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Права людини – 
відвідувача масових футбольних змагань 

у системі гарантування громадської безпеки 

Проведення в Україні у 2012 р. 
фінальної частини чемпіонату Євро
пи з футболу є відповідальним завдан
ням для держави та її правоохоронної 
системи. На правоохоронні органи по
кладається багатовекторне завдання: 
забезпечити громадську безпеку за ви
сокими європейськими стандартами та 
дотримуватися при цьому положень 
прав людини і громадянина, показа
ти готовність, передусім працівників 
ОВС, до ефективної діяльності у взає
модії та взаємоповазі з населенням. 

У застосуванні заходів протидії 
правопорушенням у галузі безпеки на 
масових спортивних змаганнях важли
вим є дотримання прав людини.Адже 
значний міжнародний інтерес до по
дій забезпечення міжнародних спор
тивних змагань в Україні з боку світо
вої громадськості буде гарантований. 
Застосування обґрунтованих правооб-
межень, їхня винятковість у співвідношен
ні з заходами переконання, правильне 
застосування як до іноземців, так і до 
громадян України буде іспитом із де-

мократизму та верховенства права для 
нашої держави. Цей іспит складатиме 
вся правозастосовна система України, 
передусім національна система орга
нів внутрішніх справ. 

З наведеною метою в Україні роз
роблено Концепцію забезпечення без
пеки та правопорядку під час прове
дення в Україні фінальної частини чем
піонату Європи 2012 р. з футболу, 
реалізуються декілька системних пла
нів заходів із удосконалення діяльності 
правоохоронних органів. 

Науковцями та практиками систе
ми правоохоронних органів України 
(І. В. Басистою, С. Г. Брателем, В. М. Га-
луньком, В. О. Заросилом, Д. Г. Забро
дою, М. В. Ковалівом, В. К. Колпаковим, 
С. Ф. Константиновим, І. М. Копоту-
ном, О. В. Кузьменко, О. В. Негодчен-
ком, В. І. Ратушняком,В.Д.Сущенком 
та ін.) досить докладно відпрацьовано 
питання забезпечення громадської 
безпеки під час Євро-2012. 

Незважаючи на приділення уваги 
питанням безпеки на футбольних зма-
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ганнях, дослідники залишають поза 
увагою питання гарантування прав лю
дини, що додає актуальності темі 
публікації та вирізняє раніше не роз
криту частину проблеми безпеки на 
міжнародних спортивних заходах. 

Метою публікації є аналіз нор
мативно-правових основ і діяльності з 
забезпечення громадської безпеки під 
час масових спортивних змагань, фор
мулювання способів удосконалення з 
цієї проблематики національного 
законодавства і практики його засто
сування в діяльності правоохоронних 
органів України. 

Дотримання прав людини і гро
мадянина під час проведення масових 
спортивних змагань є багатоаспект-
ною проблемою. В її аналізі доціль
но розглядати загальні положення 
про права людини, їх забезпечення в 
діяльності правоохоронних державних 
органів та інших сервісних організацій 
спортивної безпеки, застосування право 
обмежень в інтересах суспільства та 
їх допустимості. Питання забезпечення 
безпеки під час спортивних змагань 
може бути досліджено в такій системі. 

1. Коло суб’єктів забезпечення гро
мадської безпеки. 

2. Місця (об’єкти) організації безпеки. 
3. Форми діяльності протидії пору

шенням безпеки та правопорядку. 
4. Зміст прав людини, які можуть 

бути обмежені під час забезпечення 
безпеки та процедури їх обмеження. 

