми та проаналізувати ситуації більш
професійно.

2.3.2. Удосконалення системи юридичної освіти
Клінічна юридична освіта може мати позитивний вплив на
загальну якість освіти у школі права. Зустрічі з реальними
клієнтами та обговорення реальних проблем можуть стимулювати
інтерес студентів до правових питань, заохотивши їх бути
активнішими та вчитися більш старанно. Намагання вирішити
реальні справи замість простого запам’ятовування юридичних
правил допомагає студентам розвинути критичне мислення –
навичку, яку вони використовуватимуть в інших курсах школи
права. Наприклад, у вступній історії, після розмови з Вассал
стосовно її проблем, Анна забажала прочитати свої підручники і
класні конспекти стосовно законів про домашнє насильство. Анна
хотіла знати, як вона може допомогти Вассал подати її скаргу, про
шанси Вассал отримати судовий розгляд своєї справи та шанси на
виграш.
Клінічна юридична освіта також може надати практичний
досвід студентам під наглядом професорів права. Система
практики, яка зараз діє в Центральній та Східній Європі, надає
можливість студентам працювати з практикуючими юристами у
громаді до чи одразу після випуску з університету. Система
широко критикується як неефективна, оскільки вона покладає всю
відповідальність за навчання і нагляд за студентами на
практикуючих юристів, суддів чи прокурорів, які найчастіше
переобтяжені іншою роботою. Школа права відіграє незначну роль
чи взагалі ніякої. Впровадження юридичної клініки в навчальну
програму школи права пропонує альтернативну форму викладання
через надання практичної освіти, створеної та впровадженої
професорами права для задоволення потреб своїх студентів.
Нарешті, клінічна освіта дає студентам можливість розглянути
вид юридичної роботи, яку вони прагнули би виконувати в
майбутньому, або навіть питання, чи вони взагалі хочуть бути
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юристами,– в точці своєї освіти, яка дозволить їм відкоригувати
відповідно своє навчання. У перевірці своєї освіти в клінічних
умовах вони відкривають свої сильні та слабкі риси до закінчення
своєї юридичної освіти. Внаслідок цього студенти мають змогу
працювати зі своїми викладачами для перетворення цих
слабкостей у переваги. Розуміння своїх професійних якостей
відносно вимог професії допомагає студентам у визначенні того,
які сфери юридичної практики підходять їм найкраще перед тим,
як вони присвятять себе певній конкретній галузі права.

3. СТВОРЕННЯ ПРОГРАМИ
КЛІНІЧНОЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ
3.1. Чия підтримка є необхідною
для початку діяльності юридичної клініки
Залежно від країни, де працюватиме юридична клініка, можуть
бути різні питання стосовно необхідних дозволів для того, щоби
створити юридичну клініку. У деяких місцях є необхідним дозвіл
від чиновників із міністерства, у більшості місць – підтримка
університету. Хоча часто допомагає підтримка суддів і
практикуючих юристів громади, це не завжди можливо, принаймні
на початку клініки. Якщо університет чи юридична громадськість
не підтримують ідеї, бажаючі студенти і підтримка громадськості
будуть визначальними для досягнення успіху. Юридичні клініки
часто починаються з підтримки декількох викладачів, які прагнуть
присвятити свій час, студентів-ентузіастів та з бази потребуючих
клієнтів.

3.2. Які фінансові питання необхідно
розглянути для створення клініки
Клінічна юридична освіта часто виявляється більш затратною,
ніж звичайна юридична. Якщо традиційний професор права може
навчити 150 студентів в одному класному занятті, клінічна пропорція студент/викладач часто складається з менш як 10 студентів на
викладача, з причини інтенсивної за часом та індивідуалізованої
природи методів клінічного навчання. Клініки також вимагають
більше фізичного місця у школі права, простору для проведення
бесід, конференцій, студентських робочих місць, робочих місць
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для професорів, місця для комп’ютерів та різного обладнання.
Чільне питання – як оплачуватимуться викладачі. Інколи їм
узагалі не платять, і їм доводиться викладати в клініці на додаток
до своїх основних викладацьких обов’язків. У деяких школах права
регулярне
навчальне
навантаження
клінічних
учителів
пристосоване для того, щоби дозволити їм викладати в клініці. В
інших клінічним викладачам платять додаткову заробітну платню з
грантів фондів. Інші оплатні посади, необхідні для клініки, можуть
призначатися для частково зайнятих практикуючих юристів, котрі
працюють як наглядачі, та адміністративного помічника для
управляння офісом клініки. Інколи студентів наймають на неповний
робочий день для роботи офіс-менеджером.
Фінансуючі гранти можуть надаватися певним новим клінікам
для покриття частини цих витрат, але часто клініки самі повинні
довести, що зможуть підтримувати себе в майбутньому після
закінчення грантів.

3.3. Вибір теми діяльності клініки
Вибираючи тему діяльності клініки, необхідно розглянути такі
питання:
доступність викладачів для створення та навчання в новій
програмі клінічного права;
галузі права, в яких спеціалізуються найкращі викладачі;
найбільш поширені правові питання, які вражають бідних у
громаді;
типи справ, які дозволять студентам мати найбільший спектр
практики;
питання права, що їх студенти вивчали у своїх основних
класах.
Сфери клінічної практики в Центральній та Східній Європі,
Росії та Центральній Азії
Школи права в демократіях регіону зробили вибір із розмаїття
юридичних спеціалізацій, як можливостей для навчання
юридичним навичкам. Назвімо найбільш популярні.
Клінічна практика права (зокрема сімейне право, заповіти,
майно і спадкування, майнові спори). З-поміж розмаїття тем
клініки звичайно обирають підрозділи цивільного права, на
якому вони зосереджуються. Послуги, надавані цими клініками,
охоплюють надання порад і представництво клієнтів у справах
про розлучення, призначення опіки, розділу сімейного майна та
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пов’язані питання; поради, допомогу і представництво у справах,
які виникають із заповітів чи відсутності заповітів після смерті
сторони, зникнення чи недієздатності; поради і представництво в
питаннях, пов’язаних із сімейною власністю; розподіл власності між сусідами, процеси приватизації, ліквідацію партнерства
та колективів.
Право біженців і притулку. Служить інтересам переміщених
осіб, біженців і шукачів притулку.
Права людини (часто поєднуються з клініками для біженців і
шукачів притулку). Допомагає клієнтам у суперечках із
державними органами та подає заяви до Європейського суду з
прав людини про порушення прав людини, захищених
Європейською конвенцією з прав людини, таких як право на
справедливий суд чи право на свободу вираження.
Кримінальне право та процес. Поради і представництво клієнтів, обвинувачених у нетяжких кримінальних злочинах.
Екологічне право. Представництво осіб та організацій, які
прагнуть захистити довкілля.
Адміністративне право. Надають представництво у справах,
що стосуються офіційних дозволів, ліцензій та інших правових
питань, зокрема спілкування та слухання в адміністративних
органах.
Неприбуткове право. Надають юридичні поради та допомогу
НДО у створенні, реєстрації, оподаткуванні та договорах.
Вуличне право (навчання). Тренує студентів навчати права в
середніх школах та інших закладах.
3.4. Викладачі для юридичної клініки
Клінічна освіта відрізняється від академічної освіти тим, що
вона дає знання з практики права, а не тільки з теорії. Інколи
клінічні викладачі чи наглядачі є практиками, які ніколи не
викладали раніше. У таких ситуаціях викладачі, які навчають
інтерактивними методами та педагогікою клінічних навчань, є
дуже важливими для ефективної роботи клініки. З іншого боку,
викладачі клініки можуть бути професорами, які ніколи не
працювали над реальною справою. За таких обставин викладач
клініки може бути об’єднаним із практиком, який погодиться
працювати в клініці. У будь-якому випадку спеціалізація вчителя,
вибраного для викладання у клініці, сильно впливатиме на вибір
типу клініки й теми її діяльності.
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3.5. Політика вибору студентів і статус участі
в клініці в контекстні навчального плану
Політика щодо вибору студентів відрізняється в кожній клініці;
що важливо – це політика стосовно кількості студентів, яким буде
дозволено брати участь у клініці в кожному академічному році чи
семестрі, вимога щодо попереднього досвіду та академічних передумов для прийняття до клініки.
Кожен з університетів, які пропонують юридичну освіту,
вибирають власну стратегію для введення концепції в свою
конкретну систему юридичної освіти. Деякі з клінічних програм
виконують вимогу університетів щодо практики. Інші університети
пропонують юридичну клініку як один із загальної кількості курсів,
необхідний для завершення навчання. Ще інші дозволяють
клінічному курсові з певних галузей заміняти поглиблені курси
лекцій у цій галузі.

3.6. Визначення обсягу студентської практики
Закони в Центральній та Східній Європі, Росії та Центральній
Азії суттєво різняться щодо того, які функції можуть виконувати неюристи. У деяких країнах цивільно-процесуальні кодекси
дозволяють захисникам і сторонам у цивільному процесі представляти себе чи дозволяти іншим особам (неюристам)
представляти їх. За таких умов клієнт може надати повноваження
студентові представляти клієнта в суді (під наглядом досвідченого
юриста) на умовах доручення (нотаріально завіреного).
Процесуальні кодекси багатьох держав визначають типи справ, у
яких сторони в суді можуть представляти тільки ліцензовані
адвокати.
Деякі палкі прихильники юридичних клінік адресували питання
надання повноважень для представництва в суді від імені громадян
проведенням кампаній для позитивного законодавчого дозволу
студентської практики. Іншим підходом може бути спроба
переконати деяких суддів і прокурорів дозволити обмежене
студентське представництво чи опитування свідків у суді на
експериментальний основі на їхній вибір. Проте, з етичного
погляду важливо, аби клієнти розуміли, що їх представлятимуть
студенти, і щоби вони надали свою письмову згоду на таке
представництво.
Втім, цінність студентського практичного досвіду не залежить
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тільки від представництва в суді. Студенти можуть виконувати значний спектр важливих юридичних завдань для клієнта без відвідин
суду. Вони можуть брати участь у досудовій стадії чи іншій
діяльності від імені клієнта, досліджувати закон і факти, писати
пропозиції стосовно рекомендацій до процесуальних дій, бесіди й
приготування свідків для свідчень у суді та готувати скарги чи заяви
для подальшого клієнтського чи адвокатського підписів.

3.7. Розробка принципів і процедур роботи
студентів
Необхідно розробити ясні принципи і процедури для студентів,
пов’язані з усіма аспектами організації та адміністрування клініки,
зокрема кількістю годин, що їх студенти повинні провести за
роботою з питань клініки, підтриманням записів та етичних питань.
Кожна клініка повинна мати набір правил і процедур, щоби
студенти знали свої відповідальності в усіх аспектах, як-от: ведення
записів, етика, класна робота, спілкування з клієнтами, ведення
обліку часу затраченого на ту чи іншу справу і т. д. Нові юридичні
клініки можуть зрозуміти, що приготуванням підручника щодо
принципів і процедур вони вирішать усі з найбільш важливих
питань у роботі їхньої клініки – від організаційної структури до
практики стосовно нагляду.
Створення підручника щодо принципів і процедур
Нижче наведено таблицю змісту для прикладу підручника
принципів і процедур, створених шляхом спільних зусиль
викладачами американських і російських юридичних клінік.
Розділ перший: концепція
Організація
Заява про місію (цілі)
Організаційна структура
Робота
У класі: опис курсу
У клініці: типи справ
Студенти
Процес вибору студентів
Список мінімальних вимог
Процес подання заяви
Ролі та відповідальності студентів-юристів
Вимога щодо годин роботи
Вимоги до професійної відповідальності
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Правила студентської практики
Політика і процедури нагляду та оцінювання
Виставлення оцінок.
Розділ другий: управління
Адміністрація
Інформація про місцезнаходження клініки
Персонал
Управління часом
Управління календарем запису справ
Внесення часу в журнал
Система картотеки
Безпека та охорона
Ведення записів
Конфіденційність
Конфлікт інтересів.
Розділ третій: практика
Політика вибору справ та процедура їх прийняття
Робота зі справами
Заведення справи
Контакт із клієнтами
Бесіди
Поради клієнтові
Документування
Представництво в суді
Передання справ
Закриття справ.
Адаптовано з Дуглас П., «Керівництво для організації клініки
Pro Bono: Підручник із моделі практики та процедур»; «Юридичні
клініки: уроки практичного навчання юристів», Американська
асоціація юристів та Правова ініціатива в Центральній та Східній
Європі, Равенна, 1999, Санкт-Петербург, Росія.
3.8. Вибір справ і відносини з клієнтом
Кожна програма клінічної юридичної освіти, яка містить
справжню клініку, повинна розвинути політику і процедури для
поводження з клієнтами від вирішення, як клініка привабить
клієнтів спершуб до визначення, чи клініка береться за конкретну
справу. Клініка також повинна визначити, скільки днів чи раз на
тиждень вона прийматиме клієнтів.
Заяви в клініку можуть подаватися за допомоги формальних
і неформальних контактів, осіб, які просто зайшли, скерувань від
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НДО-партнерів і домовленостей з місцевим об’єднанням
адвокатів. Важливими чинниками для розгляду у прийнятті справи
є такі: чи справа підпадає під тему діяльності клініки, яка
навчальна цінність справи, чи справа розглядає певну гостру
соціальну проблему, які послуги клініка може запропонувати
клієнтові та будь-який можливий конфлікт інтересів.
Завантаження клініки повинно бути організоване так, щоби
забезпечити не тільки достатнє підготування справ клієнтів, а й
певний час для студентського аналізу та коментарів.

3.9. Визначення придатності справ
Потенційного клієнта, який прагне юридичної допомоги,
можуть попросити, щоби він заповнив форму з його
ідентифікаційною інформацією, контактною інформацією та
основним описом справи. Клієнти також повинні надати клініці
копії відповідних документів. Клініка має попросити клієнтів
підписати заяву, що вони не мають достатніх коштів, аби
винайняти самим приватного адвоката. Для клініки є гарною
практикою вимагати від клієнтів підписання договору про
отримання юридичної допомоги від студентської клініки,
визначаючи обсяги й межі діяльності клініки.

3.10. Контроль і питання етики
Клієнти повинні чітко розуміти, що їх представляють
більшою мірою студенти-юристи, аніж юристи-професіонали.
Хоча викладачі та наглядаючі адвокати відповідають за
забезпечення того, щоби студенти підтримували певний стандарт
якості, інколи можуть траплятися помилки, і послуги можуть
бути надані в повільнішому темпі. Один із способів гарантування
того, що клієнт отримає компетентну пораду,– створити і
впровадити уважно створений план нагляду, складений для
відкриття будь-якої слабкості студентів-практиків перед тим, як
вони негативно вплинуть на справу.
Ось питання, які мають бути розглянуті під час створення такого
плану нагляду для забезпечення того, що клініка підтримуватиме
високий стандарт юридичних послуг:
засоби,
необхідні
для
забезпечення
клієнтської
конфіденційності;
процедури для забезпечення того, що студенти надають судові
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та іншим державним органам необхідну документацію вчасно;
як клініку буде убезпечено від реального та сприйнятого
конфлікту інтересів;
оптимальна кількість студентів, які працюють у кожній галузі
так, щоби викладачі клініки могли відповідно здійснювати
моніторинг їхньої діяльності;
кількість і тип викладачів клініки, необхідних для належного
нагляду за діяльністю студентів (наприклад, чи будь-який студент
магістратури або помічник може підходити на цю роль);
кваліфікація, досвід і позиція юристів, які навчатимуть у клініці;
процедури моніторингу за тим, чи студенти слідують
установленим етичним стандартам.

