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Перелік скорочень

ПЕРЕ ЛІК СКОРОЧЕНЬ
ЄСПЛ — Європейський суд з прав людини.
Конвенція — Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод.
Комітет Міністрів — Комітет Міністрів Ради Європи.
Рішення ЄСПЛ — рішення по суті Європейського суду з прав людини («judgment»).
Ухвала ЄСПЛ — рішення з процедурних питань Європейського
суду з прав людини («decision»).
Закон № 3477-IV — Закон України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» № 3477-IV
від 23.02.2006 року в чинній редакції від 02.12.2012 року.
Уповноважений у справах ЄСПЛ (= Орган представництва) —
заступник Міністра юстиції України — Уповноважений у справах Європейського суду з прав людини.
КПК України — Кримінальний процесуальний кодекс України.
КАС України — Кодекс адміністративного судочинства України.
ЦПК України — Цивільний процесуальний кодекс України.
Департамент виконання рішень — Департамент з питань виконання рішень Європейського суду з прав людини.
Правила — Правила Комітету Міністрів щодо нагляду за виконанням рішень та умов дружніх врегулювань.
Керівництво — Керівництво з процедур та методів роботи Комітету Міністрів («iGuide»).
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ГЛОС АРІЙ 1
Бюро заступників міністрів2
У березні 1975 року було створено Бюро для допомоги заступникам міністрів. З травня 2001 року Бюро складається з шести членів
в англійському алфавітному порядку: нинішнього Президента, двох
попередніх Президентів і трьох майбутніх Президентів. Бюро не має
повноважень приймати рішення з питань щодо суті та не уповноважене замінити собою повний Комітет Міністрів. Основними завданнями Бюро є:
1) надання рекомендацій Президенту та Секретаріату щодо справ
Комітету Міністрів;
2) підготовка засідань Комітету Міністрів;
3) здійснення контактів з Парламентською асамблеєю;
4) здійснення представництва Комітету Міністрів на деяких зустрічах та обміні думками тощо.

Група справ
Коли кілька справ, що перебувають під наглядом Комітету Міністрів, стосуються одного порушення або пов’язані з однією й тією
ж структурною чи системною проблемою в державі-відповідачі, Комітет Міністрів може прийняти рішення згрупувати справи та розглянути їх спільно. Група зазвичай носить назву першого судового
рішення, поданого до Комітету Міністрів для нагляду за його виконанням. Якщо це вважатиметься доцільним, Комітет Міністрів може
змінити групування справ, зокрема, щоб дозволити закриття певних
справ цієї групи, що стосуються конкретної структурної проблеми,
яка була вирішена (часткове закриття).
1

Складено на основі Глосарію Департаменту виконання рішень ЄСПЛ (автентична термінологія англійською див.:
https://www.coe.int/en/web/execution/glossary#{%2215005454%22:[]})
2

Більше про Бюро див.:
https://www.coe.int/en/web/cm/bureau#{%2217739080%22:[0]}
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Департамент виконання рішень
(Департамент з питань виконання рішень
Європейського суду з прав людини)3
Департамент з питань виконання рішень ЄСПЛ надає консультації та допомагає Комітету міністрів у виконанні ним функції нагляду за виконанням рішень ЄСПЛ. Він також надає підтримку державам-членам у досягненні повного, ефективного та швидкого виконання судових рішень.

Дружне врегулювання (Процедура дружнього врегулювання)
Угода між заявником і державою-відповідачем, спрямована на
припинення розгляду заяви в ЄСПЛ. ЄСПЛ затверджує врегулювання, якщо визнає, що воно досягнуто на основі поваги до прав людини,
визначених у Конвенції та Протоколах до неї. Отримане рішення передається до Комітету Міністрів, який буде наглядати за виконанням
умов дружнього врегулювання, викладених у рішенні.

Закрита справа
Справа, у якій Комітет Міністрів прийняв остаточну резолюцію,
в якій стверджує, що він виконав свої функції згідно з параграфом 2
статті 46 та параграфом 4 статті 39 Конвенції, і таким чином закриває
розгляд справи.