Розкриваючи правовідносини з 
забезпечення громадської безпеки під 
час міжнародних футбольних матчів, 
необхідно усвідомлювати коло учас
ників цих відносин. Учасники право
відносин із забезпечення громадської 
безпеки під час футбольних змагань: 

- особи: громадяни, іноземці, інші 
особи з особливостями правового стату
су (неповнолітні, жінки, особи з пра
вовим імунітетом (дипломатичний ста
тус, недоторканність) та ін.), які відві
дують футбольні матчі; 

- приватні охоронні структури (охо
ронні організації, служба стюартів), 
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які забезпечують порядок на стадіоні 
та на прилеглій території; 

– органи внутрішніх справ (переваж
но міліція громадської безпеки, слід
ство, оперативні підрозділи та спецпід-
розділи), які протидіють (попереджують, 
припиняють і документують) най-
значнішим правопорушенням; 

– інші правоохоронні органи (служ
ба безпеки, прокуратура, прикордон
на служба, митна служба, підрозділи 
міністерства з надзвичайних ситуацій), 
які забезпечують, відповідно, проти
дію терористичним актам, контролю
ють дотримання обмежень особистої 
свободи та прав людини в діяльності 
органів внутрішніх справ, забезпечують 
технологічну та протипожежну безпеку; 

– суди, що розглядають справи про 
відповідальність осіб, які допустили 
порушення громадської безпеки під 
час масових спортивних заходів; 

– громадські формування, які здійс
нюють допомогу в охороні громадсько
го порядку та проводять громадський 
контроль за діяльністю правоохорон
них органів; 

– іноземні правоохоронні органи 
(поліційні підрозділи інших держав), 
які допомагають національній міліції 
у протидії правопорушенням грома
дян своєї країни. 

Особливим аспектом аналізу право
відносин із забезпечення громадської 
безпеки під час міжнародних фут
больних матчів є місце, де вони від
буваються, адже залежно від цього 
зумовлюються особливі моменти орга
нізації безпеки. Так, необхідно розме
жовувати такі місця організації безпеки: 
стадіон (глядацькі сектори); пропуск
ні пункти глядачів на сектор; приста-
діонні площі; місця документування 
правопорушень (у виділених примі
щеннях стадіонного комплексу, у спе
ціальних пунктах органів внутрішніх 
справ (міськуправліннях/відділах, виді
лених стаціонарних або пересувних 
пунктах)); інші місця (профілактична 
діяльність також здійснюється на ву
лицях населених пунктів, у готелях та 
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іншому житлі вболівальників, на дер
жавному кордоні тощо). 

Основні форми діяльності з проти
дії порушенням безпеки та правопо
рядку під час масових спортивних 
змагань є такими: 

1) профілактичні заходи: недопу
щення осіб, які підозрюються у вчи
ненні правопорушень, пов’язаних із 
громадською безпекою під час спор
тивних змагань, на територію стадіо
ну, а у випадку прийняття спеціально
го законодавства – й на територію 
країни; недопущення потенційних теро
ристів на територію країни; виявлен
ня заборонених до проносу речей на 
стадіон і на територію країни; 

2) заходи припинення правопору
шень: вимога припинити порушення 
закону; застосування заходів фізично
го впливу, спецзасобів та зброї; затри
мання особи для фіксування правопо
рушення; взяття під варту у кримі
нальних злочинах; 

3) заходи юридичної відповідаль
ності: адміністративна відповідаль
ність; кримінальна відповідальність; 
видворення особи; компенсація завда
ної шкоди; інші заходи (передання до 
органів поліції держави походження 
для застосування відповідальності). 

Визначмо основні права людини, 
які можуть бути обмежені правоохо
ронними органами в зазначених пра
вовідносинах: 

– право на свободу пересування; 
– права людини під час огляду 

особи, її речей та документів; 
– права людини під час її затримання; 
– права людини під час застосу

вання заходів юридичної відповідаль
ності. 

Виходячи з того, що системно ці 
права не розкриваються на рівні єди
ного національного нормативно-пра
вового акта, надаймо їм юридичний 
аналіз на основі Європейської конвен
ції про насильство та неналежну пове
дінку з боку глядачів під час спортив
них заходів, і зокрема футбольних мат
чів, прийнятої Радою Європи 19 серпня 

1985 р., та положень національного 
законодавства. 