3.11. Адміністративні
та управлінські питання
Коли школа права визначить найкращі галузі допомоги, яку
вона може запропонувати, основуючись на описаних вище
чинниках, адміністратори програми клінічної юридичної освіти
повинні розглянути різні адміністративні та управлінські питання.

3.11.1. Адміністративні питання
Одним із найбільш важливих питань, які потребують вирішення,
є фізичне місце, необхідне й доступне для діяльності клініки.
У вирішенні, де має бути розташована клініка, організатори повинні думати про простір, необхідний для студентів, щоби працювати
за межами класу. Мусить бути приватне місце для бесід з
клієнтами та достатнє місце для системи файлів клініки.
Організатори клініки також повинні реалістично оцінити
проектовані потреби в устаткуванні (такі як телефони, копіри,
факс, комп’ютери та доступ до Інтернету).
3.11.2. Управління справами та діловодство
На ранніх стадіях у процесі створення клініки, ті хто
здійснюють контроль повинні вирішити й розвинути спектр
документів та/чи форм, що їх клініка використовуватиме у своїй
щоденній діяльності, а саме:
буклети з рекламою та поясненням роботи клініки;
анкету для прийняття/форму клієнтської інформації;
студентську заяву стосовно конфіденційності;
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форми прийняття й відмови;
оцінку прибутку й фінансів для визначення придатності;
договір щодо визнання того, що клініка є студентською;
політику стосовно витрат, цін та оплат;
форму закриття справи;
керівництво до політики та процедур офісу;
клініка також повинна визначити, які типи записів будуть
вимагатися чи іншим чином вестися для сприяння ефективній діяльності клініки. Це можуть бути:
книги/записи візитів;
журнал прийнятих і відхилених справ;
тижневе завантаження;
файли для кожного клієнта;
журнал студентської діяльності;
база даних конфліктів.
Список контрольних запитань під час створення клініки
Які цілі запропонованої клініки?
Ідеально, які цілі переслідуються?
Які з цих цілей може бути відкладено за недостатніх ресурсів?
Яким мусить бути склад викладачів клініки?
Скільки викладачів повинна мати клініка?
Яку кваліфікацію кожен із таких викладачів має приносити в
роботу?
Які відносини підпорядкування чи співпраці слід заохочувати
серед викладачів клініки?
По яких типах справ чи проектів повинна працювати клініка?
Чи мусить клініка спеціалізуватися в обмеженій кількості
правових тем?
Чи повинні справи бути великими, складними, чи невеликими,
легшими?
Якщо клініка буде спеціалізованою, в яких конкретних галузях
працюватимуть студенти?
Як студентів оцінюватимуть за їх роботу?
Скільки часу студент працюватиме в клініці?
Яка академічна оцінка надаватиметься за студентську участь?
Скільки справ студент мусить вирішити протягом роботи в клініці?
Як студенти оцінюватимуться?
Чи повинні студенти працювати індивідуально, чи в командах?
Як учителі винагороджуватимуться за їхню роботу?
Чи зменшуватимуться інші викладацькі обов’язки?
Чи мають вони отримувати додаткову компенсацію?
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Які мусять бути відносини студентів і судів, у яких вони
з’являються?
Які методи повинні використовуватися клінікою у виборі
студентів?
Який тренінг мають пройти викладачі перед тим, як керувати
та контролювати студентів?
Які методи повинні використовуватися для контролю над
студентами?
Які навчальні матеріали треба використовувати?
Які вимоги до робочого місця, обладнання й технічного
персоналу?
Які форми використовуватиме клініка?
форму прийняття клієнта;
форму передання справи;
систему судових календарів;
систему картотеки.
Яким буде класний компонент клініки?
Адаптовано зі Шкраг П., «Створення клініки», 3 Клінічний
правовий журнал, 175 (1996).

4. ПІДСУМОК
Юридична клінічна освіта є динамічним та інтерактивним
способом навчання студентів-юристів методології для гарної
практики,
критичного
мислення,
необхідного,
щоби
проаналізувати всі правові питання, етичні питання, необхідні для
професійних дій, та дух громадських послуг, необхідний для
представлення недостатньо представлених.
Барбара – з розповіді на початку цієї глави – вступила до
школи права, вірячи, що вона практикуватиме у приватному
секторі. Вона ще може йти цією стежкою, але робитиме це з
набагато більшою впевненістю у своїх уміннях і своїй здатності
думати творчо й критично. Вона знає, що її представництво бідних
є чимось, чого вона ніколи не забуде. Вона підозрює, що
використає чутливість, яка в неї розвинулася певним чином, навіть
якщо це буде у формі добровільного члена ради НДО.
Анна завжди хотіла представляти вразливі групи, і клінічний
досвід підтвердив, що це та галузь, де вона буде найбільш
задоволеною у своїй роботі як юрист. Клініка надала їй
можливість усвідомити, що вона може бути ефективним,
компетентним юристом. Вона радіє, що невдовзі закінчить школу
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права і почне використовувати ці навички як практикуючий
юрист.

5. ПРОГРАМА КЛІНІЧНОЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ
В ЯГЕЛЛОНСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ
Ягеллонський університет у Кракові (Польща) почав свою
програму клінічної юридичної освіти у жовтні 1997 р. Ягеллонська
клініка складається з чотирьох підрозділів: цивільно-правового,
кримінального, зайнятості й соціального забезпечення та права
людини. Студенти, які беруть участь у клінічній програмі
тривалістю один рік, отримують академічні оцінки, рівні оцінкам
курсу звичайної школи права.
Кожен підрозділ клініки скеровується професором права і
практикуючим юристом. Викладач факультету навчає студентів,
як тлумачити й застосовувати закони, тоді як практик пояснює їм
«пастки» юридичної професії, як забезпечити конфіденційність
клієнта, як працювати і спілкуватися з клієнтами, суддями,
прокурорами та експертами.
Клінічні класи починаються з одномісячної орієнтації та
навчання нового студента. Навчання починається з лекції стосовно
цілей клінічної юридичної освіти з подальшою сесією щодо
правил і процедур клініки. Студентів навчають, як готувати і вести
файли, як використовувати програми набору документів, як
проводити дослідження в Інтернет. Наступну сесію присвячено
юридичному діловодству, яке в іншому разі не наголошується в
навчальній програмі школи права. Студентів навчають, як
готувати юридичні документи, а надто – як конструювати
письмову думку зі справи клієнта, яку вони мають представити
наприкінці справи. Також є сесія з фундаментальних юридичних
вмінь; зазвичай, її викладає практик, який бере участь у клініці.
Орієнтація закінчується сесією з професійної відповідальності, яку
веде президент Краківського об’єднання адвокатів.
Робота протягом року складається з індивідуальних чи командних зусиль із клієнтами та щотижневих семінарів, де клінічний
клас обговорює питання, з якими студенти зіткнулися протягом
своєї роботи. Один із розділів клініки просить студентів
зустрічатися з клієнтом і працювати у справі в команді з двох
осіб, тоді як інші заохочують індивідуальну роботу. Досвід
показує, що командна робота може мати певні додаткові переваги
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для студентів і для вирішення, як ділити відповідальність.
Командна робота також є корисним підходом у ситуації, коли
одна справа пов’язана зі справами, які належать до компетенції
декількох підрозділів клініки.
Ягеллонська клініка часто використовує моделювання.
Студенти готують моделі судів чи, у випадку клініки з прав
людини, моделюють бесіди з шукачами притулку. Після
презентації студенти мають індивідуальні зустрічі з професором і
юридичним професіоналом, які наглядають за клінікою,
обговорюють презентацію кожного студента і приймають
рекомендації стосовно рішень і стратегій студента.
Спектр послуг, що їх студенти надають клієнтам, обмежені
законом. У більшості справ польським студентам заборонено
представляти клієнтів прямо в суді. Проте студенти можуть
допомагати клієнтам деякими іншими способами: інформувати
клієнтів про їхні різні можливості згідно з законом, проводити
правове дослідження у справі клієнта, готувати й подавати заяви
від імені клієнта та готувати клієнта до судового розгляду. Навіть
більше,
призначений судом куратором чи представником
студент може представляти клієнтів у суді. Крім того, їм
дозволено представляти клієнтів в адміністративних органах, які
розглядають дрібні правопорушення.
На закінчення кожної справи від студентів вимагається
приготувати письмову заяву стосовно результату. Одна копія цієї
заяви надається особисто клієнтові, а інша зберігається у файлах клініки. Заява надає клієнтові ясну оцінку справи,
до якої вони можуть звернутися будь-коли в майбутньому; це
також мінімізує можливість неправильного розуміння поради
студента.
Одна з проблем, з якою зіткнулася Ягеллонська клініка,– як
виносити рішення щодо відбору справ. Клініка оцінює кожну
потенційну справу на основі таких критеріїв: об’єм послуг, що їх
можуть надати студенти; навчальна цінність справи; чи може
справа бути завершеною в межах академічного року. Ягеллонська
клініка приймає тільки справи, подані людьми, які самі не можуть
дозволити собі юридичних послуг. Досить складно визначити
дохід або майновий стан майбутніх клієнтів із великою певністю.
Проте Ягеллонська клініка встановила, що за відсутності
очевидної довіри щодо клієнтських умов клієнти мають підписати
декларацію, що вони не можуть собі дозволити послуг платного
юриста, і тоді цього достатньо. Хоча студентів заохочують
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висловлювати свою думку, остаточне рішення з прийняття
клінікою справи ухвалюється наглядачами юридичної клініки.
Клініка отримує багато заяв від студентів, зацікавлених в участі.
Передумовами прийняття до клініки є завершення курсів із
суттєвих і процесуальних законів, які відповідають темі діяльності
клініки з прав людини, знання іноземної мови, достатнє для бесід з
біженцями. Студентів відбирають до клініки після особистих
співбесід, де оцінюються їхня зрілість, бажання клінічної роботи
та інші чинники.
Ягеллонська клініка має своє приміщення, в якому
перебувають усі підрозділи. Офіс розташовано у школі права,
обладнано декількома комп’ютерами з доступом до Інтернету,
копіром, телефоном і факсом та невеликою бібліотекою з
юридичними текстами і файлами. Крім відвідування клінічних
семінарів, студенти можуть використовувати місце у класах для
зустрічі з клієнтами та для семінарів. Адміністрація клініки
вжила низку заходів для забезпечення конфіденційності
клієнтських файлів.
Клініка має робочі години для прийняття клієнтів та інших
зустрічей. Багато клієнтів звертаються по негайну юридичну
допомогу, але їм усім спершу пропонують заповнити форми-заяви
та пройти процедуру прийняття справи.
Частиною успіху Ягеллонська клініка зобов’язана ефективній
співпраці з юридичним факультетом. Постійна участь поважних
представників факультету допомогла клініці отримати визнання
серед викладачів, привабити найкращих і найвідданіших
студентів.
За подальшою інформацією, будь-ласка, звертайтеся до Центру
з прав людини Ягеллонського університету, Jagiellonian University
Human Rights Center (JUHRC), Plac Inwalidow 4, 30-033, Krakow,
Poland; тел/факс: (4812) 6333796; ел. Пошта: ujbrc@ciero.law.uj.
edu.pl
Джерела

Література
«Юридичні клініки: уроки практичного навчання юристів», Американська асоціація юристів і правова ініціатива в Центральній та Східній Європі, Равенна, 1999,
Санкт-Петербург, Росія; доступна англійською та російською.
Містить «Керівництво для організації клініки Pro Bono: Підручник із моделі
практики та процедур». Цей підручник описує концепцію, досвід і майбутнє
клінічних тренінгів для юристів. Надає поради з питань створення, організації роботи
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та керівництва юридичних клінік. Має описи цивільного та кримінального процесів у
Росії.
Американська асоціація юристів і правова ініціатива в Центральній та Східній
Європі (ABA/CEELI), Клінічна юридична освіта: Підручник для студентів і
викладачів (написана працівниками російських клінік), 2001, Москва; доступна
російською та англійською.
А. Амстердам, «Клінічна юридична освіта – досвід 21-го сторіччя, 34/4 Часопис
Правової освіти (грудень 1984). http://www.pili.org/library/cle/clinical_legal_education_as
a_21st_century_experience.htm (станом на 26 липня 2001).
Стислий огляд переваг, що їх дають клінічна юридична освіта і основні
компоненти клінічної методології.
М. Баррі, Д. Дублін, П. Джой, «Третя хвиля: клінічна юридична освіта в цьому
тисячолітті,» 7 Огляд клінічної юриспруденції, 1 (2000).
Стаття досліджує трансформації клінічної юридичної освіти, що відбуваються,
через обговорення деяких тем: створення клінічної методології та впровадження
клінічних програм, інтеграція клінічної освіти в навчальну програму школи права,
сучасні проблеми клінічної освіти, а також можливі майбутні зміни в клінічній
освіті.
Г. Брайн, Н. Дункан, Р. Граймс, Клінічна юридична освіта: активне навчання у
вашій школі права, Блекстон Прес Лтд., 1998, Лондон.
Призначена як для студентів-юристів, так і для професорів, є корисним
інструментом для юридичної клініки. Пояснює концепцію клінічної юридичної
освіти та потребу в ній, а також досліджує різні клінічні навчальні методи, зокрема
співбесіди з кліентами та моделювання. Також досліджує питання етики та
професіональної відповідальності.
П. Гоффман, «Стадії відносин клінічного нагляду», 4 Антіохський правовий
часопис, 301, 1986.
Стаття стисло описує різні методи клінічного нагляду та обговорює ті методи, які найбільш підходять на початку, в середині й наприкінці клінічної освіти
студентів.
А. Люблінський, «Про юридичну клініку», Часопис Міністерства юстиції
(Россія), січень, 1901, 175–181.
За ред. Н. Р. Мадхава Менона, Клінічна юридична освіта, Істен кук Компані,
1998, Лакнау, Індія.
Підручник основано на досвіді деяких професорів права з клінік усього світу.
Досліджує цілі та цінності клінічної юридичної освіти, методи розвитку різних
практичних навичок, таких як співбесіди, надання порад, ведення переговорів,
посередництво та планування.
За ред. Р. Мізанура, Права людини: Підручник для літньої школи, Літня школа з
прав людини та Спільнота правових реформ, 2000, Дхака, Бангладеш.
Створена як інструмент для літньої школи з прав людини, складається з двох
частин: статті й зібрання міжнародних інструментів із прав людини. Окремі статті
стосуються багатьох аспектів, таких як етика у професії юриста, навчання етиці в
юридичних клініках, клінічна методологія, арбітраж, альтернативне розв’язання
конфліктів і захист у суді, а також питання взаємодії між юридичною освітою та
правами людини.
Г. Нец, «Еволюційний нагляд», Клініка, Часопис юридичного факультету
Ягеллонського університету, №1(2)/2000, 259–267.
Автор, директор клініки з прав людини при Ягеллонському університеті, описує
етапи нагляду, ролі клінічних юристів та студентів-асистентів як квазінаглядачів, а
також її досвід у нагляді за студентами.
Ініціатива права громадського інтересу, Клінічна юридична освіта: http://www.
pili.org/library/cle/index.htm1 (станом на 26 липня 2001).
Містить статті авторів з усього світу, які обговорюють концепцію клінічної
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юридичної освіти, її цілі, методології клінічного навчання, деякі зразки заявленої
місії та програм клініки.
А. Реквел, «Конфлікт інтересів», Клініка, Часопис юридичного факультету
Ягеллонського університету, №1(2)/2000, 109–117.
Досліджує потенційно можливі конфлікти інтересів у відносинах адвокат – клієнт
та у відносинах між адвокатом і декількома клієнтами на прикладі американського
права.
Е. Рекош, «Можливості клінічної юридичної освіти в Центральній та Східній
Європі», доповідь представлена на конференції в Будапешті, квітень, 1997. http://www.
pili.org/library/cle/possibilities_for_clinical_legal_education_in_central_and_eastern_europe.htm
(станом на 26 липня 2001).
Стислий огляд історії клінічної юридичної освіти у Сполучених Штатах Америки,
досліджує необхідність клінічної освіти в Центральній та Східній Європі, а також
фактори, необхідні для її успіху, і можливі перешкоди в процесі її розвитку.
У. Роу, «Юридичні клініки та краще навчені юристи – як необхідність», 11
Урядовий огляд права, 591 (1917).
Рання стаття щодо необхідності практичного навчання юристів.
П. Шкрег, «Створення клініки», 3 Клінічний правовий огляд, 175, (1996).
Направлена на деякі структурні питання у створенні нової клінічної програми,
такі як цілі клініки та кваліфікація, кількість і взаємовідносини між викладачами.
Описує деякі клінічні навчальні методики і методи нагляду, а також аналізує
компоненти класних занять.
М. Шевчик, «Концепція студентської юридичної клініки», Клініка, Часопис
юридичного факультету Ягеллонського університету, №1(1)/1999, 19–23.
Досліджує місце клінічної юридичної освіти в навчальній програмі школи права
у Польщі, її важливість і потенційні перешкоди для її розвитку.
Р. Вілсон, Клінічна юридична освіта як спосіб удосконалення доступу до правосуддя
в розвинених і нових демократичних країнах, доповідь представлена на семінарі з прав
людини Інституту з прав людини, Міжнародна асоціація адвокатів, Берлін, жовтень, 1996.
http://www.pili.org/library/cle/clinical_legal_education_as_a_means_to_improve access_to justice.
htm (станом на 26 липня 2001).
Доповідь описує концепцію клінічних юридичних освітніх програм як внесок у
доступ до правосуддя. Описує клінічні юридичні освітні програми Американського
університету у США, обговорює деякі успішні клінічні питання в Чилі та вказує на
деякі проблеми, з якими стикається клінічна юридична освіта в усьому світі.
Л. Ворзем, «Навчання професійної відповідальністі в юридичних клініках у
всьому світі», Клініка, Часопис юридичного факультету Ягеллонського університету,
№1(2)/2000, 195-218.
Обговорює значення юридичної етики, професійної відповідальності й закони,
які регламентують діяльність юристів у США, досліджує різниці між «звичайною
етикою» та «етикою юристів», а також описує деякі методи навчання професійній
відповідальності в юридичних клініках.