Засідання «DH» (Засідання Комітету Міністрів з прав людини)
Засідання Комітету Міністрів, спеціально присвячені нагляду за
виконанням рішень та ухвал ЄСПЛ. У разі необхідності Комітет Міністрів також може приступити до детального вивчення стану виконання справи під час чергового засідання.

Заходи загального характеру
Заходи, які органи держави-відповідача повинні вжити, щоб запобігти порушенням, подібним до тих, що були раніше встановлені
ЄСПЛ, або припинити продовження зазначених порушень. Імплементація заходів загального характеру може передбачати зміну законодавства, судової практики або здійснення практичних заходів,
3

Більше про Департамент виконання рішень див.:
https://www.coe.int/ru/web/execution/presentation-of-the-department
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таких як реконструкція в’язниці чи кадрове посилення тощо. Зобов’язання забезпечити ефективні внутрішні засоби правового захисту
є невід’ємною частиною заходів загального характеру (див., зокрема,
Рекомендації Комітету Міністрів (2004)6)4 .

Заходи індивідуального характеру
Заходи, які органи держав-відповідачів повинні вжити, щоб усунути, наскільки це можливо, наслідки порушень для заявників (здійснити restitutio in integrum5).
Окремі заходи індивідуального характеру включають, наприклад, повторне відкриття (поновлення) несправедливого кримінального провадження або знищення інформації, зібраної з порушенням
права на приватне життя тощо.

Звіт про дії
Звіт, переданий Комітету Міністрів державою-відповідачем із зазначенням усіх заходів, вжитих для виконання рішення ЄСПЛ, та/або
причин, у зв’язку з якими додаткові заходи не потрібні.

Ізольована справа
Справа, де виявлені порушення видаються тісно пов’язаними
з конкретними обставинами та не потребують жодних заходів загального характеру (наприклад, неналежне використання внутрішнього
законодавства національним судом, що призвело до порушення Конвенції).

Кінцевий термін виплати справедливої компенсації
Коли ЄСПЛ присуджує справедливу компенсацію заявнику, він
загалом вказує граничний термін, протягом якого держава-відповідач має сплатити присуджені суми; як правило, цей строк становить
три місяці з дати, коли рішення набуває статусу остаточного.
4

Див.:
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016805dd18e
5
лат. «Повернення до становища, яке було раніше». Цей принцип часто застосовується судами в межах загального права (англ. «common law») для присудження
компенсації понесених збитків.
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Класифікація справи
Рішення Комітету Міністрів, яке визначає процедуру нагляду за
виконанням конкретної справи (стандартна чи посилена процедура).

Комунікація до Комітету Міністрів у відповідності до Правила 9.2
Письмовий документ, що надсилається зацікавленою недержавною організацією або національною правозахисною установою до Комітету Міністрів та містить інформацію стосовно виконання рішення
ЄСПЛ. Статус документа встановлюється Правилом 9.2 Правил Комітету Міністрів щодо нагляду за виконанням рішень та умов дружніх
врегулювань.

Лист-нагадування
Лист, надісланий Департаментом з питань виконання рішень до
органів влади держави-відповідача, коли План дій або Звіт про дії не
було подано протягом початкового шестимісячного терміну, передбаченого після набуття рішенням ЄСПЛ статусу остаточного.

Нова справа
Рішення ЄСПЛ, яке набуло статусу остаточного протягом календарного року та було передано до Комітету Міністрів для нагляду за
його виконанням.

Одностороння декларація
Заява, подана державою-відповідачем до Суду, в якій визнається
порушення Конвенції та висловлюється зобов’язання надати належне
відшкодування, в тому числі заявнику. Комітет Міністрів не здійснює
нагляд за дотриманням зобов’язань, сформульованих в односторонній декларації. У разі виникнення проблеми заявник може вимагати,
щоб його заяву було відновлено в реєстрі ЄСПЛ.