Так, держава, член Ради Європи, в 
частині реалізації винятково право
мірних обмежень до уболівальників, 
повинна докладати зусиль щодо: 

– виведення наявних або потенцій
них порушників порядку, а також осіб, 
що перебувають у стані алкогольного 
та наркотичного сп’яніння, зі стадіо
нів і матчів (зокрема вживати заходів 
до впровадження правових основ забо
рони входу зазначених порушників на 
стадіони та матчі) (п. d ч. 4 статті 3 
Конвенції); 

– обладнання стадіонів ефектив
ною системою зв’язку з глядачами та 
забезпечення повною мірою викори
стання такої системи, програм матчів та 
інших рекламних матеріалів із метою 
заохочення глядачів до коректної 
поведінки (п. е ч. 4 статті 3 Конвенції); 

– проведення перевірок із метою за
безпечення того, щоби глядачі не прино
сили на стадіони предметів, які можуть 
бути використані в актах насильства, 
або піротехнічні вироби чи подібні 
предмети (п. g ч. 4 статті 3 Конвенції); 

– укладання міжнародних угод, що 
передбачають можливість передання 
затриманих осіб, провадження про вчи
нені ними правопорушення та застосу
вання до них відповідальності – до право
охоронних органів країни походження 
таких осіб (ч. 2 ст. 5 Конвенції). 

Розглядаючи право на свободу пе
ресування, передбачаємо його обмежен
ня у вигляді недопускання на стадіон 
під час футбольного змагання, видво
рення іноземців за межі України або ж 
заборону в’їзду на територію України. 

Якщо видворення за межі України 
через учинені правопорушення достат
ньо врегульовано Кодексом про адмі
ністративні правопорушення та Зако
ном України «Про правовий статус 
іноземців та осіб без громадянства», 
то інші названі підстави сьогодні ще 
не мають достатнього правового врегу
лювання, що потенційно може призве
сти до порушення прав людини. 
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Так, питання пропуску іноземців на 
територію України врегульовано за
конами України «Про правовий статус 
іноземців та осіб без громадянства» 
та «Про прикордонний контроль», 
постановою Кабінету Міністрів Украї
ни «Про Правила в’їзду іноземців та 
осіб без громадянства в Україну, їх ви
їзду з України і транзитного проїзду че
рез її територію» від 29 грудня 1995 р. 
№ 1074. Зокрема, ст. 25 Закону Украї
ни «Про правовий статус іноземців та 
осіб без громадянства» відзначає, що 
серед підстав не надання дозволу на 
в’їзд в Україну іноземця присутнє 
обґрунтування в інтересах забезпе
чення безпеки України або охорони 
громадського порядку. Заявлену при
чину відмови сформульовано некон
кретно, що надає підстави для можли
вих порушень і зловживань. Певний 
крок уперед у цьому питанні робить 
нещодавно прийнятий Закон України 
«Про прикордонний контроль». Серед 
форм перевірки під час в’їзду в Украї
ну та щодо відмови у статтях 2 та 8 
зазначеного Закону передбачено ви
користання баз даних про осіб, які пе
ретнули державний кордон, вчинили 
правопорушення, яким не дозволяєть
ся в’їзд в Україну або яким тимчасово 
обмежено право виїзду з України, та 
перевірку наявності рішення уповно
важеного державного органу України 
про заборону в’їзду в Україну. Але 
питання про створення баз даних на 
футбольних хуліганів, а саме: їх доступ 
до нашої країни на час Євро-2012 слід 
не допустити, ще недостатньо від
працьовано в Україні [1; 2]. В іншому 
випадку можливі варіанти невикори
стання цього положення закону для 
профілактики правопорушень або 
порушення права на в’їзд в Україну 
законослухняних громадян-іноземців. 