Організації

Американська асоціація юристів і правова ініціатива в Центральній та
Східній Європі (American Bar Association Central and east Europaen Law Initiative –
ABA/CEELI)
740 15th Street, NW
Washington, DC 20005-1022. USA
Tel: (1 202) 662 1950
Fax: (1 202) 662 1597
E-mail: ceeli@abanet.org
Web: www.abanet.org/ceeli
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Підтримує процес правової реформи в Центральній і Східній Європі та країнах
колишнього Радянського Союзу. Утворена 1990 р., її програма юридичної підтримки,
зосереджена на конституційному праві, судовій реструктуризації, кримінальному
праві, законодавстві щодо ЗМІ, комерційному праві, праві неприбуткових
організацій, екологічному праві, а також клінічній юридичній освіті. ABA/CEELI має
офіси в більшості країн Центральної та Східної Європи, у країнах колишнього
Радянського Союзу.
Об’єднання американських шкіл права (Association of American Law Schools –
AALS)
1201 Connecticut Avenue, NW
Suite 800
Washington, DC 20036, USA
Tel: (1 202) 296 8851
Fax: (1 202) 296 8869
E-mail: aals@aals.org
Web: www.aals.org
Неприбуткове об’єднання 164 шкіл права у США, утворене з метою підвищення
якості юридичної професії через юридичну освіту. Організовує конференції та
зустрічі з клінічної освіти, видає правовий часопис, зокрема видання з клінічної
юридичної освіти.
Асоціація університетських закладів юридичної допомоги (Аssociation of
University Legal Aid Institutions)
C/o Campus Law Clinic
University of Natal
Durban 4041
South Africa
Tel: (27 31) 260 2446
Fax: (27 31) 260 2741
E-mail: ramgobina@mtb. und. ac. za
Асоціація клінічної юридичної освіти (Clinical Legal Education Association –
CLEA)
6020 South University Avenue
Chicago, IL 60637, USA
Tel: (1 773) 702 9611
Fax: (1 773) 702 2063
E-mail: seibel@mail.law.cuny.edu
Web: clinic. law. cuny. edu/clea/clea. htm1
Об’єднання клінічних професорів, додаткових учителів, американських шкіл
права та юридичних факультетів країн з усього світу, засноване для підтримки клінічної юридичної освіти.
Організація клінічної юридичної освіти (Clinical Legal Education
Organization – CLEO)
C/o Law Clinic
Sheffield Hallam University
53 Broomgrove Road
Sheffield S10 2NA
United Kingdom
Tel: (44 114) 253 3703
Fax: (44 114) 225 2430
E-mail: law-clinic@shu.ac.uk
Web: www.shu.ac.uk/schools/ssl/lawclinic/htm/lchandbook.htm1
Центр юридичної освіти у Сполученому Королівстві, створений для підтримки
розвитку навчання і вчителювання у правовій освіті як в академічному, та і в
позаакадемічному навчальних етапах. Організовує конференції та робочі зустрічі,
видає публікації стосовно юридичної освіти.
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Інститут конституційної та правової політики (Constitutional and Legal
Policy Institute – COLPI)
Nador u. 11
4th Floor
1051 Budapest
Hungary
Tel: (36 1) 327 3102
Fax: (36 1) 327 3103
E-mail: colpi@osi.hu
Web: www.osi/hu/colpi
Активність COLPI спрямована на підтримку розвитку юридичної
інфраструктури у країнах Центральної та Східної Європи, а також Центральної Азії,
як-от: законодавство, судочинство, прокуратура, підтримка правозахисників,
пенітенціарна система, психіатричні установи, роботу з пресою, демократичні
збройні сили, а також заклади з юридичної освіти (широке визначення). А ще COLPI
підтримує та фінансує розвиток клінічних юридичних освітніх програм у співпраці з
Ініціативою права громадського інтересу.
Всесвітній альянс із юридичної освіти (Global Alliance for Justice Education –
GAJE)
Frank Bloch
Vanderbilt University Law School
131 21th Avenue South
Nashville, TN 37203-1181, USA
Fax: (1 615) 343 6562
E-mail: owner-gaje@list.vanderbilt.edu
Web: ls. wustl. edu/Academics/Faculty/Activities/Global
Всесвітній альянс людей, відданих ідеї досягнення справедливості через освіту.
Працюють над розвитком клінічної юридичної освіти в усьому світі, над освітою
практикуючих юристів, суддів, неурядових організацій та звичайних громадян.
Ініціатива права громадського інтересу в перехідному суспільстві (Public
Interst Law Initiative in Transitional Societies – PILI)
Columbia Law School
435 West 116th Street,
Mail Code 3525
New York, NY 10025, USA
Tel: (1 212) 851 1060
Fax: (1 212) 851 1064
E-mail: pili@law.columbia.edu
Web: www.pili.org
PILI підтримує розвиток інфраструктури права громадського інтересу в країнах
Центральної та Східної Європи, Росії та Центральній Азії. PILI сприяє розбудові
можливостей підтримки клінічних юридичних освітніх програм у співпраці з
Інститутом конституційної та правової політики (COLPI).
Часописи
Клінічний правовий огляд
Часопис юристів і правової освіти
К/о Професор Ренді Гертц (Randy Hertz)
New York University School of Law
249 Sullivan Street
New York, NY 10012, USA
Tel: (1 212) 988 6434
Fax: (1 212) 995 4031
E-mail: randy.hertz@nyu.edu
Web: www.law.nyu.edu/clr
Міжнародний часопис клінічної юридичної освіти (International Journal of
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Clinical Legal Education
School of Law
University of Northumbria at Newcastle
Sutherland Bldg., Northumbria Rd.
Newcastle upon Tyne, NE1 8ST
United Kingdom
E-mail: Cathsylvester@unnac. uk
Часопис юридичної освіти (Journal of Legal Education)
Vanderbilt University Law School
131 21th Avenue South
Suite 207
Nashville, TN 37203-1181, USA
Tel: (1 615) 322 2617
Fax: (1 615) 343 1266
E-mail: jle@law.vanderbilt.edu
Web: law. vanderbilt. edu/publications
Клініка – часопис юридичного факультету Ягеллонського університету
(Klinika – Journal of Jagiellonian University Faculty of Law)
Ul. Olszewskiego 2
31-007 Krakow
Poland
Tel/fax: (48 12) 422 1033? Ext. 1392
E-mail: ujhrc@cicero.law.uj.edu.pl
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Глава восьма
ГРОМАДСЬКА ОСВІТА У СФЕРІ ПРАВ
ЛЮДИНИ, ПРАВА І ДЕМОКРАТІЇ:
МОДЕЛЬ ”ВУЛИЧНЕ ПРАВО»™

Ця глава пояснює:
 Зміст і мету програм вуличного права
 Чільні елементи успішної програми вуличного права
 Питання, які необхідно розглянути під час створення програми
вуличного права
 Навчальна методологія партисипаційного навчання (participatory) з
прикладами
 Розроблення матеріалів курсу вуличного права
 Готування підручників для викладачів програми вуличного права

1. ЩО ТАКЕ ВУЛИЧНЕ ПРАВО?
Широка різноманітність програм у ряді різних країн має на
меті просвітити громадськість щодо питань права та закону.
Деякі з найбільш інноваційних освітніх програм розвинулись у
США та інших країнах під назвою «Вуличне право». Назву було
використано вперше декілька десятиліть тому в Сполучених
Штатах Америки для опису освітніх програм, які розглядали
практичне застосування права у щоденному житті кожного.
Надалі програми вуличного права розширились і тепер
охоплюють ширші питання, пов’язані з такими сферами, як
державна політика, права людини та демократія.
Програми вуличного права розвинулись у США на початку
1970-х, у Південній Африці – в середині 1980-х, у Центральній та
Східній Європі – в середині 1990-х рр. Ці програми запроваджено
в середніх школах США, Південної Африки, Польщі, Росії, Нігерії;
у тюрмах Сполучених Штатів Америки, Болівії, Південної Африки
та Польщі; у місцевих громадських центрах у Південній Африці,
Кенії та Нігерії. Незважаючи на країну, загальний наголос у
програмах вуличного права полягає в тому, щоби зробити правові
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принципи і практичні юридичні знання зрозумілими і
змістовнішими для учнів середніх шкіл та інших неспеціалістів. Ці
вказівки основуються на повсякденних ситуаціях – як і що робити
коли вас зупинила поліція, коли вам відмовили в житлі чи
зайнятості чи коли ви купили річ із прихованими дефектами.
Програми вуличного права відрізняє від інших програм освіти
в галузі права чи прав людини те, що вони завжди передбачають
участь студентів-юристів, юристів-професіоналів та вчителів
школи. Студенти-юристи чи професіонали-юристи можуть
допомогти скласти й написати навчальну програму, допомогти
навчити вчителів, вчити спільно з викладачем чи інколи з’являтись
у класі, щоби допомогти в таких речах, як ігрові судові процеси.
Коли студенти-юристи викладають у класі, тоді є додаткова
користь від таких програм, оскільки вони надають студентам
можливість за допомоги свого викладацького досвіду побачити
проблеми застосування права на практиці. Хоча програми
вуличного права надають студентам можливість узяти участь у
громадській освіті, шкільні вчителі також повинні бути навчені
викладанню вуличного права, щоб охопити максимальну кількість
студентів.
Курси вуличного права є частиною зростаючої кількості
методів, за допомоги яких учні та звичайні громадяни вивчають
правову систему своєї країни і те, як закони впливають на їхнє
щоденне життя. Інші типи програм громадської освіти, такі як
створені
«Міжнародною
амністією» та
Нідерландським
Гельсінським комітетом, в основному зосереджуються на роботі зі
шкільними вчителями та введеннями освіти щодо прав людини,
особливо на рівні початкової школи. Інші програми громадської
освіти, такі як програма «Картка в гаманці» Інституту
конституційної та правової політики (Constitutional and Legal
Policy Institute, COLPI), надають доступно написану інформацію
щодо застосування принципів прав людини у практичних
обставинах.
Знай свої права: проект COLPI «картка в гаманці»
Відсутність знань щодо основних громадянських прав була
проблемою для виникаючих демократій Центральної та Східної
Європи від часу кінця комунізму. Протягом середини 1990-х рр.
Інститут конституційної та правової політики (COLPI) Фонду
Сороса, компаньйон Інституту відкритого суспільства (Open Society Institute), почав регіональний проект для підняття
усвідомлення широкого загалу стосовно індивідуальних
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громадянських прав після арешту. Проект було засновано для
досягнення цієї мети рекламуванням вибраної кількості цих прав
у газетах із високим тиражем і створенням картки гаманцевого
розміру розміром для гаманця для поширення серед тих, кого
найбільш ймовірно можуть арештувати – іншими словами,
чоловіків віком від 15 до 35 років.
COLPI реалізував проект «Картка в гаманці» у 13 країнах у
співпраці з національним фондом Сороса в кожній країні. Для
кожної країни було обрано експерта з кримінального процесу,
який склав текст картки. Певна кількість юристів і вчених юристівотримали проект для перевірки точності. Видавці вибрали
відповідний формат для картки в гаманець залежно від певної
країни чи цільової групи. Приблизно 200 000 карток у середньому
було випущено в кожній країні. Було наголошено на поширенні
карток у місцях, котрі приваблюють цільову аудиторію молодих
чоловіків, таких як футбольні матчі, рок-концерти, станції метро,
зупинки автобусів, заправки. Щоби доповнити й посилити ці
зусилля, проект також розмістив серію реклам, пояснюючи
основні права громадян після арешту в місцевих і національних
газетах з великим тиражем.
У проекті брали участь такі країни: Болгарія, Хорватія, Чехія,
Угорщина, Латвія, Литва, Македонія, Польща, Румунія, Росія, Словаччина, Словенія та Україна. З огляду на велику кількість осіб, які
особисто отримали чи бачили інформацію з «Карток для гаманця»,
COLPI та національні фонди Сороса були задоволені результатами
своїх зусиль. Минули роки, потреба в картках не зникла, і для
багатьох країн є очевидним, що підняття усвідомленості щодо прав
було дуже важливим для покращення відносин між офіцерами
поліції та громадянами, змінило спосіб сприйняття права людьми.
За подальшою інформацією, будь ласка, звертайтеся до
Інституту конституційної та правової політики, Constitutional
and Legal Policy Institute (COLPI), Nador u. 11, 4th Floor, 1051
Budapest, Hungary; тел: (361) 3273102; факс: (361) 3273103; ел.
пошта: colpi@osi.hu; веб-сторінка: www.osi.hu/colpi
Вуличне право – це назва, яка не завжди адекватно
перекладається іншими мовами. Наприклад, у Польщі програми,
основані на моделі вуличного права, було створено під назвою
«Право в повсякденній практиці». У Росії для опису подібних
програм використовувалася назва «Живе право». Ці терміни
вживатимуться взаємозамінно в цій главі. Хоча кожна програма
вуличного права чи освітньої програми з прав людини має
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унікальні елементи, є дуже багато ділянок часткової подібності;
разом вони створюють категорію діяльності, щодо якої цей
підручник вживає визначення громадської освіти у сфері прав
людини, права та демократії.
Ця глава складається з внесків творців програм громадської
освіти, пов’язаних із правом у США, Росії, Південній Африці та
Польщі. Американський правопросвітник Едвард О’Браєн описує
початок вуличного права у США та його філософію, користь для
тих, хто бере участь, і кроки, необхідні для створення програми
вуличного права. Віктор Пронькін, ректор Інституту права принца
Ольденбурзького в Санкт-Петербурзі, розповідає про створення
програм «Живого права» в Росії. Професор Девід МакКвейд-Мейсон з університету Натал у Південній Африці детально розповідає
про навчальні методи програм вуличного права у Південній
Африці. Польський професор Моніка Платек з юридичного
факультету Варшавського університету пропонує свій погляд на
створення успішної програми вуличного права, а також указівки
для використання вчительських підручників.