Остаточна резолюція
Рішення (резолюція) Комітету Міністрів, яким він вирішує припинити нагляд за виконанням судового рішення, враховуючи те, що
держава-відповідач вжила всіх заходів, необхідних у відповідь на порушення, виявлені ЄСПЛ.
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Остаточне рішення
Рішення, яке має бути виконано державою-відповідачем під наглядом Комітету Міністрів. Рішення Палати ЄСПЛ (колегія з 7 суддів)
стає остаточним: (1) негайно, якщо сторони заявляють, що вони не
будуть просити про передачу справи на розгляд до Великої Палати
ЄСПЛ, або (2) через три місяці після її винесення, щоб гарантувати,
що заявник або держава-відповідач будуть мати можливість подати
запит на передачу справи на розгляд Великої Палати ЄСПЛ, або (3) коли Велика Палата ЄСПЛ відхиляє запит щодо передачі справи на розгляд. Коли рішення виноситься комітетом із трьох суддів або Великою Палатою ЄСПЛ, воно негайно стає остаточним.

Перехід від однієї процедури нагляду до іншої
Справу може бути переведено Комітетом Міністрів із процедури
стандартного нагляду до процедури посиленого нагляду (та навпаки).

Пілотне рішення (Процедура пілотного рішення)
Коли ЄСПЛ встановлює порушення, яке походить від структурної та/або системної проблеми, яка спричинила або може спричинити подібні заяви проти держави-відповідача, ЄСПЛ може вирішити використати процедуру пілотного рішення. У пілотному рішенні
ЄСПЛ визначить характер встановленої структурної чи системної
проблеми та надасть вказівки щодо заходів її виправлення, які держава-відповідач має вжити. На відміну від судового рішення з простими вказівками на доречність виконання у відповідності до статті 46 Конвенції, резолютивні положення пілотного рішення можуть
встановлювати кінцевий термін для вжиття необхідних заходів та
передбачати конкретні заходи, які необхідно вжити (часто мова йде
про встановлення ефективних внутрішніх засобів правового захисту). Відповідно до принципу субсидіарності, держава-відповідач
залишається вільною у визначенні відповідних засобів і заходів для
припинення встановленого порушення та запобігання подібним порушенням у майбутньому.

План дій
Документ, який подається Урядом до Комітету Міністрів та
містить опис заходів, вжитих та/або запланованих державою-відпо-
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відачем для виконання рішення ЄСПЛ, разом із орієнтовним графіком
їх вжиття.

Повторювана справа
Справа, що стосується структурної та/або загальної проблеми,
яка вже була порушена Комітетом Міністрів у контексті однієї чи кількох провідних справ; повторювані справи, зазвичай, групуються разом з провідною справою.

Посилений нагляд (Процедура посиленого нагляду)
Процедура нагляду за справами, які потребують невідкладних
індивідуальних заходів, пілотними рішеннями та рішеннями, що
розкривають важливі структурні та/або комплексні проблеми, визначені ЄСПЛ та/або Комітетом Міністрів, та міждержавними справами. Ця процедура має на меті дозволити Комітету Міністрів уважно
стежити за ходом виконання справи та сприяти обміну інформацією
з національними органами влади, підтримуючи виконання.

Провідна справа
Справа, яка була визначена як така, що виявляє нові структурні
та/або системні проблеми, або ЄСПЛ безпосередньо у своєму рішенні,
або Комітетом Міністрів у процесі нагляду за його виконанням. Такий
випадок потребує вжиття нових заходів загального характеру для запобігання подібним порушенням у майбутньому.

Проміжна резолюція
Форма рішення (резолюції) Комітету Міністрів, яка спрямована
на подолання складніших ситуацій, що потребують особливої уваги.

Рішення із вказівками на доречність виконання
у відповідності до статті 46 Конвенції
Рішення, яким ЄСПЛ намагається надати допомогу державі-відповідачу у визначенні джерел встановлених порушень та типу заходів
індивідуального та/або загального характеру, які можуть бути прийняті у відповідь. Вказівки, пов’язані із заходами індивідуального
характеру, також можуть бути наведені у відповідності до статті 41
Конвенції.
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Справа («Case»)
Загальний термін, який в межах процедури виконання вказує на
конкретне рішення (або ухвалу) ЄСПЛ.