Прикладом національної практики 
формування реєстрів осіб, які врахо
вуються у профілактиці їхніх право
порушень, є формування переліку осіб, 
які пов’язані з провадженням терори
стичної діяльності або щодо яких 
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застосовано міжнародні санкції, що ви
значено постановою Кабінету Мініст
рів України від 18 серпня 2010 р. № 745. 
Вважаємо, що подібні реєстри доціль
но організовувати системно, за декіль
кома критеріями обліку осіб – потен
ційних правопорушників, передбачив
ши доступ до отримання інформації з 
реєстру для правоохоронних органів, 
згаданих нами вище. 

Іншою формою обмеження у праві 
на вільне пересування є заборона від
відувати стадіон під час футбольного 
матчу. Ця заборона за змістом слугує 
одній профілактичній цілі з забороною 
в’їзду на територію країни, проте є 
меншим ступенем обмеження права. 
Особливістю цього правообмеження 
є доцільність його застосування також 
до українських громадян, які потен
ційно можуть бути ініціаторами пору
шень громадського порядку. Водно
час це правообмеження може бути 
застосоване безпосередніми суб’єктами 
пропускної системи стадіону (перед
усім службою стюартів у співпраці з 
представниками органів внутрішніх 
справ).Тому його обґрунтованість має 
бути підтверджена достатніми підста
вами, до яких відносимо: 

– по-перше, юридичні: закріплення 
в законодавстві такого правообме-
ження, як заборона входу до спортив
ної споруди під час змагання, або ж 
обмеження можливості придбати імен
ний квиток на стадіон, а також межі 
ризику, достатньої для застосування 
такого правообмеження (наприклад, 
підстави цього правообмеження мають 
бути на ступінь нижчими,ніж підстави 
для заборони в’їзду до країни, мати 
часові терміни обмеження,– напри
клад, скасовуватися для тих, хто про
тягом певного періоду не допускав 
порушень громадського порядку); 

– по-друге, створення інформацій
ної бази даних про осіб, які пору
шують громадський порядок під час 
спортивних змагань, узгодженою з 
міжнародними аналогічними систе
мами; 
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– по-третє, визначення суб’єкта за
стосування такого правообмеження. 
Таким суб’єктом доцільно, на наш по
гляд, розглядати службу сервісу стадіо
ну, а не працівників органів внутрішніх 
справ, якій слід делегувати здійснення 
цього правообмеження. 

Деякої модернізації має набути на 
час значного міжнародного спортив
ного змагання й порядок видворення 
за межі України. Хоча, як зазначало
ся, процедуру видворення на законо
давчому рівні розкрито, проте з тієї 
причини, що на час спортивних зма
гань до країни-господаря зазвичай 
прибувають мобільні групи поліції 
інших країн, їхніх учасників можливо 
зробити суб’єктами такої процедури сто
совно громадян (підданих) своєї країни. 

На окрему увагу в межах зазначеної 
теми заслуговує розгляд прав людини під 
час огляду особи, її речей та документів. 

Відмічаємо, що згідно зі ст. 11 
Закону України «Про міліцію» під час 
відвідування футбольних матчів, а 
також за інших підозр учинення 
правопорушення компетентними осо
бами допускається проведення особи
стого огляду, вимагати до перевірки 
речі та документи. 

У діяльності органів внутрішніх 
справ відзначаємо чільні складові 
правильного з позиції прав людини про
ведення адміністративного огляду: під-
ставність (застосовувати до тих осіб, 
які підозрюються у вчиненні чи готу
ванні до вчинення правопорушення); з 
дотриманням прав жінок і прав непов
нолітніх; після пояснення зрозумілою 
до іноземців мовою та повідомленням 
про права людини; з документальним 
фіксуванням учиненого правообме-
ження. 

Щодо особистої свободи та не
доторканності, застосування повер
хового огляду до всіх відвідувачів 
спортивних змагань,а не лише до пра
вопорушників, доцільним є забезпе
чення певного рівня комфортності 
для особи такої процедури. Зокрема, 
необхідність такого огляду з позицій 

безпеки, на наш погляд, має бути по
яснена особі (можливо, за допомоги 
інформаційних повідомлень); у прове
денні цієї профілактичної процедури 
слід застосовувати технічні засоби, що 
максимально унеможливлять фізич
ний контакт із особою. 