2. РУХ ВУЛИЧНОГО ПРАВА: РАКУРС США
За допомоги програм вуличного права студенти й викладачі
шкіл права мають можливість навчати практичним курсам права у
школах, в’язницях і громадських центрах. Такі програми вимагають
від студентів-юристів розвивати знання права і вміння, оскільки
вони навчають неюристів того, як право впливає на їхнє
повсякденне життя. У підсумку, студенти покращують свої знання
права та навички юриста, розвивають нові погляди та збільшують
свій досвід у школі права. Водночас учасники громади, діти й
дорослі, подібним чином вивчають цінні уроки щодо того, як
визначати й захищати свої права. Такі програми також заохочують
громадськість сприймати юристів позитивно, створюючи більше
довіри до юридичної громадськості й поваги до верховенства права.
Програми вуличного права розділяють багато подібних цілей з
клінічною юридичною освітою, і клініки вуличного права інколи
долучено до клінічних програм шкіл права. Див. гл. 7. «Клінічна
юридична освіта: формування наступного покоління юристів».
Початок вуличного права
Едвард О’Браєн є співзасновником програми вуличного права у
Сполучених Штатах Америки та виконавчим директором
корпорації «Вуличне право» (Street Law, Inc) США. Він пропонує
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такі спостереження щодо розвитку вуличного права у Сполучених
Штатах Америки.
Мені поталанило взяти участь у становленні вуличного права
29 років тому, коли я був студентом центру права
Джорджтаунського університету у Вашингтоні, округ Колумбія.
Попервах термін «вуличне право» стосувався освіти неюристів.
Зосереджувалися на учнях середньої школи, а згодом в’язні,
неповнолітні затримані, молодь і дорослі у громадах та багато
інших груп стали учасниками освітніх програм вуличного права.
З роками стало ясно, що вчити практичним аспектам права без
аналізу питань політики та обговорення, які існують альтернативи
для зміни закону чи способу його дії,– це вчити поверхово. Учні
вуличного права сьогодні розглядають такі питання, як процес
подання скарг щодо поліційної жорстокості та чи потрібен суд із
невеликих позовів для розгляду скарг споживачів. Вони також
проводять обговорення та дискутують щодо таких важливих тем,
як контроль за озброєнням, смертна кара, аборти й дискримінація
проти меншин. Від початку було ясно, що програми вуличного
права повинні виявляти спірні суспільні питання та робити висновки з усіх аспектів питання.
Моя нещодавня робота в Південній Африці підтвердила думку,
що програма вуличного права у США потребувала впровадження
освіти з прав людини. Це привело до адаптації та опублікування
південноафриканської статті «Права людини для всіх» у
Сполучених Штатах Америки і долучення розділів про права
людини до кожної глави останнього (шостого) видання підручника
«Вуличне право». Ми у США маємо тенденцію вважати
порушення прав людини чимось таким, що відбувається в інших
країнах, не в у США. У майбутньому ми сподіваємося, що
студенти розглядатимуть внутрішні проблеми, такі як
безпритульність, питання прав людини, і, наприклад,
обговорюватимуть, що означає право на житло в контексті
американського суспільства. Тому робота корпорації «Вуличне
право» – це не просто розділення досвіду США з колегами з інших
країн; це також навчання від інших країн і принесення нових ідей
в освітні програми Сполучених Штатів Америки.
За подальшою інформацією, будь ласка, звертайтеся до
корпорації «Вуличне право», Street Law, Inc., 1600 K St., NW, Suite
602, Washington DC 20006-2801, USA; тел: (1202) 293 0088; факс:
(1202) 293 0089; ел. Пошта: eobrien@streetlaw. org; веб-сторінка:
www. Streetlaw. org
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2.1. Практичний юридичний зміст
Хоча багато тем можна викладати як частину вуличного права,
є певні основні теми, які повинні розглядатися в будь-якій
успішній програмі живого права. Зміст програм вуличного права
повинен бути практичним, а водночас – охоплювати широкі
питання громадської політики. Завжди існує небезпека, що
професори права, юристи і студенти-юристи, навчатимуть права
занадто абстрактно, філософськи чи теоретично. Такий тип освіти
може бути важливим і цінним, але не це є головною метою курсу
клінічного права.
Учні середньої школи, в’язні чи інші – учні курсів вуличного
права за рідким винятком – висловлюються, що вони прагнуть
навчитися практичних питань радше, ніж абстрактних ідей. Хоча
це правда, що всі студенти-юристи, і навіть неюристи, мають
розуміти певну правову теорію, більшість указівок вуличного
права створено для задоволення потреб, виражених учнями.
Назва «Вуличне право» містить ідею надання учням знань
стосовно правових проблем, пов’язаних з їхнім повсякденним
життям. Термін походить від американського вислову «вулична
мудрість», що означає розуміння, яке походить із практичних знань,
а не з читання книг. Абстрактні правові принципи не будуть достатніми для допомоги особі у справі з власником житла, який не
забезпечує належного опалення, особі, яку незаконно арештували й
помістили у в’язницю, дитині, з якої фізично знущалися. Такі люди
потребують практичної інформації, які кроки необхідно зробити для
вирішення своїх правових проблем і домогтися справедливості.
Однією з чільних цілей та характеристик програми вуличного
права є «уповноваження» учнів через прищеплення їм переконання,
що вони не виявляються безпорадними, коли зустрічаються з
правом чи правовою проблемою. Знання – сила, і
правопросвітницька робота, проваджувана для їх керівництва і
захисту, є частиною процесу уповноважування. Надання знань
щодо того, як змінити закон і щодо правової системи, також є
частиною місії програм вуличного права.

2.2. Партисипаторна методологія навчання
Мабуть, найбільш важливою характеристикою успішної
програми вуличного права є використання партисипаторної
методології навчання чи інтерактивного навчання викладачами.
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Мета вуличного права – допомогти виростити активних громадян,
які голосуватимуть, критично розглядатимуть правову систему,
дискутуватимуть з різних питань і працюватимуть для змін, коли
це необхідно. Ймовірно, що цього не трапиться, якщо класи
вуличного права будуть наповнені довгими нудними лекціями.
Звичайно, є місце для добрих і лаконічних лекцій, але найбільш
успішні класи вуличного права вирізняються дискусіями й
дебатами стосовно справжніх справ і проблем громади. Це
поєднується з такими ознаками навчання, як невеликі групи,
відкриті питання, ігрові суди та інші рольові ігри та діяльність із
моделювання.
Не потрібно давати лекції стосовно процедур засудження
злочинців, якщо в класі можна провести ігровий суд. Не потрібно
давати лекції про хиби диктатури, якщо учні в класі можуть узяти
участь у ситуації, яка ілюструє роботу авторитарного режиму.
І немає потреби в лекції стосовно того, як скаржитися на
неякісний ремонт автомобіля, якщо учні можуть розіграти в ролях
процес оскарження. Це можна назвати «навчанням роблячи», і досвід показує, що учням подобається цей метод і вони вчаться
завдяки йому успішніше, ніж на лекціях. Ця техніка подібна до
тієї, що використовується в програмах клінічної юридичної освіти;
її детально розглянуто у гл. 7. «Клінічна юридична освіта:
формування наступного покоління юристів».
Освітнє дослідження також показує, що учні опановують
більше, коли використовуються інтерактивні методи. Термін, що
використовується для цього типу класів,– «від учня» як
протилежність традиційному «від учителя» підходові до навчання,
в якому учні розглядаються як ємності для наповнення
інформацією від учителя. У програмах вуличного права викладачі
більше подібні до консультантів чи рефері, й інколи вони
дізнаються настільки ж багато від учнів, наскільки учні дізнаються
від них.

2.3. Студенти-юристи і юристи-професіонали
як викладачі
Першими викладачами вуличного права у Сполучених Штатах
Америки були студенти-юристи, які відвідували місцеві середні
школи, згодом – тюрми для навчання праву. Як і їхні попередники
років із 30 перед тим, студенти-юристи сьогодня отримують
користь від таких програм через набуття важливого практичного
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досвіду. Учні середньої школи, в’язні та інші в цих програмах
одержують, своєю чергою, користь від спілкування з майбутніми
професіональними юристами, які можуть відлякувати менше, ніж
практикуючі юристи, прокурори чи судді. Інколи студенти-юристи
навчають самі, інколи – в командах по два, а інколи вони
працюють разом з учителями середніх шкіл. Ця остання формула
може бути найкращою, оскільки вона надає студентам-юристам
переваги навчання з учительського досвіду в освіті, тоді як учителі
можуть навчитися від студентів-юристів знанню права. У
Сполучених Штатах Америки стало ясно, що хоча 40 шкіл права
залучають студентів до навчання вуличному праву, є багато тисяч
дітей, які ніколи не отримають користі від вуличного права, якщо
тільки їхніх учителів також не будуть навчено. Внаслідок цього
було створено програми навчання вчителів у Сполучених Штатах
Америки, й інколи волонтерів-юристів рекрутують для навчання,
коли немає студентів-юристів.
У багатьох країнах, коли починається програма вуличного права,
школи права неохоче ставляться до вуличного права як до частини
офіційної навчальної програми школи права, що утруднює
привернення студентів-юристів. Замість цього винаймають молодих
суддів, юристів і студентів-юристів, виплачують їм невелику
кількість грошей чи просять їх бути волонтерами, щоби вчити
спільно з шкільними вчителями. Поєднання студентів-юристів із
шкільними вчителями є корисною моделлю, що успішно
працювала в багатьох місцях, як-от: Санкт-Петербург (Росія);
Братислава (Словаччина); Сантьяго (Чилі). Студенти-юристи
волонтери також можуть добре працювати, але вони ніколи не мають
так багато часу, як студенти-юристи, зараховані на курс вуличного
права. Учасники програми вуличного права зазвичай отримують
оцінку за свою роботу і можуть отримати вищий рівень
відповідальності за свої обов’язки у класі.
У співпраці з Інститутом відкритого суспільства і за підтримки
фундації Форда корпорація «Вуличне право» ініціювала програму
«Мережа вуличного права», яка працює з організаціями та школами
права у багатьох країнах, де студенти-юристи отримують академічні
оцінки за викладання. COLPI та інші організації, такі як
Центральнота
східноєвропейська
правова
iніціатива
Американської асоціації юристів (ABА/CEELI), Агентство з
міжнародного розвитку США (United States Agency for International
Development, USAID) та Бюро з культури та освіти Державного
департаменту США (колишня Інформаційна агенція США) також
308

зробили великий внесок у цю справу в Центральній та Східній
Європі.

