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З числа заяв, поданих проти України до ЄСПЛ: 

- визнано неприйнятними/вилучено з реєстру – 96%  

- винесено рішення по суті – 4% 

На 01.11.12 року ЄСПЛ виніс 884 рішення 

по суті у справах проти України, з них: 

99% - знайдено хоча б  одне порушення 

0,5% - не знайдено жодного порушення 

0,5% - інше рішення (+ дружнє врегулювання) 

 

 

РІШЕННЯ ЄСПЛ 



Категорії порушень по Україні (1997-2012): 
станом на 1 листопада 2012 року 

• порушення ст. 3 ЄКПЛ – 165 

• порушення ст. 5 ЄКПЛ – 140 

• порушення ст. 6 ЄКПЛ – 1019 

• порушення ст. 8 ЄКПЛ – 38 

• порушення ст. 13 ЄКПЛ – 245 

 

РІШЕННЯ ЄСПЛ 



ч.2 ст.8 КПК  

Принцип верховенства права у кримінальному 

провадженні застосовується з урахуванням 

практики Європейського суду з прав людини 

ч.5 ст.9 КПК 

Кримінальне процесуальне законодавство 

України застосовується з урахуванням практики 

Європейського суду з прав людини 

КПК 2012 РОКУ 



ЗАБОРОНА КАТУВАННЯ /ст.3/ 
- недостатність існуючих у законодавстві гарантій для захисту від 

жорстокого поводження 

     «Коробов проти України» (2011), «Душка проти України» (2011) 

- збільшення встановлених ЄСПЛ у його рішеннях фактів катувань 

з метою одержання зізнання у вчиненні злочинів /9 фактів 

катувань встановлено у рішеннях Суду у 2011-2012рр., лише 1 

факт – до цього з 2003 року і без мети одержання зізнання/  

- розслідування скарг на жорстоке поводження не відповідали 

критеріям ефективності – системна проблема 

     «Каверзін проти України» (2012) – КВАЗІ-ПІЛОТНЕ РІШЕННЯ 

Проблемні питання у рішеннях ЄСПЛ 

проти України 



ЗАБОРОНА КАТУВАННЯ /ст.3/ 
СИСТЕМНІ ПРОБЛЕМИ («КАВЕРЗІН»): 

• Підозрювані є найбільш вразливою групою жертв жорстокого поводження з боку правоохоронців. 

Жорстоке поводження часто мало місце у перші дні тримання жертв під вартою, протягом яких вони не 

мали доступу до захисника, а їхні тілесні ушкодження належним чином або взагалі не фіксувались.  

• Найчастіше жорстоке поводження здійснювалося з метою отримання визнавальних показань. Оцінка 

роботи працівника міліції, яка базувалась на кількості розкритих злочинів, була одним з факторів, що 

сприяли катуванню підозрюваних. 

• Небажання працівників прокуратури оперативно та швидко вживати всіх належних заходів для 

встановлення фактів та обставин за скаргами про жорстоке поводження та забезпечення відповідних 

доказів. Воно може бути до певної міри пояснене конфліктом між завданнями працівників прокуратури 

у кримінальному провадженні. Оскільки визнавальні показання часто є одним з основних доказів у 

кримінальному провадженні, не можна виключати, що працівники прокуратури не зацікавлені у 

проведенні всебічного розслідування, яке потенційно могло звести нанівець достовірність таких доказів.  

• Оскарження відмов прокуратури провести розслідування, як у порядку окремої процедури за ст.236-1 

КПК, так і в ході судового розгляду прийнятності доказів не призводять до покращення розслідування 

прокуратури. Судді судів 1 інстанції рідко давали незалежну оцінку достовірності доказів, отриманих, як 

стверджувалося, із застосуванням примусу, якщо прокуратурою подібні твердження відхилялись.  

Проблемні питання у рішеннях ЄСПЛ 

проти України 



ЗАБОРОНА КАТУВАННЯ /ст.3/ 
ВИСНОВОК («КАВЕРЗІН»): 

«Суд вважає за необхідне наголосити на тому, що Україна має терміново реформувати правову 

систему, щоб забезпечити викорінення практики катування осіб, які тримаються під вартою, та 

забезпечити проведення ефективного розслідування відповідно до ст. 3 Конвенції у кожній 

конкретній справі, в якій заявляється небезпідставна скарга на жорстоке поводження, та 

ефективне виправлення на національному рівні будь-яких недоліків такого розслідування». 