Виходячи з масової практики про
ведення поверхового огляду під час 
пропуску осіб на стадіони відмічаємо 
доцільність покладання такої функції 
на службу стюартів або залучених 
недержавних охоронних агенцій (це 
також запропоновано у проекті Зако
ну «Про заходи безпеки під час прове
дення змагань серед професіональних 
футбольних клубів» [3]). Вони, прово
дячи перший поверховий огляд, можуть 
у випадку підозри, викликати праців
ників міліції для зазначеної вище ад
міністративної процедури. Цей аспект 
необхідно визначити на нормативному 
рівні. 

Принципове значення у правомір
ному застосуванні правообмежень до 
глядачів міжнародних спортивних зма
гань мають права людини під час її 
затримання. 

Якщо проведення огляду особи, її 
речей і документів можна розгляда
ти як профілактичний захід, то адміні
стративне затримання, визначене Зако
ном України «Про міліцію» та Кодексом 
України про адміністративні правопо
рушення, застосовується як винятко
вий захід, із метою припинення адміні
стративних правопорушень, установлен
ня особи, забезпечення своєчасного і 
правильного розгляду справ і вико
нання постанов у справах про адміні
стративні правопорушення. 

У разі затримання особи доцільно 
розглядати вимоги, що пред’являються 
до його процедури, не лише національ
ним законодавством, а, передусім, з 
огляду на відвідування України під час 
Євро-2012 великої кількості інозем
ців, також міжнародними нормами 
з прав людини, зокрема положення
ми ст. 5 Конвенції про захист прав 
людини та основоположних свобод. 
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Цей документ є чинним як в Україні, 
так і в європейських країнах, його дія 
гарантується Радою Європи та Євро
пейським судом з прав людини. Знання 
іноземцями та їхніми представниками 
цього документа і факту його дії в Ук
раїні може призвести до значної кіль
кості звернень до національних судів 
України та Європейського суду з прав 
людини з посиланням саме на норми 
Конвенції та їх порушення українськи
ми правоохоронними органами. Сис
темні справи зі звинувачення України 
в Європейському суді з прав людини 
можуть зашкодити її іміджеві та євро-
інтеграційним процесам. 

Стаття 5 названої Конвенції перед
бачає такі чільні положення прав 
людини під час адміністративного за
тримання особи після вчинення право
порушення: 

- метою затримання особи має 
бути: 1) припровадження її до компе
тентного органу на підставі обґрунто
ваної підозри у вчиненні нею право
порушення для забезпечення розгляду 
справи; 2) як попереджувальний захід, 
якщо є розумні підстави вважати за 
необхідне обмеженням свободи пере
сування запобігти вчиненню цією осо
бою правопорушення; 3) якщо є розум
ні підозри втечі особи-правопорушни-
ка з місця вчинення правопорушення для 
уникання розгляду справи та відпові
дальності (ч. 1 п. «С» статті 5 Конвенції); 

- підстави затримання особи та зміст 
обвинувачення мають бути повідом
лені негайно та зрозумілою для затрима
ного мовою (ч. 2 ст. 5 Конвенції); 

- затримана особа має право на не
гайне оскарження до суду рішення про 
своє затримання (ч. 4 ст. 5 Конвенції); 

- розгляд справи, зумовленої адмі
ністративним затриманням, повинен 
відбутись упродовж розумного строку 
(ч. 3 ст. 5 Конвенції). 