Справа на розгляді
Процес виконання у справі наразі продовжується та контролюється Комітетом Міністрів.

Справа очікує на класифікацію
Справа, в межах якої класифікація на стандартну або посилену
процедуру нагляду ще має бути вчинена Комітетом Міністрів.

Справа, що відповідає «усталеній практиці Суду»
(Справа «WECL»; «Well established case-law»)
Справа відноситься до цієї категорії, якщо питання, порушені
у справі, вже є предметом «усталеної практики Суду» (стаття 28 §1b).
У такій справі рішення по суті виносить комітет із трьох суддів.

Справедлива компенсація (сатисфакція)
Коли ЄСПЛ вважає, згідно зі статтею 41 Конвенції, що національне законодавство держави-відповідача не допускає повного відшкодування наслідків цього порушення Конвенції для заявника, він може присудити справедливу компенсацію. Справедлива компенсація
часто має форму грошової суми, яка покриває матеріальні та/або моральні збитки, а також понесені витрати.

Стандартний нагляд (Процедура стандартного нагляду)
Процедура нагляду, яка застосовується до всіх справ, за винятком тих, коли через свою специфіку справа вимагає розгляду за процедурою посиленого нагляду. Стандартна процедура спирається на
фундаментальний принцип, згідно з яким саме держава-відповідач
має забезпечити ефективне виконання рішень та ухвал ЄСПЛ. Таким
чином, у контексті цієї процедури Комітет Міністрів обмежує своє
втручання забезпеченням представлення відповідних Планів дій та/
або Звітів про дії та перевіряє адекватність заходів, оголошених та/
або вжитих у відповідний час. За розвитком справ за стандартною
процедурою уважно стежить Департамент виконання рішень, який
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представляє отриману інформацію до Комітету Міністрів та подає
пропозиції щодо дій, якщо зміни в процесі виконання вимагають
конкретного втручання Комітету Міністрів.

Стягувач за рішенням ЄСПЛ
Заявник у справі (особа, на користь якої постановлено рішення
ЄСПЛ) на стадії виконання набуває статусу стягувача (право стягнути
з держави призначену суму справедливої компенсації).
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ПЕРЕДМОВА
Підписання 09.11.1995 року та ратифікація 17.07.1997 року Україною Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод
1950 року були надважливими подіями для української держави, але
самі по собі вони не є достатніми для докорінного покращення ситуації із дотриманням прав людини в країні.
За час, що минув з часу набрання Конвенцією чинності для України, станом на 31.12.2021 року ЄСПЛ виніс (без урахування справ,
в яких було досягнуто мирне врегулювання між сторонами) 1696 рішень проти України6 , при цьому майже всі ці справи є або «провідними» або «повторюваними», загальна кількість яких складає 16387.
Отже, рішення майже у всіх справах проти України винесені з приводу повторюваних порушень Конвенції.
Виконання рішень Європейського суду є дуже гострим проблемним питанням в Україні. В той час, як рішення ЄСПЛ проти України
розкривають системні недоліки в країні у сфері дотримання прав людини, практика їх виконання дає підстави стверджувати про існування окремної системної проблеми саме з виконанням рішень Європейського суду.
Є певні категорії порушень Конвенції, за якими не було визнано виконаним жодне рішення ЄСПЛ, зокрема, у справах за статтею 3
щодо порушення заборони катувань та інших форм поганого поводження щодо застосування незаконного фізичного насильства з боку
співробітників правоохоронних органів в контексті кримінального
провадження8 .
Для порівняння можна навести приклади виконання рішень
ЄСПЛ іншими країнами, що входять до Ради Європи, наприклад
6

Див.: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{«languageisocode»:[«ENG»],»respondent»:[«
UKR»],»documentcollectionid2»:[«JUDGMENTS»]}
7