3. КОРИСТЬ ВІД ПРОГРАМ ВУЛИЧНОГО ПРАВА
СТУДЕНТАМ-ЮРИСТАМ ТА ІНШИМ
Незліченні освітяни в майже всіх дисциплінах погодяться, що
немає кращого способу щось вивчити, ніж навчати йому. Вуличне
право не є винятком. У 1998 р. на конференції в Польщі з
програм вуличного права польський студент-юрист сказав таке:
«Викладання права поєднує всі різні галузі права, які я вивчав,
таким чином, як мої академічні класи ніколи б це не робили».
Студенти-юристи також мають вивчати й розуміти практичні
аспекти законів своєї країни та місцевості – питання, яке рідко
наголошується у класах школи права. Програми вуличного права
навчають студентів спілкуватися в логічній, лаконічній манері,
думати швидко, відповідати ефективно та визнавати цінність
підготови – всі вміння, що їх вони широко використовуватимуть
у практиці права. Їхні підходи формуються досвідом, оскільки
вони знайомляться з проблемами учнів середньої школи, в’язнів
та малозабезпечених. На багатьох студентів-юристів участь у
вуличному праві справляє драматичний і фундаментальний вплив,
змінюючи їхні життєві цілі та розвиток кар’єри. Заявляючи, що
вуличне право було найкращим досвідом, якого вони набули у
школі права, багато студентів визнають, що після участі у
вуличному праві вони змінилися назавжди.
Крім позитивного впливу на студентів-юристів, учителів,
вуличне право може мати суттєвий вплив на тих, хто отримує
користь від програм; це можуть бути учні середньої школи, інші
члени громади чи, можливо, в’язні. У багатьох країнах молодих
людей навчають практичним знанням у школі. За допомоги
програм вуличного права багато хто усвідомлює вперше, що
школа може відповідати життю і що освіта може бути цікавою,
навіть веселою. Дослідження у Сполучених Штатах Америки та
Південній Африці також підтвердили, що коли учень отримує
знання закону, це міняє його погляд на право та систему права.
Вуличне право може навіть зменшити чинники, визнані
причинами підліткових правопорушень; учні, які відвідували
класи вуличного права у США, вчиняли менше злочинів, ніж
подібні учні, які не брали участі в таких класах.
Вуличне право може також вплинути на вчителів, які доти
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навчали тільки теоретичним, концептуальним та авторитарним
способами. Вони вчаться перевагам викладання практичного
змісту через заохочення участі. Така техніка, як розгляд справ,
рольові ігри й дебати, вплинула й на методи викладання, що їх ці
вчителі використовують у своїх інших класах.
ЗНАННЯ, НАВИЧКИ, ДОСВІД: ВУЛИЧНЕ ПРАВО
ПРОПОНУЄ ВСЕ
Програми вуличного права надають певну користь усім, хто
бере участь. Там, де студенти-юристи працюють викладачами, вони
отримують таке.
Суттєве знання права. Студентам-юристам пропонується
унікальна і потужна можливість для професійного розвитку. У
підготуванні й викладанні вони повинні опановувати теми в тих
основних галузях, у яких вони навчають.
Практичні навички. Студенти-юристи здобувають навички,
що їх вони використовуватимуть у своїй повсякденній практиці як
юристи, і набувають розуміння правового процесу за допомоги
рольових ігор, ігрових судових процесів і моделювань законодавчих слухань.
Комунікаційні навички. Навчання вимагає від студентів
організовувати думки, думати швидко і розвивати навички
публічних виступів.
Аналітичні здібності. Навчання вимагає розвитку аналітичних
здібностей у вирішенні, якому матеріалові навчати, які методи
використовувати та як пояснювати складний матеріал людям,
незнайомим із правом.
Управління часом та організаційні навички. Студентиюристи повинні навчитися, як планувати свій час, організовувати
свій матеріал і справлятися з іншими викладацькими обов’язками, які вимагають ефективного управління часом і гарної
організації.
Досвід у поглибленні відносин адвокат – клієнт. Існує багато
паралелей у відносинах адвокат – клієнт і учень – вчитель, зокрема
необхідність побудувати довіру, чітко пояснити складні питання й
концепції та встановити належні обмеження. Учасники програми
вуличного права добре підготовані для встановлення чесних і
плідних відносин з клієнтами у майбутньому.
Знання щодо прав людини та демократичних цінностей.
Студенти-юристи, які навчають правам людини та демократичній
системі, на якій мусить основуватися система права, мають набути
більше знань у цій сфері.
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Усвідомлення впливу закону на осіб та їхні громади.
Вуличне право надає можливість учасникам оцінити людські
аспекти права в суспільстві. Викладачі вуличного права
дізнаються про вплив, що його справляє право на життя своїх
учнів. Цей досвід робить студентів-юристів чутливими до
суттєвих питань політики і заохочує деяких із них розглянути
кар’єру, спрямовану на досягнення соціальної справедливості.
Відкриття спектра кар’єрних можливостей. Програми
вуличного права можуть познайомити студентів із широким
спектром можливостей праці, не представлених у школах права.
4. СТВОРЕННЯ ПРОГРАМ ВУЛИЧНОГО ПРАВА
Особи, зацікавлені у створенні програм вуличного права,
досягнуть більших успіхів, якщо почнуть із маленького спектра
для того, щоби розвинути міцну основу, на якій програма зможе
вирости. Збір планувальної команди – це перший крок. Команда
може складатися з адміністратора зі школи права, професора
школи права, групи студентів права та представника
(представників)
школи
чи
громадського
центру,
де
реалізовуватиметься програма. Є незліченна кількість питань, що
їх команда повинна розглянути; гарним початком може бути
розгляд того, хто, що, як, де, коли робитиме, та поставитиме
запитання:
Хто
повинен затвердити створення програми?
очолюватиме програму?
навчатиме у класах?
цільові отримувачі користі від програми (учні середніх шкіл,
в’язні, інші громадяни?)
Що
Якими є цілі програми?
Які моделі програми мають бути прийняті?
Тип нагляду?
Необхідні штатні ресурси?
Бюджет програми?
Можливі джерела фінансування?
Як
обмежено строк курсу вуличного права (наприклад, одним чи
двома семестрами)?
багато студентів братимуть участь кожного року?
відбиратимуться студенти-юристи для участі в програмі?
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навчатимуть студентів-юристів для програми?
навчатимуть викладачів програми (таких як професори права)?
оцінюватимуть студентів-юристів?
Де
навчатимуть студенти-юристи?
буде класний компонент для студентів-юристів?
може відбуватися інша діяльність, пов’язана з курсом?
Коли
може початися курс програми вуличного права?
викладатимуть студенти-юристи і як часто?
відбуватимуться класні заняття для студентів-юристів і як часто?
Чи може
програма вуличного права викладатись як компонент існуючого
курсу?
новий курс щодо практичного права бути доданим до
навчальної програми?
Відповідні навчальні матеріали отримано готовими? Чи
доступні вони?
Чи можуть бути відповідно скоординовані навчальні плани
школи права та середньої школи?
Основуючись на відповідях до цих питань, учасники команди
можуть створити реалістичну картину придатності та інтерес у
просуванні вперед; вони можуть скласти список речей, які
необхідно зробити, чи питань, на які треба відповісти, щоби
почати програму вуличного права. По можливості команда
повинна консультуватися з іншими групами чи особами, які мають
досвід у створенні програми вуличного права. Такі групи набули
неоціненного досвіду і можуть надати корисних порад стосовно
того, як найкраще справитися з викликами і проблемами,
пов’язаними зі створенням і розвитком інноваційних освітніх
програм.
Російський проект «Живе право»
Від часу свого створення в 1992 р. Інститут права принца
Ольденбурзького в Санкт-Петербурзі, приватний освітний заклад,
упровадив інноваційні, інтерактивні навчальні методи як
інтегральну частину своєї освітньої місії. У 1993 р. школа права
почала створювати практичний курс права для учнів середньої
школи. Подальші рекомендації є частиною стратегії, яка принесла
успіх проектові «Живе право», програмі вуличного права Інституту
права Санкт-Петербурга. Ці кроки є важливими для пам’яті у
створенні та розвиткові програм вуличного права чи інших
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проектів громадського інтересу.
Проявіть особистий інтерес і візьміть пряму участь у
проекті для заохочення інших
Віктор Пронькін, ректор Інституту права Санкт-Петербурга,
зустрів Едварда О’Браєна, директора корпорації «Вуличне право»
(США), та особисто долучився до проекту «Вуличне право/Живе
право», що почався в результаті їхньої зустрічі. «Демонструючи
сильну особисту відданість вуличному праву чи іншому
проектові права громадського інтересу, ви підвищуєте свої
можливості для приваблення інших професорів права та
студентів-юристів до вашої програми»,– зазначив Пронькін.
Аркадій Гутников, випускник, а нині заступник ректора школи
права, був натхненний освітнім підходом проекту «Живе право» і
став одним із найбільш впливових пропагандистів і
підтримувачів громадської освіти в Росії та за кордоном. За
допомоги великих навчальних зусиль і поширення інформації
кількість
юристів
та
освітян,
зацікавлених у програмах вуличного права та розвитку навичок,
зростає.
Створіть стратегію для розвитку проекту і визначіть, хто і
як може допомогти вам
Нині Інститут права Санкт-Петербурга має багато партнерів
і донорів. Це – корпорація «Вуличне право», «Національний
внесок у демократію» (National Endowment for Democracy),
фундація Форда, Інститут відкритого суспільства (Нью-Йорк),
COLPI, Американська федерація вчителів, Американська
асоціація юристів, CIVITAS International, Російська асоціація
громадянської освіти, Центр розв’язання конфліктів СанктПетербурга, інші міжнародні й національні освітні організації та
фонди. Ці відносини створювалися та зміцнювалися роками.
Допомога, поради, консультації та підтримка таких організацій є
важливими, особливо для початку програми вуличного права.
Визначіть, які організації у вашій країні та будь-де мають досвід
у діяльності програм вуличного права чи надавали підтримку
проектам, зосередженим на громадській освіті у сфері права.
Вирішіть, чи та як ці групи можуть допомогти вам у створенні
програми у вашій країні за допомоги фінансування, навчання,
підготування матеріалу, адміністративної та іншої допомоги.
Співпраця з іншими організаціями створює життєві зв’язки та
унікальні можливості для розвитку вашого проекту. Крім того, ви
можете побачити, що ваш проект стає моделлю для інших, хто
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починає програми вуличного права.
Наголос на навчанні працівників
За допомоги проекту «Живе право» працівники школи права
брали участь у міжнародних і національних «робочих столах» і
семінарах, де їх навчали бути викладачами, авторами й
менеджерами програми. Досвідчені тренери-консультанти та інші
експерти вуличного права працювали як викладачі на цих
семінарах і «робочих столах». Зараз працівників Інституту права
Санкт-Петербурга запрошують як тренерів для різних семінарів не
тільки в Росії, а й в інших країнах. У вуличному праві, як майже в
будь-якій іншій дисципліні, найбільш ефективний метод навчання
– це навчання діяльністю. Цей принцип також рівною мірою
застосовується до концепції «навчання вчителів». Важливо, щоби
викладачі програми вуличного права отримували продовжувану
освіту стосовно техніки тренування й навчання для користі їхніх
студентів-юристів, а також для їх власного професійного розвитку.
Крім участі у тренінгах, сама школа права проводить семінари й
«робочі столи», а також навчальні візити для російських та інших
активістів НДО, студентів-юристів, професорів права та освітян із
Центральної та Східної Європи й колишнього Радянського Союзу.
Деякі програми можуть бути успішнішими, ніж інші, але команда
Інституту права Санкт-Петербурга ніколи не припиняє навчання.
Творче застосування ідей
Проект «Живе право» почався з роботи Інституту права СанктПетербурга в середніх школах. Підручники живого права було
створено в основному з метою допомоги курсам у середній школі.
Тоді ж команда школи права почала сприймати багато інших ідей
у сфері права, освіти й суспільних наук. Нині проект «Живе право»
складається з таких компонентів.
Курс «Живе право» (чи його частини) в середніх школах і
виправних установах для молоді.
Позанавчальна діяльність у середніх школах, така як ігрові
судові процеси, олімпіади з права, клуби молодих юристів,
соціальні проекти (зокрема учнівський уряд і шкільний центр
розв’язання конфліктів), робота з місцевим урядом і громадою
(Громадянський форум, проекти діалогу тощо).
Курс «Живе право» (чи його елементи) у школах права та
інших педагогічних закладах як вступ до права і правової системи,
а також до інтерактивних методів навчання.
Клініка «Живе право» для студентів школи права, студентів
поліційної академії та студентів інших педагогічних закладів, які
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працюють з молоддю для того, щоби навчити їх правовим,
педагогічним і комунікативним навичкам.
Програма для розвитку викладацьких навичок студентів
педагогічних закладів, а також шкільних учителів і професорів
університету.
Заохочення застосування принципів вуличного права
взагалі до юридичної освіти у країні та за кордоном
Проект «Вуличне право/Живе право», що наголошує на
практичній, інтерактивній освіті, орієнтованій на практику
громадського інтересу, вплинув у багатьох аспектах на саму школу
права. Інститут права Санкт-Петербурга навчає своїх професорів
прищеплювати відповідні, практичні навички та розуміти сутність,
основуючись на різноманітних стратегіях вуличного права.
Використовуючи підручник, викладацькі інструкції та матеріали,
опробувані на семінарах, створені спеціально для програми
тренування викладачів, школа права пропонує молодим членам
викладацького колективу шанс розвинути свої навички,
присвячені правам людини та освіті в царині права громадського
інтересу.
Школа також змінила свою навчальну програму, ввівши
декілька практичних і права громадського інтересу курсів і
програм: вступ до права, правову систему та професію юриста,
перемовини й посередництво, співбесіди й надання порад, етику
юриста, ігрові суди, правові клініки, соціальну практику та ін.
Школа права стала навчальним центром з інтерактивних методів
навчання, громадської освіти в галузі прав і закону (громадська
освіта) та практичної юридичної освіти (для юридичних клінік та
активістів НДО) тощо. Зараз Інститут права Санкт-Петербурга
може вважатися «інкубатором і навчальним центром нових
стратегій у праві, освіті та соціальних послугах».
За подальшою інформацією, будь ласка, звертайтеся до проекту
«Живе право», Інститут права Санкт-Петербурга, 34 Малий проспект, В. О., Санкт-Петербург 199178, Росія; тел: (7 812) 327 7314;
факс: (7 812) 324 8827; ел. Пошта: street@mail.rcom.ru; веб-сторінка: www.livinglaw.spb.ru

5. МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ,
ПРАВА ТА ДЕМОКРАТІЇ:
РАКУРС ПІВДЕННОЇ АФРИКИ
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Щоби користуватися своїми основними правами, громадяни
повинні їх знати та бути готовими їх захищати. Для осіб, які
живуть у нових демократіях, такі основоположні права є
новоствореними, і якщо вони існували раніше, то були
теоретичними і значною мірою не виконувалися. Тому необхідно,
щоби люди отримували інформацію, яка їм потрібна для захисту
їхніх прав і свобод, а така освіта значною мірою залежить від
використання ефективних навчальних методів.
Багато навчальних стратегій можуть використовуватися
протягом навчання правам людини, праву та демократії широких
верств населення. З використанням різних методів учасники
лишаються зацікавленими і навчаються краще; дослідження
показало, що в усіх – різні стилі вивчення і що кожен навчальний
метод має результатом краще навчання для певних учнів. Окрім
того, методи участі задіюють студентів більше, що відображає
демократичну участь.
Цей розділ пояснює низку таких методів. Звісно, викладачі
повинні бути гнучкими та коригувати свої методи викладання
відповідно до потреб учнів і тем.
У цьому розділі описуються такі методи навчання:
5.1. Мозковий штурм
5.2. Вивчення на основі конкретної справи
5.3. Гіпотези
5.4. Дебати
5.5. Опитування
5.6. Дискусії в групах
5.7. Відкриті стимули
5.8. Сесія запитань і відповідей
5.9. Вправи на розстанову за порядком
5.10. Прояснення цінностей
5.11. Ігрові суди
5.12. Рольові ігри
5.13. Моделювання
5.14. Презентації учасників
5.15. Використання ресурсних людей громади
5.16. Відвідування місця подій
5.17. Наочна допомога.
У цьому розділі подано деякі приклади вправ, що ілюструють
багато з описаних навчальних методик. Приклади адаптовано з
двох книг, які широко використовувались у Південній Африці:
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«Права людини для всіх» (1995 р.) і «Вуличне право: вступ до
права та правової системи Південної Африки», посібник для
вчителів (1995 р.).

5.1. Мозковий штурм
Під час мозкового штурму викладач закликає учасників
придумати якомога більше пропозицій, а потім записати всі
пропозиції, навіть якщо деякі з них можуть виглядати
неправильними чи неналежними. Якщо відповіді показують, що
питання було неясним, його слід перефразувати. Викладачі не
повинні хвилюватися з приводу ідеологічного конфлікту і
приймати все, що пропонується. Після цього необхідно обрати
чільні ділянки і визначити пріоритети для подальшої дискусії чи
аналізу.
5.2. Вивчення на основі конкретної справи
Використовуючи вивчення на основі справи, викладачі повинні
запрошувати різних учасників прочитати факти справи і тоді
визначити її проблему чи питання. Учасників просять підготувати
аргументи за обидві сторони стосовно певної проблеми чи питання
і тоді прийти до рішення чи винести рішення на основі аргументів.
Вивчення справ може проводитися цілим класом із переділом
учасників на дві чи три групи та запрошенням розглянути підходящі
аргументи чи рішення. Варіантом цього може бути, що одна чи
декілька груп сперечаються за одну сторону, інша група чи декілька
груп сперечаються за іншу сторону, а третя група чи декілька груп
ухвалюють рішення.
Вивчення справ часто основується на реальних подіях чи
справах, але воно також може основуватися на гіпотетичних
ситуаціях. Переваги методу вивчення справ полягають у тому, що
вони допомагають студентам розвинути навички вибору рішень і
критичного мислення, а також здатності логічно думати.
Недоліком цього методу є те, що інколи для учасників складно
відділити важливі факти від менш важливих і факти від думок.

5.3. Аналіз „казусів”
„Казуси” подібні до реальних справ, за винятком того, що вони
часто основуються на придуманих ситуаціях. Вони більш корисні,
аніж вивчення справ, у тому сенсі, що певна проблема може бути
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сконструйована
навмисно
для
мети
заняття.
Навіть
більше, вони інколи основуються на справжній події, хоча можна
зробити в них відповідні зміни залежно від мети вправи. „Казуси”
є особливо корисними, коли викладання права відбувається в
середовищі, ворожому до прав людини. Посилання не обов’язково
повинні стосуватися країни, де це відбувається, і можуть бути
використані припущення щодо інших країн. Що стосується
вивчення справи, то учасники, які працюють із припущеннями,
мають подавати аргументи з обох сторін і тоді вибирати рішення.