З кожного пункту зазначених пра
вил Європейським судом з прав люди
ни напрацьовано широку прецедент-
ну практику, зокрема з кола справ 
проти України. 
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Так, для характеристики мети за
тримання важливим є визначення ро
зумних підозр у вчиненні особою пра
вопорушення, розумних підстав для 
обмеження особистої свободи з про
філактичною метою або розумних 
підозр втечі правопорушника та уник
нення відповідальності. Ці характе
ристики оцінюються на основі всіх 
сукупних обставин та об’єктивних 
даних у справі, що їх слід бути готовим 
пред’явити для пояснення затриман
ня, наприклад, затримання на основі 
оперативних даних про підготовлюва-
не правопорушення також має бути 
пояснене певними об’єктивними фак
тами (див. рішення Європейського 
суду з прав людини у справах: Фокс, 
Кемппбелл та Хартлі проти Великої 
Британії (1990), К. Ф. проти Німеччини 
(1997), О’Хара проти Великої Британії 
(2001), Влох проти Польщі (2000) та ін.). 

Правило роз’яснення підстав за
тримання особи та змісту обвинувачен
ня передбачає повідомлення кожному 
затриманому суттєвих фактичних і 
правових підстав такого правообме-
ження. Загалом таке роз’яснення 
має бути здійснено за допомоги про
стих, загальноприйнятих і зрозумілих 
конкретній людині висловів. Важли
вим для правозастосовної практики 
як під час Євро-2012, так і в повсяк
денній діяльності ОВС є характери
стика «негайного повідомлення». Так, 
Європейським судом з прав людини 
напрацьовано прецеденти, за якими 
посадова особа, яка проводить арешт, 
не зобов’язана детально повідомляти 
про його підстави,– це можна зробити 
безпосередньо в органі затримання, 
але з можливістю продемонструвати, 
що це було проведено «достатньо 
швидко» (див. рішення Європейсько
го суду з прав людини у справах: Фокс, 
Кемппбелл та Хартлі проти Великої 
Британії (1990), Ірландія проти Вели
кої Британії (1978), Ламі проти Бельгії 
(1989) та ін.). 

Питання національної мови, якою 
здійснюється повідомлення про під-
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стави затримання і звинувачення, у 
практиці Європейського суду з прав 
людини не досить детально розкрите, 
хоча важливе для українських право
охоронців. Проте характеристика «зро
зумілої мови» дозволяє зробити вис
новок про: 1) необов’язковість ужи
вання саме національної мови для за
триманого (див. рішення Європейсько
го суду з прав людини у справі Егмез 
проти Кіпру (2000); 2) доцільність 
отримання підтверджувальних фактів 
зрозумілості затриманому пояснень 
правоохоронців про причини затри
мання і зміст обвинувачення. 

Затримана особа має право на 
невідкладність розгляду справи про її 
затримання. Негайність розгляду спра
ви про затримання є важливою гаран
тією від поганого поводження з люди
ною. Негайність розгляду має оціню
ватись у кожній справі відповідно до її 
особливостей. Важливим для вирі
шення справи є можливість затрима
ної особи негайно оскаржити до суду 
рішення про своє затримання. Зазвичай 
правильним визначається термін не 
більше ніж протягом однієї доби (див. 
рішення Європейського суду з прав 
людини у справах Броган та інші 
проти Великої Британії (1988), Салов 
проти України (2005),Ассенов та інші 
проти Болгарії (1998). Крім того, конт
роль законності обставин затримання 
має здійснюватись і в автоматичному 
(без подання скарги) режимі особою, 
яка має повноваження звільнити осо
бу у випадку незаконного обмеження 
особистої свободи (див. рішення Євро
пейського суду з прав людини у спра
вах Аквіліна проти Мальти (1999), 
Де Йонг та Ван ден Брінк проти Нідер
ландів (1984). Європейським судом 
з прав людини наголошується на 
неприпустимості суміщення контро
лю законності затримання та одно
часної участі як обвинувача у справі. 
З такої причини ним скептично оці
нюється можливість перевірок підстав 
затримання не судом,а прокуратурою, 
органами розслідування (див. рішення 

Європейського суду з прав людини у 
справах Аквіліна проти Мальти (1999), 
Де Йонг та Ван ден Брінк проти 
Нідерландів (1984). Така перевірка 
має здійснюватися з можливістю осо
бистої бесіди із затриманим (див. 
рішення Європейського суду з прав 
людини у справах Ассенов та інші 
проти Болгарії (1998), Аквіліна проти 
Мальти (1999), Худ проти Великої 
Британії (1999) та ін.). Затриманому 
доцільно повідомити про можливість і 
надати право на правову допомогу, 
якщо він у змозі негайно її отримати і 
це не виглядатиме способом утрива-
лення розгляду справи (див. рішення 
Європейського суду з прав людини у 
справі Лебедєв проти Росії (2007). 