Див.: https://hudoc.exec.coe.int/eng#{«EXECDocumentTypeCollection»:[«CEC»],»
EXECLanguage»:[«ENG»],»EXECState»:[«UKR»],»EXECType»:[«L»,»R»]}
8
Див.: https://hudoc.exec.coe.int/eng#{«EXECDocumentTypeCollection»:[«CEC»],»
EXECLanguage»:[«ENG»],»EXECState»:[«UKR»],»EXECViolationsFromECHR»:[«3»],»EXEC
Supervision»:[«CLOSED»],»EXECThemeDomain»:[«52»]}
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у справі Smith and Grady v. the United Kingdom (заяви № 33985/96 та
№ 33986/96, 1999), заходи загального характеру, зокрема, внесення
змін до законодавства щодо скасування заборони для гомосексуалів
служити у збройних силах відбулося одразу після набуття рішенням
статусу остаточного 9.
Загалом з того часу, коли Україна визнала юрисдикцію ЄСПЛ,
209 справ проти України були визнані провідними тобто такими,
які виявляють структурні та/або системні проблеми та потребують
вжиття нових заходів загального характеру для запобігання подібним порушенням у майбутньому10 . На теперішній час кількість триваючих виконавчих проваджень, тобто невиконаних рішень ЄСПЛ
проти України, складає 595. З них 104 визначені як провідні справи,
при чому нагляд у 53 з них відбувається за так званою посиленою процедурою, тобто з більшим ступенем контролю з боку Комітету Міністрів. Про гостроту проблеми з невиконання рішень Європейського
суду свідчить статистика розподілу невиконаних рішень за строками, які минули з часу ухвалення остаточного рішення ЄСПЛ11, відповідно до якої більше ніж дві третини рішень не виконується більше
5 років, а тих, що контролюються Комітетом Міністрів за посиленою
процедурою, і того більше — 77%12 .
В таблиці справ та груп справ щодо України, які перебувають
під посиленим наглядом Комітету Міністрів значиться 31 справа/
група справ, і за цим показником Україна поступається лише Росії —
42. Для порівняння у Франції таких 4, Іспанії, Сполученого Королівства — по 2, у Німеччини такі відсутні13 .
Під наглядом Комітету Міністрів перебуває 27 головних питань
з виконання рішень ЄСПЛ14 (див. Додаток 1).
9

Див.: https://hudoc.exec.coe.int/eng?i=004-2520

10

Див.: https://hudoc.exec.coe.int/eng#{«EXECDocumentTypeCollection»:[«CEC»],»
EXECLanguage»:[«ENG»],»EXECState»:[«UKR»],»EXECViolationsFromECHR»:[«3»],»EXEC
Supervision»:[«CLOSED»],»EXECType»:[«L»],»EXECThemeDomain»:[«52»]}
11

Див.: https://hudoc.exec.coe.int/eng#{%22EXECDocumentTypeCollection%22:[%
22CEC%22],%22EXECLanguage%22:[%22ENG%22],%22EXECState%22:[%22UKR%22],%2
2EXECIsClosed%22:[%22False%22],%22EXECType%22:[%22R%22,%22L%22]}
12

Див.: https://hudoc.exec.coe.int/eng#{«EXECDocumentTypeCollection»:[«CEC»],»EX
ECLanguage»:[«ENG»],»EXECState»:[«UKR»],»EXECViolationsFromECHR»:[«3»],»EXECSuper
vision»:[«ENHA»],»EXECIsClosed»:[«False»],»EXECType»:[«L»],»EXECThemeDomain»:[«52»]}
13

Див.:https://search.coe.int/cm/pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680a3e32a