5.4. Дебати
Важливо сперечатися з опонентами у класі, оскільки це
дозволяє учням разом знаходити причини і розглядати прірву між
демократичними ідеалами та суспільними реаліями. Насправді
вважається, що учні, які обговорили спірні питання у класі,
відіграватимуть активнішу роль у громадянському житті,
довірятимуть іншим учням і дорослим у своїх школах розвивати
інтерес у політиці та управлінні, думатимуть глибоко і критично
щодо важливих соціальних питань і розумітимуть обґрунтування
тих, хто дотримується протилежних поглядів. Для дебатів
викладач повинен вибрати спірне питання, таке як аборти,
проституція чи смертна кара. Учасники можуть бути переділені
на дві протилежні чи менші дискусійні групи. Ці групи потім
можуть бути використані для допомоги людям на кожній стороні,
які вибираються для ведення дебатів. Дебати мають бути
побудовані так, щоб учасники мали можливість слухати дебати, а
потім голосувати за чи проти певної пропозиції.

5.5. Опитування
Опитування надають учасникам можливість записати свої
приватні погляди. Після того як учасники записали свої погляди,
їх можуть попросити поділитися ними з рештою групи, а
інструктор може скласти класну композицію, що показуватиме
погляди всіх. Наприклад, учасників можуть запитати, хто за і хто
проти смертної кари. Багато опитувань дозволяють учасникам
виражати свої погляди, думки й переконання стосовно тем
навчання. Це часто називається «підтримати думку», і тут це
можна сприйняти буквально: учасників з одними переконаннями
просять перейти в одну частину кімнати, а інші з протилежними
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поглядами переходять в іншу частину кімнати. Їх потім просять
аргументувати свої погляди та слухати протилежні думки. Після
дискусії учасники, які змінили свої переконання щодо теми,
можуть перейти до протилежної частини кімнати. Дуже часто такі
опитування можуть слідувати після вивчення справ чи групових
дискусій.
Приклади з права людини для всіх: займіть певну позицію
Якою буде ваша позиція в питанні смертної кари? Визначіть
себе в одній з відповідних груп:
а) сильна підтримка смертної кари за тяжкі злочини, такі як
убивство;
б) підтримка;
в) не вирішив;
г) проти;
ґ) рішуче проти смертної кари за будь-які злочини.
Подумайте про причини з обох сторін. Наведіть дві причини
«за» і «проти».
Проясніть свою позицію. Вирішіть, якщо позиція, яку ви зайняли
з питання, зміниться, буде одна з таких ситуацій чи осіб:
а) особа, яка вчинила 20 жорстоких убивств;
б) 15-річну розумово відсталу особу було вбито власником
магазину під час грабежу;
в) член релігійної меншини, яку переслідує уряд, спалив
церкву з 200 учасниками релігійної меншини, які там молилися;
г) 16-річний політичний активіст кинув камінь і вбив поліціянта,
який неправомірно бив брата активіста;
ґ) корумпований лідер замовив убивство багатьох людей, які
критикували його та його уряд;
д) чоловік убив коханця своєї невірної дружини, коли він
застав їх разом, після того як вона залишила його та їхніх дітей;
е) жінка, що була учасником банди, яка злісно забила камінням
когось, хто був звинувачений у тому, що він – інформатор
тиранічного уряду. Жінка не забивала його, але заохочувала інших
робити це.

5.6. Дискусії в групах
Групова дискусія – це заплановане спілкування між
учасниками. Вона має проводитися таким чином, аби забезпечити,
що ніхто особливо не домінує в дискусії та кожен має рівну
можливість висловитися. Дискусії в невеликих групах надають
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можливість усім студентам узяти участь в обміні своїми поглядами.
Часто учні вільніше висловлюються в невеликих групах, ніж у
більших. Ідеальний розмір малої групи – п’ять чи менше
учасників. Відповідальність викладача – визначити завдання та
управляти діяльністю групи таким чином, щоб усі учасники мали
можливість узяти участь.
Проводячи дискусію, викладач мусить поєднати головні
пункти, щоби виявити важливі принципи і потім скерувати
дискусію до кінця наголошенням первинних важливих пунктів.
Одним методом цього є формулювання чільних питань, на які
повинні відповісти протягом дискусії.

5.7. Вправи типу „закінчи думку”
Вправи на закінчення думки вимагають від учасників
закінчувати незакінчені речення, такі як «Якби я був президентом,
я…» чи «Моя порада міністрові юстиції була би такою…» Інший
метод використання закінчення думки – це надання учасникам
непідписаної фотографії чи коміксу та прохання протитрувати.
Третій метод – надання учасникам незакінченої історії та прохання
придумати їй закінчення.
Приклади вуличного права: справа про зловживання в сім’ї
Пізно вночі ви чуєте крики, голосні удари і гуркіт. Ви
визираєте й бачите свою сусідку пані Сварт, яку б’є її чоловік у
той час, коли вона намагається вийти з дверей. Перед тим, як вона
вибігла, пан Сварт утягнув її назад у дім і зачинив двері. Ви чуєте
звуки розбитого скла, ще крики й тупіт бігаючих людей. Ви знаєте,
що у пана Сварта проблеми з алкоголем і що він уже не вперше
лупцює свою дружину.
Якби ви були сусідом, що ви робили б? Чи зателефонували би
до поліції? І якби зателефонували, що ви їм сказали б? Якби ви не
зателефонували, то поясніть, чому.
Уявімо собі, що ви – офіцер поліції і вам телефонують, що пан
Сварт б’є свою дружину. Коли ви та ваш напарник прибуваєте в
дім Свартів, ви бачите, що пані Сварт порізана, побита і в синцях.
Розіграйте в ролях спілкування між вами і вашим колегою та
Свартами.
Діючи як поліція, вирішіть, що ви робили би в цій ситуації. Чи ви
опитали би пару? Чи арештували би пана Сварта? Чи забрали би
пані Сварт із будинку?
Діючи, як пан Сварт, вирішіть, як відреагували би ви на з’яву
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поліції в цій ситуації. Діючи, як пані Сварт, вирішіть, як
відреагували би ви? Чи подали б ви заяву проти свого чоловіка?
Чи залишилися б у будинку? Чи робили би щось інше?
Припустімо, що ви – суддя, який розглядає справу Сварт. Чи
послали б ви пана Сварта в тюрму? Чи вибрали б інше рішення?
Які програми є у вашій громаді для допомоги жінкам, котрі
зазнали насильства? Чи є місця, куди може піти така жінка, якщо
вона вирішить залишити дім?

5.8. Сесія запитань і відповідей
Використовуючи техніку запитань і відповідей, викладачі
повинні чекати приблизно п’ять секунд після поставленого
запитання для того, щоби надати учасникам можливість подумати,
перед тим як відповісти. Запитання повинно плануватися так,
щоби витягнути інформацію, потрібну для заняття. Техніка
запитань і відповідей може бути використана замість лекцій, і
необхідно приготувати контрольний список запитань, аби
забезпечити всім аспектам теми охопленість до кінця заняття.
Викладачі повинні бути уважними, щоби впевненіші учасники не
домінували в сесії запитань і відповідей.

5.9. Вправи на розстанову за порядком
Викладач повинен надати учасникам список позицій для
оцінювання (наприклад, від п’яти до десяти різних позицій). Після
розстанови за порядком конкуруючих альтернатив учасники: (1)
обґрунтовують свою розстанову; (2) слухають осіб, які з ними не
погоджуються; (3) переоцінюють свою розстанову з огляду на
переконання інших учасників. Так, у викладанні прав людини
учасників можуть попросити скласти список найважливіших прав
людини і тоді розставити їх за порядком.

5.10. Прояснення цінностей
Вправи на прояснення цінностей заохочують вираження і
розгляд своїх і чужих цінностей, переконань і позицій. Ця вправа
надає учасникам можливість розглянути свої переконання й
погляди; водночас їх просять розглянути інші позиції. Тож ця
вправа сприяє навичкам спілкування і чуйності щодо інших.
Викладач повинен просити учасників (1) виражати і проясняти
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свої позиції, (2) надавати їм обґрунтування, (3) переоцінювати свої
позиції після ознайомлення з поглядами інших.

5.11. Ігрові суди
Ігрові суди є емпіричним способом навчання, який надає змогу
учасникам перебороти страх судів і головуючих та зрозуміти
судові процедури. Ігрові суди можуть мати, наприклад, 32
учасників: вісім суддів, вісім прокурорів, вісім юристів захисту,
шість свідків і двох судових службовців (охоронця та службовця
регламенту). Учасників можна навчити тому, як судді, прокурори
та юристи ставлять запитання, як прокурори та юристи
проголошують вступне й підсумкове слово, як судді
постановляють рішення та виголошують їх. Учасники можуть
грати ролі суддів, прокурорів, адвокатів, свідків і судових
службовців.
Ігрові суди надають можливість учасникам зустрітися з
реальними суддями, які можуть брати участь як головуючі
службовці разом з учнями в ролі суддів, чи як консультанти, щоби
подати свої коментарі учасникам після того, як судді-учні винесли
своє рішення. У країнах, де права людини зазнають ризику,
використання суддів в ігрових судах НДО надало цим групам
потрібного статусу й захисту, щоби їхні програми не забороняли
чиновники, ворожі до прав людини. Існують підручники з
організації
ігрових
судів
для
систем
загального
й
континентального права. Такі підручники можна отримати в
корпорації «Вуличне право» та в інших організаціях, які навчають
концепції вуличного права за допомоги ігрових судів.

5.12. Рольові ігри
Протягом рольових ігр учасників просять діяти в конкретних
ролях учасників у певних ситуаціях (наприклад, поліційного
офіцера, який арештовує когось). Звичайно рольові ігри проходять у
формі, коли учасників просять вибрати рішення, вирішити конфлікт
чи зробити висновок. Учасники повинні виконати роль за своїм
розумінням, вони можуть учиняти будь-які дії. Їм слід надавати
ситуацію з можливістю для вирішення не за сценарієм і для
проявлення себе у процесі. Хоча викладач визначає атмосферу, він
чи вона мусять прийняти те, що роблять учасники. Рольові ігри
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часто надають інформацію з переживань учасників щодо самої
історії. Спостерігачів та учасників просять проаналізувати рольову
гру та обговорити, що трапилося протягом цього.

5.13. Моделювання
Протягом моделювання учасників просять діяти в ролі когось
іншого, слідуючи наданому сценарієві. Моделювання здебільшого
не є таким вільним, як рольова гра, воно суворо контролюється
для того, щоб забезпечити досягнення цілей викладача.
Моделювання заохочують учасників розуміти інші погляди,
особливо якщо їм необхідно діяти як особа, яку вони не люблять,
чи як хтось із принципами, з якими вони не погоджуються.
Моделювання часто вимагає від викладачів кращої підготови,
оскільки вона є необхідною для забезпечення того, щоб учасники
слідували сценарієві. Труднощі з’являються, якщо учасники мають
різні навички читання і може виникнути необхідність того, щоби
моделювання було чутним, видимим і розташованим у місці, де
всі зможуть бачити вправу.
Часто викладачеві корисно розповісти учасникам щодо особи,
чиї дії вони моделюватимуть, перед тим як почнуть виконувати
сценарій, так, щоби вони могли правильно тлумачити вчинки
певних осіб. Це може вимагати короткої репетиції. Моделювання
може бути проведено так, щоби задіяти кожного. Наприклад, коли
моделювання прибирає форму ігрового суду, можуть брати участь
від 24 до 32 осіб; якщо є велика група учасників, їх можна
переділити на менші групи, і кожна менша група виконуватиме
моделювання. Як проводитиметься моделювання, залежить від
кількості та осіб учасників. Моделювання повинне бути складене
так, щоби воно могло змушувати учасників без відчуття
дискомфорту, яке здатне зіпсувати весь навчальний досвід.

5.14. Презентації учасників
Учасникам можуть дати тему для підготування презентації. Їх
можна попросити дослідити тему формально (наприклад, за
допомоги книг, журналів чи статей щодо теми) чи неформально
(скажімо, опитуванням, що робили їхні батьки в період, який
привів до політичних змін у якійсь країні). Викладач може навіть
закликати учасників зробити презентацію цілою групою, після
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чого її можна буде обговорити.

5.15. Запрошення експертів і інших осіб
Участь експертів у класі надає реалістичний та адекватний
досвід для учасників. Викладачі повинні визначити експертів чи
інших осіб, які є експертами в певній темі, яка обговорюється (такі
як судді, юристи, лідери громади, політики, офіцери політики,
духовенство, службовці тюрем та ін.). Люди, які є жертвами
зловживання влади, також повинні використовуватися як ресурсні
люди; їх можуть запропонувати НДО, учасники релігійних громад,
молодіжних чи жіночих груп.
Експертів необхідно проінформувати перед презентацією як і
учасників, стосовно того, що запитувати й за чим спостерігати. Ці
запрошені есперти повинні навчати спільно з викладачем.
Корисною технікою буде прохання до учасників програти в ролях
бесіду з експертом (наприклад, грати роль судді протягом інтерв’ю
на радіо). Іншим методом для експертів та учасників буде участь у
моделюванні, після чого експерти оцінюють учасників. Прикладом
може бути дозвіл офіцерові поліції поспостерігати за студентами,
які моделюють арешт, а тоді попросити офіцера надати коментарі
щодо вправи. Експерти є дуже цінними, оскільки, будучи
знавцями у своїх сферах, вони можуть надати знання і досвід, яких
не знайти в підручниках.

5.16. Відвідування місця подій
Відвідування місця подій є дуже важливими, оскільки
викладачі можуть вибрати більш цікаві та відповідні місця для
відвідування (такі як суди, тюрми, будинки перестарілих,
поліційні дільниці, лікарні, міські, сільські та бідні громади).
Учасників необхідно проінструктувати перед візитом, як їм слід
дивитися на певні речі. Їх також варто попросити записати свої
реакції на «листок відгуків», якого необхідно приготувати
заздалегідь; таким чином записи можуть служити основою для
обговорень, коли вони вернуться з подорожі до місця подій.