Додатково відзначмо необхідність 
усунення перешкод до отримання за
триманою особою правової допомоги 
від адвоката чи іншого фахівця в 
галузі права, що особливо актуалізує
ться в сенсі Рішення Конституційного 
Суду України у справі від 30.09.2009 р. 
№ 1-23/2009. Така допомога має нада
ватися за виявленим бажанням особи. 
Вважаємо, що з метою реальної реа
лізації цього права затриманих орга
нам внутрішніх справ доцільно мати 
досягнуті домовленості з професійни
ми асоціаціями адвокатів. 

Важливим аспектом прав людини 
та забезпечення безпеки під час масо
вих спортивних змагань є обґрунтова
не застосування до правопорушників 
заходів юридичної відповідальності. 
Так, відповідно до національного за
конодавства до зазначених правопоруш
ників може бути застосовано адмініст
ративну чи кримінальну відповідаль
ність. У випадку заподіяння шкоди 
протиправним діянням її компенсація 
складає елемент цивільно-правової 
відповідальності та здійснюється як у 
межах адміністративного проваджен
ня та кримінального процесу, так і 
окремо – в цивільному процесі. 

Відзначмо важливість доопрацю
вання положень про адміністративну 
відповідальність до порушників гро-
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мадської безпеки під час масових спор
тивних змагань. Так, значною групою 
науковців і практиків [1; 4; 5; 6] відмі
чається необхідність доповнити гл. 14 
Кодексу України про адміністративні 
правопорушення положеннями про 
відповідальність футбольних уболі
вальників за порушення громадської 
безпеки, а також передбачити серед 
адміністративних стягнень позбавлен
ня спеціального права: відвідувати 
спортивні змагання протягом певного 
строку, визначити сучасні нормативні 
положення документування таких пра
вопорушень. 

Не заглиблюючись у положення 
про права особи, що підлягає юридичній 
відповідальності в окремих галузях, 
скажімо про важливість напрацювання 
міждержавних угод про передання 
провадження у справах про порушення 
фанами-іноземцями громадської без
пеки під час футбольних матчів до кра
їни їх походження та застосування до 
них адміністративної та кримінальної 
відповідальності за місцевим законо
давством. Уважаємо, що важливим 
пунктом запровадження такої практи
ки взаємодії правоохоронних органів 
є обов’язковість попереднього вирішен
ня в Україні питання про цивільно-пра
вову відповідальність правопорушників. 

Отже, провівши дослідження з 
реалізації прав громадян та інозем
ців під час проведення міжнародних 
масових спортивних змагань, зокре
ма в сенсі підготовки України до 
проведення Євро-2012, робимо такі 
висновки. 

1. Питання поєднання забезпечен
ня громадської безпеки і дотримання 
прав людини є чільним фактором 
якості діяльності системи правоохо
ронних органів України під час масо
вих спортивних змагань, що актуалі
зується на час фінального турніру 
Євро-2012. 

2. Сучасний стан законодавства 
України та практики діяльності орга
нів охорони громадського порядку, взає
модії їхньої під час проведення масо-
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вих спортивних змагань залишається 
недостатньо якісним і потребує вдос
коналення. 