НОВИЙ КПК: 

- посилені гарантії захисту від жорстокого поводження 

- відсутність стадії дослідчої перевірки (сприятиме ефективності розслідування) 

- відсутність інституту дослідування (виправдання або засудження) 

- нові підходи до збирання та оцінки доказів (суд прийматиме до уваги лише показання, які 

даються безпосередньо в суді або у виняткових випадках – отримані слідчим суддею у 

встановлених законом випадках та за судовою процедурою) 

- прокуратура не розслідуватиме скарги на жорстоке поводження з боку правоохоронців 

після створення  державного бюро розслідувань тощо 

Проблемні питання у рішеннях ЄСПЛ 

проти України 



ПОЗБАВЛЕННЯ СВОБОДИ /ст.5/ 
- свавільне затримання  

«Нечипорук і Йонкало проти України» (2011), «Луценко проти України» (2012) 

«Корнейкова проти України» (2012) – ст.29 Конституції – затримання виключно на підставі 

рішення суду (виняток – якщо треба попередити або припинити злочин, чого не було у справі) 

- використання адміністративного арешту для цілей кримінального 

провадження 

«Доронін проти України» (2009), «Нечипорук і Йонкало проти України» (2011) 

- утримання під вартою після завершення розслідування і направлення 

справи до суду без жодного судового рішення 

«Єлоєв проти України» (2008), Харченко проти України (2011) 

- відсутність періодичного судового контролю за утриманням під вартою, 

зокрема,  під час судового розгляду 

«Єлоєв проти України» (2008), «Цигоній проти України» (2011) 
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ПОЗБАВЛЕННЯ СВОБОДИ /ст.5/ 
- порушення розумних строків утримання під вартою  

«Свершов проти України» (2008) 

- відсутність у законодавстві детального інституту оскарження заявником до 

суду незаконності утримання під вартою (habeas corpus, п.4 ст.5) 

«Єлоєв проти України» (2008) 

- відсутність у законі правових підстав для утримання під вартою осіб в 

очікуванні екстрадиції 

«Солдатенко проти України» (2008) 

 

НАСЛІДОК: «Харченко проти України» (2011) – ПІЛОТНЕ РІШЕННЯ, 

яким встановлено системні порушення. 
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ПРАВО НА СПРАВЕДЛИВИЙ СУД /ст.6/ 
- порушення розумності строку судового розгляду, включаючи і стадію 

досудового розслідування 

«Паскаль проти України» (2011) - понад 6 років слідства і судового розгляду 

- порушення права на вмотивоване судове рішення 

«Нечипорук і Йонкало проти України» (2011) – відсутність аналізу аргументів 

обвинуваченого національним судом 

- порушення права на розгляд справи незалежним і неупередженим судом 

«Паскаль проти України» (2011) – суддя з колегії висловила свою думку про 

винуватість обвинуваченого до винесення вироку 

- порушення права на захист 

«Нечипорук і Йонкало проти України» (2011), «Бортник проти України» (2011), 

«Балицький проти України» (2011) – використання адмінарешту з метою допитати 

заявника як підозрюваного у кримінальній справі + маніпулювання з кваліфікацією 

з метою позбавлення права на обов'язкове юридичне представництво  
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ПРАВО НА СПРАВЕДЛИВИЙ СУД /ст.6/ 

- порушення змагальності процесу і процесуальної рівності сторін 

«Жуковський проти України» (2011) – заявник не мав змоги безпосередньо допитати 

чи взяти участь у формулюванні питань до свідків, які не з'явились до суду 

«Коробов проти України» (2011) – участь прокурора у засіданні ВСУ за відсутності 

заявника та його адвоката 

- порушення презумпції невинуватості 

«Грабчук проти України» (2006) – формулювання слідчого у постанові про закриття 

справи порушували презумпцію невинуватості 

«Пантелеєнко проти України» (2006) – відхилення позову заявника про компенсацію 

за незаконне кримінальне переслідування з формулюваннями про його винуватість   

«Довженко проти України» (2012) – керівник поліції Маріуполя назвав заявника в 

своєму інтерв'ю пресі «злочинцем» 
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ДЯКУЮ ЗА 

УВАГУ !!! 