5.17. Наочна допомога
Наочна допомога може бути у формі фотографій, коміксів,
картинок, плакатів, відео та фільмів. Дуже часто їх можна знайти
324

в підручниках, газетах, журналах і подібних джерелах. Відео та
фільми часто доступні в бібліотеках і ресурсних центрах.
Викладач може використовувати візуальну допомогу для
викликання інтересу, пригадування ранніх переживань, посилення
навчання, розширення читацьких навичок, розвитку навичок
спостереження,
стимулювання критичного
мислення та
заохочення прояснення цінностей. Від учасників можуть вимагати
проаналізувати й описати, що вони побачили, та застосувати
наочну допомогу до інших ситуацій завдяки опитуванню. Наочна
допомога може також бути доповнена книгами, буклетами та
ораторами.
Наочна допомога допомагає прояснити переконання, коли
учнів просять відповісти на такі запитання: «Погоджуєтеся ви чи
ні з думкою артиста?» або «Що необхідно зробити стосовно
проблеми в картині?». Гарним прикладом наочної допомоги є
обкладинка книжки з Південної Африки: «Вуличне право:
кримінальне право і справедливість стосовно неповнолітніх»
Девіда МакКвейда-Мейсона, яка є коміксом, що зображує десять
різних злочинів. Учнів можна запитати, скільки злочинів вони
бачать на картинці, та описати елементи злочинів, знайдених
ними.
Широка різноманітність техніки викладання, доступна
викладачам вуличного права та іншим освітянам, надає багато
можливостей, крім лекційного методу. Звичайно, лекції можна
ввести в успішний курс, але вони є найбільш ефективними тоді,
коли скомбіновані з візуальною презентацією та обмежені
десятьма хвилинами. Втім, найбільш успішна техніка викладання
містить інтерактивні вправи, особливо ті, що основані на
емпіричному навчанні. Найбільш ефективний спосіб навчати
правам людини, праву та демократії – це викликати переживання
учасників і долучати їхній досвід до національного, регіонального
та міжнародного права для свого захисту. Це не тільки допоможе
їм зрозуміти важливість цих питань, а й надасть їм можливість
зрозуміти їхнє практичне використання.
За подальшою інформацією стосовно викладацької методології
програм вуличного права, будь ласка, звертайтеся до вуличного
права Південної Африки, Центр соціоправових студій, університет
Натал, University of Natal, Durban, 4041, South Africa; тел: (27 31)
260 1291; факс: (27 31) 260 1540; ел. Пошта: scott@law.und.ac.za;
веб-сторінка: www.csls.org.za
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6. РОЗРОБЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ КУРСУ
ВУЛИЧНОГО ПРАВА
Створення навчальної програми та письмових матеріалів для
курсу вуличного права чи іншої програми громадської освіти є дуже
цікавим заняттям, яке може тривати декілька місяців та яке вимагає
поточного покращення і вдосконалення. Корпорація «Вуличне
право» використовує всеохопний текст для учасників класів за
назвою «Вуличне право», а також підручник для викладачів для
використання студентами-юристами, як основу для багатьох із своїх
програм. Сім менших книг і викладацьких підручників із вуличного
права Південної Африки, зокрема «Права людини для всіх» і
«Демократія» для всіх – книги, які широко використовуються в
Південній Африці. Чотири підручники подібного розміру з
вуличного права було опубліковано у Словаччині протягом 1998–
2000 рр. Польща випустила книжку «На ти з правом» 1997 р., а
Казахстан опублікував «Права людини для всіх» 1999 р. Протягом
2000 р. книжки з вуличного права було видано в Киргизстані, Росії
та Білорусії.
Важливо зазначити, що більшість із нещодавно написаних книг
є не просто перекладеними версіями навчальних програм,
написаних у Сполучених Штатах Америки, Південній Африці чи
інших країнах із довгою історією програм вуличного права. Радше,
підручники цих курсів було адаптовано чи, в багатьох випадках,
переписано для задоволення унікальних потреб країн, де ці книги
використовуватимуться. Люди, які живуть і працюють у тій країні,
зрозуміли, що перебувають у найкращій позиції, аби задовольнити
ці вимоги. Вказівки, описані в цьому й наступному розділах,
можуть бути корисними для осіб, які працюють над новою,
основаною на потребах країни, навчальною програмою, для
читання, обговорення і для посилання на попередній досвід для
отримання бажаних результатів. У розділах 6 й 7 цієї глави термін
«учитель» стосується студента-викладача, який проводить курси
уроків вуличного права; термін «учень» стосується учасників курсу
вуличного права; термін «викладач» стосується професора права
чи іншого освітянина, який розробляє матеріали та наглядає за
вчителями – студентами-юристами.

6.1. Визначення навчальної цілі
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Метою є широка заява щодо мети програми вуличного права;
вона повинна підходити до освітніх цілей демократичного суспільства (наприклад, підтримка прав людини та верховенства права).
Поставте запитання «Чому ми пишемо цей навчальний план?» і
«Чого ми очікуємо від цього навчального плану?». Наприклад,
метою курсу може бути надання учасникам класів знань, навичок
і переконань, необхідних для ефективної участі в демократичному
суспільстві.
Вибір знань, навичок і підходів
Розробники курсу мають провести мозковий штурм стосовно
того, яке знання, навички й підходи учасники програми вуличного
права мусять розвинути чи набути як результат використання
навчального плану. Це може містити таке:
Знання
Структура й функція уряду (навіщо нам потрібен уряд?)
Огляд права (навіщо у нас є право?)
Закони “для повсякденного споживання” (який тип законів нам
потрібен?)
Важливі документи (Конституція, Загальна декларація прав
людини)
Навички з вирішення проблем
Абстрактне мислення
Обмірковування
Розроблення альтернатив
Передбачення наслідків
Вибір вмотивованих рішень
Ввічливість
Спілкування
Слухання
Участь у суспільних процесах
Демонстрація симпатії
Почуття гумору
Робота у групі
Обдумування перед дією
Мирне вирішення конфліктів
Підходи
Віра в ідеали демократії та верховенства права
Відданість ідеалам демократії
Переконання, що справедливість переможе
Віра в успіх
Терпимість до інших
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Віра в потребу захисту прав людини урядом та особами
Почуття самовартості
Поняття ефективності («Я можу вплинути!»).

6.2. Визначення учнівських результатів
Результат – це те, що трапляється внаслідок навчального
плану. Поставте запитання «Які відчутні зміни в учнівських
знаннях, навичках і підходах можуть бути досягнуті?» та «Як
можна виміряти результати кожного?». Наприклад, унаслідок
виконання навчального плану учні зможуть:
розвинути, захищати й оцінювати думку щодо конкретного
питання свободи слова;
визначити альтернативні підходи до місцевого спірного питання;
визначити наслідки цих альтернативних підходів.

6.3. Складання плану дій
План дій повинен зазначати, які кроки необхідні для
досягнення цілі (цілей) навчального плану. Кожен крок плану
повинен бути чітким, досяжним і піддаватися вимірові. Як ви
дізнаєтеся, що досягли цілі? Коли ви очікуєте чогось домогтися?
Як ви визначите, що ваша програма цього домоглася?
Для цього важливо розвинути конкретні результати курсу.
По-перше, перерахуйте всі теми, які мають бути внесені в текст.
Визначіть принаймні один результат щодо теми, спрямованої на
досягнення певних цілей навчального плану та очікуваних
результатів. Тільки-но всі важливі теми буде обрано, може
виявитися, що тем занадто багато і список треба скоротити. Теми
повинні бути цікаві учням і чітко пов’язані з їхнім життям. Аби
визначитися, вводити тему чи ні, уявіть собі, як учень запитує
«Чому я повинен це знати?». Теми й результати мусять
стосуватися всіх знань, навичок і підходів, внесених до списку
тем.Це може допомогти вибрати теми і дії протягом визначення
результатів.

6.4. Введення суттєвих компонентів
У філософії та методології програм вуличного права
центральним, звісна річ, є наголос на участі та спілкуванні у класі.
Завдяки активній участі та обговоренню важливих життєвих
ситуацій учні розвивають відданість ідеалам і принципам
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демократії. Нижче наведено приклад педагогічних методів, які
допомагають досягти цих результатів.
Обговоріть будь-які закони, що застосовуються чи стосуються
теми. (Нинішній закон… чи запропонований закон…)
Проаналізуйте питання громадської політики, які оточують цю
тему. (Чи закон добрий? Яким повинен бути закон?)
Розгляньте й визначіть будь-який конфлікт цінностей. (У
багатьох ситуаціях є гарні цінності чи думки, які конфліктують.
Наприклад, новий завод у місті створить нові робочі місця, але в
результаті забруднення створить загрозу довкіллю.)
Застосуйте закон до життя учнів. (Які права та обов’язки учнів
згідно з законом? Який вплив воно здійснює на їхнє життя?
Наприклад, запитайте учнів: «Де ви голосуєте?», «Як ви
реєструєтеся для цього?», «Чи необхідно платити для реєстрації?»,
«Коли вибори?»)

6.5. Розроблення занять
Для теми кожного заняття вирішіть, як застосувати один чи
більше компонентів, наведених вище. Кожен компонент не треба
використовувати на кожному занятті, але його слід уводити в
більший розділ чи главу. Презентація, основана лише на праві,
зазвичай неспроможна заохотити учнів до критичного мислення та
інтелектуальної діяльності. Учні вивчають те, що вони
переживають. Тому на кожному занятті повинен бути
інтерактивний компонент. Ось пропозиції, які можуть допомогти в
написанні ефективних занять вуличного права.
Зробіть заняття підходящим для учнів.
Використовуйте просту мову, вибрану спеціально для
конкретних освітніх рівнів.
Використовуйте наповнення права, демократії, прав людини та
вирішення конфліктів, що їх можна застосувати в повсякденному
житті учнів.
Використовуйте зразки фактів чи ситуації зі справжніх справ
чи реального життя.
Використовуйте інтерактивні навчальні методи.
Не наповнюйте тексту завданнями на механічне запам’ятовування.
Ставте наповнення перед дією, щоб це було не просто «грою».
(Які знання й навички повинен мати учень для того, щоб
виконувати поставлене завдання завдання).
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Надавайте інформацію, щоб учні побудували власні рамки для
навчання. Це означає, що учні повинні знайти відповіді та
прийняти рішення самі.
Вставляйте інтерактивну діяльність у текст.
Використовуйте різноманітні методи для дій так, щоб учні не
нудилися.
Використовуйте діяльність, яка забезпечує практику для
навичок, визначених у результатах.
Виберіть проблеми, вивчення справ і гіпотетичні ситуації, які
містять спірні питання (наприклад, що слід зробити стосовно до
імміграції).
Виберіть проблеми з більш ніж однією вірною відповіддю.
Учням треба практикувати, використовуючи їхні навички вибору
рішень щодо більш комплексних проблем. Для посилення занять
вони можуть увести вивчення справ чи припущення з відкритими
питаннями.
Збалансуйте інформацію стосовно всіх тем.
Виберіть проблеми, які містять протиборчі позитивні цінності.
Запропонуйте студентам проаналізувати всі аспекти питань для
всіх проблем, дій та вивчення справ.
Надайте інформацію стосовно всіх аспектів питання. Уникайте
знаданнявірних чи невірних відповідей.
Забезпечіть достатню якість і кількість вказівок.
Використовуйте матеріали, які стосуються всіх результатів.
Знайте, що інколи краще детально розглянути менше матеріалу,
ніж намагатися розглянути забагато матеріалу одночасно.
Сплануйте достатньо часу для занять і матеріалів, щоби
досягнути результатів.
Не розглядайте матеріал занадто швидко.
Оскільки вуличне право є практичним застосуванням права до
повсякденного життя, тексти для класних занять мають містити
теми й питання, що їх учні можуть зустріти будь-якого дня та які
розглядають цінності й принципи правової системи. Обговорення
спірних питань часто є ефективним способом початку дебатів
стосовно переваг і вад системи. Тексти, які містять вправи й
проблеми, що піднімають питання стосовно справедливості чи
ефективності права або правової системи, дозволять учням
перевірити їхні навички та знання закону, прав та обов’язків
громадян. Тому учні не тільки засвоюватимуть важливу
інформацію, а й також зрозуміють свої права й відповідальність
330

та як вони взаємодіють.

7. СТВОРЕННЯ ВЧИТЕЛЬСЬКИХ ПІДРУЧНИКІВ
Гарний підручник для вчителів має повторювати деякі з тем,
розглянутих у навчальних сесіях, такі як визначення, щó є
загальною метою навчання курсу вуличного права, як створити
позитивне навчальне середовище та як вибрати методи
викладання. Важливіше, щоб учительський підручник містив
ясні, повні плани занять або розпорядки, належні вправи і
проблеми, які відповідають текстові. В основному, кожний план
уроку мусить визначати загальні цілі заняття і методи, що їх
учитель може використати для навчання. Цілі повинні бути легко
переділені на проміжні цілі, щоб учитель міг скласти заняття
відповідно до розміру групи та наявного часу, вживаючи
поступовий підхід. План заняття також мусить мати список
допоміжних навчальних матеріалів для можливого використання
вчителем.
Сутність учительського підручника має полягати у вправах і
проблемах, які буде розглянуто в класі. Такі вправи й проблеми
повинні сприяти спілкуванню між учителем та учнями і серед
самих учнів, заохочуючи критичне мислення й комунікаційні
навички, розвивати бажання і здатність брати участь у
громадському житті. Підручник має вказувати на кількість часу,
рекомендованого для завершення кожної вправи чи проблеми, та
на ціль або частину загальної цілі, на яку спрямовано вправу чи
проблему. Він повинен також містити серію подальших пунктів
або питань, якими вчитель може закінчити урок.
Стандарти для вчительських підручників
Результат заняття мусить бути:
чітко визначеним, стосуватись як наповнення, так і навички;
мати цінність для засвоєння, щось таке, що громадяни повинні
знати чи бути спроможними робити.
Знаряддя для оцінювання можуть містити:
пропозиції щодо перевірки чи оцінювання (наприклад, тест,
презентація, продукт або дія, що їх має вчинити учень);
метод, за допомоги якого вчитель зможе дізнатися, що учні
досягли результату.
Елементи гарного заняття містять:
фокус – матеріал для розпалювання студентського інтересу
щодо заняття чи для розгляду попереднього відповідного мате331