3. Питання обмеження в’їзду в Ук
раїну і доступу на стадіон громадян 
та іноземців, які потенційно можуть 
учинювати порушення громадського по
рядку, вимагає проведення таких заходів: 

– узагальнення міжнародного дос
віду з функціонування профілактичних 
обліків агресивних уболівальників; 

– уведення в дію (зокрема на осно
ві міждержавних угод приєднання 
України) міжнародних баз обліків 
уболівальників із потенційно небез
печною поведінкою та налагодження 
обміну інформацією з аналогічними 
базами даних інших держав; 

– упровадження в Кодексі України 
про адміністративні правопорушення, 
Законі України «Про прикордонний кон
троль» і новому спеціальному законі 
(наприклад, «Про заходи безпеки під 
час проведення змагань серед профе
сіональних футбольних клубів») про
філактичних санкцій з обмеження 
в’їзду до країни та на стадіон під час 
футбольного матчу потенційних поруш
ників громадського порядку з обов’яз
ковим розмежуванням цих санкцій 
залежно від суспільної небезпечності 
можливих правопорушень. 

4. Укладанням міждержавних угод 
доцільно надати статус у застосуванні 
правообмежень і відповідальності убо-
лівальників-іноземців для мобіль
них груп поліції країни їхнього похо
дження. 

5. Повноваження щодо огляду ре
чей та документів особи, тимчасового 
затримання особи до появи працівни
ків органів внутрішніх справ доцільно 
надати недержавним охоронним струк
турам, наприклад, у згаданому новому 
спеціальному законі. 

6. З метою упровадження положень 
європейського законодавства про 
права людини доцільно у ст. 5 Закону 
України «Про міліцію» передбачити 
положення про повідомлення затри
маних осіб мовою, якою вони розумі-
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ють, сповіщення, у випадку затримання 9. Масовість заходів із забезпечен-
іноземця, консульських установ краї- ня громадської безпеки під час прове-
ни походження. дення в Україні чемпіонату Європи з 

7. З метою реалізації європейсь- футболу Євро-2012 та відсутність 
ких положень про права людини досвіду такої діяльності може призве-
впровадити у практику правоохорон- сти до розконцентрації уваги підрозді-
них органів України додаткової підго- лів міліції в дотриманні прав людини 
тови з іноземних мов та застосування на кожній дільниці обслуговування. 
зазначених положень ст. 5 Конвен- Вважаємо, що така проблема може 
ції про захист прав людини і осново- бути вирішена апробованим у євро-
положних свобод щодо підстав затри- пейських країнах інститутом «спотер-
мання особи, забезпечення надання ства», який вирізняє осіб, відповідаль-
правової допомоги, перевірки закон- них за певні ділянки роботи під час 
ності затримання та можливості важливих заходів. 
оскарження до суду такого затри- Подальшими працями в напрямі цього 
мання. дослідження можуть бути форми впро-

8. Доцільно розширювати практи- вадження положень із правомірного за-
ку використання технічних засобів під стосування правообмежень у правозасто-
час огляду особи та її речей, що міні- совній діяльності міліції в навчальний 
мізує фізичний контакт із особою. процес із готування правоохоронців. 
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Галай А. О. Права людини - відвідувача масових футбольних змагань у системі 
забезпечення громадської безпеки 

Стаття розкриває чільні положення дотримання прав людини - відвідувача 
масових спортивних змагань. Аналізуються повноваження правоохоронних орга
нів із забезпечення громадської безпеки. 

Ключові слова: права людини, громадська безпека, обмеження особистої сво
боди, футбольні змагання, Євро-2012. 

Галай А. А. Права человека - посетителя массовых футбольных соревнований 
в системе обеспечения общественной безопасности 

В статье рассматриваются права человека с точки зрения обеспечения обще
ственной безопасности во время масовых спортивных состязаний. Рассматривает-
ся компетенція правоохранительных органов сквозь призму обеспечения обще
ственной безопасности. 

Ключевые слова: права человека, общественная безопасность, ограничение 
личной свободы, футбольные соревнования, Евро-2012. 

Galaj A. Human rights - visitor’s massive football competitions rights in the system 
of social security 

Тhe article deals with human rights in terms of ensuring public safety during sports 
actions. The powers of law enforcement agencies to ensure public safety. 
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