ріалу;
результати – чітко визначені так, щоб учитель міг допомогти
студентам зрозуміти, що вони вивчатимуть, що від них очікується
і чому це важливо;
внесок – історична інформація, пропозиції та альтернативні
підходи, передбачені вчителем, коли це допомагає заняттю;
інтерактивність – кожна дія має інтелектуальну мету, прямо
пов’язану з результатами, з визначеними кроками у проведенні заняття, зокрема поради щодо керування класом.
Завершення чи коментарі можуть містити:
запитання, які дозволяють багато можливих відповідей;
запропоновані відповіді;
інформацію, достатню для вчителів, аби підсумувати, як
діяльність і походження питання пов’язані з очікуваними
результатами для учнів.
Кожен університет або установа, яка створює програму
вуличного права, повинні створити навчальний план і супровідні
навчальні матеріали, що є унікальними та відповідають потребам
учнів та учасників програми. Наприклад, у Польщі, де Польська
асоціація юридичної освіти (Polish Association of Legal Education,
PSEP) створила й підтримує університетські програми вуличного
права, навчальні матеріали розвивалися протягом часу для того,
щоб задовольнити потреби учасників: учнів середніх шкіл, в’язнів,
службовців тюрем чи інших груп. Хоча будь-які два підручники
чи навчальні плани курсів не є подібними, польський підхід до
створення уроків і вчительських підручників може бути корисним
для створення своїх програм. Ця глава закінчується витягами з
учительського підручника «З правом на ти» – основного
підручника, що використовується у програмі вуличного права
юридичного факультету Варшавського університету.
Польські програми вуличного права охоплюють широку
аудиторію, сприяють освіті, орієнтованій на справедливість
Коли юридичний факультет Варшавського університету почав
свою програму вуличного права в 1995 р., її було запропоновано
як вибірковий чи факультативний курс, який складався з двох
різних груп: одна група готувалася викладати в середніх школах,
тоді як інша навчала в тюрмі. Одним з унікальних аспектів
програми Варшавського університету виявилося те, що вона була
створена і значною мірою керована незалежними НДО, Польською
асоціацією юридичної освіти – PSEP. Оскільки PSEP, очолювана
професором Варшавського університету, тісно співпрацювала з
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університетом у створенні ефективного навчального курсу,
орієнтованого на практичні навички, програма вуличного права
стала природним механізмом для підтримки більш орієнтованої на
справедливість діяльності студентів. Студенти, які пройшли курс
вуличного права, часто бажали застосовувати на практиці те, що
вони вивчили. За допомоги PSEP вони створили різноманітні
курси для конкретних груп громади. Із 1998 р. курси також
пропонувалися жертвам домашнього насилля, бездомним,
безробітним, службовцям виправних установ, адміністрації тюрем
та ін. PSEP також стала каталізатором створення програм
вуличного права в інших університетах, зокрема на юридичних
факультетах у Бялистоці, Кракові, Познані, Щецині. Приблизно
100 студентів-юристів беруть участь у курсах вуличного права
кожного року, навчання щодо практичної правової інформації
охоплює приблизно 2000 учнів середніх шкіл і приблизно 250
в’язнів щороку.
За подальшою інформацією, будь ласка, звертайтеся до
Польської асоціації юридичної освіти, Polish Association of Legal
Education, Krakowskie Przedmiescie 12/10, 00-325 Warsaw, Poland;
тел: (48 22) 827 7878; факс: (48 22) 828 4698; ел. Пошта:
psep@free.ngo.pl, psep@warman.com.pl
Польський план заняття щодо прав громадян та поліції
Цілі заняття
Після закінчення заняття учні отримають таке:
Знання через вивчення
Основні цілі роботи поліції.
Належні процедури поліції щодо перевірки документів,
затримання осіб і проведення бесід.
Як реагувати, коли дії поліції є неправомірними.
Різниця між російським і польським законом – за допомоги зовнішніх експертів (наприклад, запрошений поліційний офіцер
із Санкт-Петербурга для участі в занятті) – стосовно правил, які
регламентують спілкування поліції та громадян.
Навички через вивчення
Як поводитися відповідно до законодавства протягом
спілкування з поліцією під час перевірки документів, затримання
чи бесіди.
Як подавати скаргу на незаконні дії поліції.
Практичні способи співпраці з поліцією та з ким вони повинні
спілкуватися щодо запобігання злочинам у своїй громаді.
Цінності через розуміння
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Якими є неправильні стереотипи стосовно поліції та її роботи.
Визнання того, що стереотипи щодо поліції мають негативний
вплив на суспільство, надасть учням можливість вибирати більш
поінформовані рішення щодо поліції та її роботи.
Люди не є безпорадними. Знання й використання законів
дозволяє особам впливати на їхню власну ситуацію. Розуміння й
використання громадянами їхніх прав та обов’язків протягом
контакту з поліцією допомагає розвинути впевненість у собі й
підвищити самооцінку, повірити в те, що вони самі можуть
певною мірою впливати на рівень безпеки й захисту в своїх
громадах.
Методи:
мозковий штурм;
рольові ігри;
робота в невеликих групах;
коментарі експерта (наприклад, поліційного) щодо рольових
ігор;
пазли.
Перевірка досягнення цілей
Повторити рольові ігри відповідно до положень польського та
російського законодавства.
Скласти юридичний пазл.
Розглянути елементи, що можуть бути внесені до скарги на
незаконне затримання поліцією.
Навчальні матеріали
Платек М. та Боярський Л., «З правом на ти», 3-тє вид.,
Закамише, 1999, Краків; гл. 10 «Противники ангелів-хоронителів:
права громадян і поліція».
Фліп-чарти, маркери, папір, дошка, крейда і т. д.
Приклад написаної скарги на затримання поліцією.
Закон про поліцію, від 6.04.1990 (Dz. U. nr. 30 poz. 179 z pozn.
Zm); Постанова Державної ради від 17.09.1990 щодо перевірки
документів, процедури затримання, процедури перевірки особи та
багажу (Dz. U. nr.70 poz.409).
Польський кримінальний кодекс, процесуальний кодекс і
цивільний кодекс.
Відповідні російські нормативні положення.
Список контрольних питань
Переконайтеся, що кімнату належним чином підготовано до
заняття. Учні в класі мають сидіти в колі. Якщо в кімнаті є столи,
вони повинні бути розставлені підковою, залишаючи значний
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простір посередині для рольових ігор.
Підготуйте заздалегідь усі необхідні схеми, роздатковий
матеріал і переконайтеся, що маєте достатньо копій для рольових
ігор і правових матеріалів щодо Польщі та Росії англійською та
російською мовами.
До заняття напишіть на фліп-чарті цілі заняття, переділіть їх на
дидактичні цілі (щодо знань і навичок), освітні цілі (стосовно
цінностей), методологічні цілі (які пояснюють концепцію
вуличного права у методах).
Перед тим, як зустріч почнеться, запишіть основні обов’язки
поліції відповідно до польського закону.
Роздайте кожному учасникові за потребою копії російських
законів, які регламентують поведінку поліції в перевірці
документів, бесіді поліції та затриманні громадян.
Переконайтеся, що експерт чи ресурсна особа підготовлені та
розуміють свою роль у класі.
Проінформуйте
всіх
викладачів
стосовно
їхньої
відповідальності перед заняттям і розгляньте часові обмеження
для частин заняття.
Кроки заняття (45 хвилин).
Вступ (3 хвилини).
Спершу проінформуйте учасників щодо мети заняття і
представте запрошеного експерта. Вважаючи на присутність
експерта й болючість теми для багатьох, попросіть учасників бути
чесними і щирими, але не ворожими; не перебивати і говорити
стисло, щоби дати й іншим шанс висловитися.
Мозковий штурм (Поясніть правила – 2 хвилини, мозковий
штурм – 4 хвилини, коментарі – 6 хвилин).
Поясніть правила сесії мозкового штурму. Наприклад,
учасники мають стисло висловити свої думки, почуття, та/чи
питання. Учасники не повинні перебивати чи коментувати
висловлювання колег. Мета – зібрати якнайбільше думок і
отримати найповнішу картину стосовно колективного знання
групи.
Проведіть сесію мозкового штурму. Попросіть учнів
доповнити речення: «Обов’язком офіцера поліції є…» Учні мають
наводити приклади того, що, на їхню думку, повинна робити
поліція і що є обов’язком поліції. Студент-помічник має
записувати відповіді учасників.
Обговоріть результати мозкового штурму. Принесіть листок
із перерахуванням основних завдань поліції згідно з польським
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законодавством. Порівняйте висловлювання учнів із положеннями
закону. Вірогідно, що учасники визначили багато, якщо не всі,
частини закону. Тут можна наголосити, як часто учні знають точно
функції та обов’язки поліції. Водночас експерт проведе різницю
між думками студентів та буквою закону. Постарайтеся провести
коментування таким чином, щоби представити повністю обов’язки
поліції згідно з законом.
Ця діяльність має спростувати чимало стереотипів стосовно
поліції. Відповідно до цих стереотипів обов’язки поліції щодо
держави перевищують її обов’язки захищати громадян. І що з
громадянами поводяться як із підозрюваними, хоча немає
належних підстав їх підозрювати. Як у приказці: була би людина, а
закон найдеться. Також корисно попросити запрошеного експерта
висловити думку з приводу найважливіших обов’язків поліції. Ця
вправа може посприяти створенню краще поінформованих і
збалансованих поглядів на діяльність поліції.
Робота в невеликих групах: рольові ігри (організуйте групи – 1
хвилина, розгляньте рольові ігри та розподіліть ролі – 2 хвилини,
розіграйте сцени – 3 хвилини, коментарі – 14 хвилин).
Мета цього виду діяльності – проінформувати учасників
щодо відповідних процедур перевірки документів, затримання
громадян поліцією та бесід із поліцією. Після цієї вправи учні
знатимуть свої права та обов’язки в ситуації, коли їх зупинить поліція. Запрошений експерт (такий як російський офіцер
поліції) пояснить різницю між російськими та польськими
правилами, що регулюють поліційну поведінку під час контакту з
громадянами.
Організуйте групи. Переділіть учнів на групи по чотири
розрахунком на перший – четвертий. Попросіть групи зібратися в
чотирьох кутах кімнати, звільнивши центр кімнати для однієї
групи. Поясніть мету цієї вправи й попросіть учнів застосувати
свій життєвий досвід і знання, отримані під час сесії мозкового
штурму, до ролей, що їх вони грають.
Розгляньте рольові ігри й розподіліть ролі. Дайте кожній
групі сцену для гри. Вчитель може розподілити ролі чи дозволити
учасникам розділити ролі між собою.
Розіграйте сцени. Попросіть розіграти ролі, як вони уявляють
поведінку громадян і поліції за певних умов.
Рольова гра № 1. На вулиці поліціянт зупиняє чоловіка, який
нагадує підозрюваного в розшуку. «К.» підозрюється у вбивстві й
незаконному зберіганні зброї. З цієї причини поліція хоче
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перевірити документи чоловіка. Вони також мають намір
обшукати його на предмет наявності зброї. Чоловік, якого вони
приймають за К., опирається, стверджуючи, що він не має нічого
спільного з чоловіком у розшуку і що він шукає зниклу собаку.
Рольова гра № 2. Поліціянт, який патрулює околицю, помічає
двох чоловіків, які прогулюються перед магазином. Недавно було
вчинено грабіж у магазині поблизу, якого зараз зачинено. Потім
третій чоловік, одягнутий у все чорне з шапкою, яка закриває
обличчя, приєднується до двох чоловіків. У цей момент поліціянт
підходить до трьох чоловіків і просить пред’явити документи.
Незважаючи на той факт, що він вдягнений у форму, третій
чоловік просить поліціянта показати спершу його документи і
пояснити, чому він хоче перевірити документи цих трьох
чоловіків. Третій чоловік також заявляє, що хоча в нього немає
документів, його колеги можуть підтвердити, що його звуть Зорро.
Рольова гра № 3. У поліційну дільницю надходить
телефонний дзвінок. Невпевнений голос дає адресу й повідомляє,
що за сусідніми дверима хтось відчайдушно кличе на допомогу.
Особа, яка телефонує, також повідомляє, що звідти долинають
звуки ударів, ніби там люди б’ються, і чутно, як сусід матюкається
та сварить дружину. Шум такий голосний, що його чути в телефоні.
Згідно з законом поліція зобов’язана діяти.
Рольова гра № 4. Дивлячись в очі одне одному і тримаючись
за руки, 15-річний Ромео й 17-річна Джул’єтта прогулюються
вулицею пізно вночі. Раптом із-за дерева з’являються два
поліціянти, і поліційна машина з третім поліціянтом зупиняється
просто перед ними. Ніхто з молодих людей не має документів, але
у Джулії є мобільний телефон.
Коментарі та обговорення. Запросіть учнів, які грали роль
поліціянтів, стати перед класом. Попросіть їх поділитися своїми
враженнями, коротко представити ситуацію, в якій вони опинилися,
й пояснити, що вони зробили. Викладачі мають попросити учнів
розповісти, як вони почувалися, коли грали їхні ролі. Чи знали вони
насправді, що робити? Викладачі мусять також поставити інші
запитання й запросити експерта – поліційного офіцера взяти
участь в обговоренні.
Коли поліція має право зупиняти й перевіряти документи
особи чи арештовувати таку особу?
Якщо поліціянт має право зупинити особу, яка має бути процедура перевірки документів?
Чи має громадянин право вимагати документів поліціянта?
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Чи зобов’язаний громадянин носити документи постійно?
За яких обставин поліціянти зобов’язані діяти?
В аналізі рольових ігр попросіть учнів оцінити, що було
зроблено з порушенням закону і як це можна змінити відповідно
до закону і належних процедур. Окрім переліку незаконних дій
поліції (непредставлення документів, відмова вказати причину
перевірки документів, грубі чи надмірні дії), викладачі повинні
проінформувати учасників стосовно права громадян вимагати
компенсації та/чи відшкодування за незаконне затримання та
арешт (як це передбачено кримінально-процесуальним кодексом і
цивільним кодексом).
Викладачі також можуть запитати, як інші дійові особи
відчували себе на своїх ролях. Чи є різниця в тому, що дієш як
поліціянт і як підозріюваний? Якщо так, то попросіть учнів описати
їхні відчуття. Буде цікаво запитати, чи проходив будь-хто з
учасників перевірку документів поліцією чи був свідком цього. Як
це було?
Роздайте учасникам інформацію, як закон регламентує всі
обговорювані питання (польські й російські закони та правила).
Прочитайте вголос ст. 224.1 польського кримінальнопроцесуального кодексу, який регламентує процедуру арешту.
(Зауваження видавця: цей витяг не містить текстів російських і
польських законів.) Стисло розгляньте з учасниками правила, яким
має слідувати поліція під час перевірки документів чи арешту.
Коментування (програти сцени знову – 2,5 хвилини, складання
пазлів – 2,5 хвилини).
Мета цього виду діяльності – перевірити, яких бажаних дидактичних та освітніх цілей було досягнуто.
Програти сцени ще раз. Попросіть учасників програти сцени
ще раз, цього разу згідно з обговореними юридичними
стандартами. Нагадайте учасникам, що Польща та Росія зобов’язані дотримуватися Європейської конвенції з прав людини.
Конвенція гарантує з-поміж інших прав право особи на свободу та
безпеку (яке містить свободу від незаконного затримання чи арешту
– ст. 5); право на справедливий суд (справедливий і відкритий
судовий розгляд у межах резонного часу незалежним та
безстороннім судом, створеним згідно з законом,– ст. 6) та право
на належний процес згідно з законом (ст. 7).
Скласти пазл. Інший метод перевірки, чи досягнуто освітніх
цілей,– зіграти в гру. Переділіть учасників на дві групи. Роздайте кожній групі аркуш паперу зі словами з обговореного закону
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(ст. 224.1 кримінально-процесуального кодексу). Перша група, яка
розставить слова в логічній послідовності, виграє. Подякуйте всім
учням за участь.
Оцінка методології уроку. (Піраміда навчання – 2 хвилини,
обговоріть цінність інтерактивних методів та обґрунтуйте
запрошення ресурсних людей громади до класу – 3 хвилини).
Піраміда навчання. Обговоріть з учасниками всі можливі
методики навчання з метою вибрати найбільш ефективні.
Протягом короткої вправи мозкового штурму запишіть усі
запропоновані методи на фліп-чарті. Потім покажіть і поясніть
піраміду навчання, підготовлену раніше. Обговоріть, які навчальні
методи є найбільш ефективними, й чому. Тут викладачі можуть
прокоментувати, як працює мозок. Важливо пам’ятати, що учні
краще за все навчаються у розслабленій атмосфері, в умовах, які
дозволяють обом півкулям мозку (права півкуля – візуалізація,
уява; ліва – організація фактів і даних) працювати.
Цінність інтерактивних методів. Під час розмови з учнями
корисно обговорити, як інтерактивні методи можуть допомогти
досягнути освітніх цілей. Попросіть учасників назвати переваги й
сильні аспекти цих типів освітньої діяльності, подумати, що
можна було би зробити краще.
Нарешті, подякуйте всім за участь у занятті й за спільну
роботу. Сподіваймося, що учні винесуть із заняття знання та
інформацію, яку вони зможуть використовувати в повсякденному
житті з бажанням і можливістю допомогти вдосконалити правові
стандарти і захист у всіх наших країнах.
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