14

Див.: https://rm.coe.int/mi-ukraine-eng/1680a23caf
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За весь час виконання рішень ЄСПЛ до Комітету Міністрів Ради
Європи було підготовлено та направлено подань з приводу їх виконання: Урядом України — 144, заявниками — 144, недержавними організаціями — 5715, що дає підстави казати про не дуже високу активність громадянського суспільства у контролі над виконанням Україною рішень ЄСПЛ.
З іншого боку, держава Україна, яка, як учасниця Конвенції, має
гарантувати дотримання передбачених нею прав і свобод людини та
є відповідальною за їх порушення в межах своєї юрисдикції і відповідно до параграфу 1 статті 46 Конвенції, має виконувати остаточні
рішення ЄСПЛ у справах проти України. З цього приводу, у відповідності до положень базового закону в цій сфері — Закону України
«Про виконання рішень та застосування практики Європейського
суду з прав людини» № 3477-IV від 23.02.2006 року (надалі — Закон
№ 3477-IV)16 , Уряд має вживати заходів індивідуального та загального характеру, необхідних для виконання рішень Суду.
Згідно з підпунктом 4 пункту 4 «Положення про Уповноваженого
у справах ЄСПЛ», Уповноважений здійснює інформування Комітету
Міністрів Ради Європи в установленому ним порядку про хід виконання Україною рішень Суду у справах, в яких Україна є стороною,
зокрема, надсилає плани дій Уряду України, які готуються Уповноваженим за результатами його діяльності з виконання рішень Суду
у співпраці з іншими державними органами.
Така діяльність, у відповідності з положеннями статті 14 Закону
№ 3477-IV, починається з підготовки та надсилання Органом представництва до відповідних органів влади документів щодо вжиття заходів загального характеру, тобто заходів, спрямованих на усунення
зазначеної в у відповідному рішенні ЄСПЛ системної проблеми та її
першопричини.
Разом з тим документи, передбачені для підготовки та надсилання Органом представництва: подання до Кабінету Міністрів України,
пропозиції до Апарату Верховної Ради України, аналітичний огляд
до Верховного Суду, — здебільшого містять загальні формулювання
щодо необхідних дій по імплементації заходів загального характеру,
які не містять конкретних пропозицій для усунення системних про15

Див.: https://hudoc.exec.coe.int/eng#{%22EXECDocumentTypeCollection%22:[%
22obs%22],%22EXECLanguage%22:[%22ENG%22],%22EXECState%22:[%22UKR%22]}
16

14

Див.: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3477-15#Text
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блем. Серед таких, зокрема: «враховуючи висновки Європейського
суду у цих справах, сформувати стійку адміністративну практику
проведення ефективного розслідування обставин смерті» (Подання
до Кабінету Міністрів України за І квартал 2021 року), «пропонуємо: врахувати висновки Європейського суду у рішеннях у цих справах» (Аналітичний огляд до Верховного Суду за І квартал 2021 року),
«пропонуємо: під час ухвалення відповідних нормативно-правових
актів врахувати висновки Європейського суду у зазначених рішеннях» (Пропозиції до Верховної Ради України за І квартал 2021 року)17.
До того ж пропозиції та/або їх обґрунтування, які містяться у зазначених вище трьох документах, що направляються до різних державних
органів, в певній частині дослівно повторюють одне одного.
Зважаючи на наявну системну проблему з виконанням рішень
ЄСПЛ в Україні, можна стверджувати про існування нагальної потреби у реформуванні внутрішньо-національного механізму виконання
рішень Європейського суду з прав людини.

17

Див.: Додаток 4.
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Розділ 1.
Процедури Комітету Міністрів Ради Європи
у сфері виконання рішень
Європейського суду з прав людини
1.1. КОНВЕНЦІЯ ПРО ЗА ХИС Т ПРАВ ЛЮДИН
І ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД
Конвенційна система захисту прав людини Ради Європи вважається однією із найбільш сучасних та розвинутих правозахисних систем. Ключовою особливістю цієї системи є поєднання декларативних
положень у сфері прав людини і реальних механізмів їх імплементації.
Конвенція забезпечує не тільки закріплення переліку прав людини, дотримання яких повинно бути забезпечене державами-учасницями, але й впроваджує судовий механізм встановлення порушення
окремого права в конкретному випадку — Європейський суд з прав
людини.
Держави-учасниці домовились, що рішення ЄСПЛ є обов’язковими до виконання, що знайшло своє закріплення у §1 статті 46 Конвенції. Задля забезпечення дотримання взятих зобов’язань Конвенція встановлює також механізм нагляду за виконанням остаточних
рішень ЄСПЛ, що, згідно з §2 статті 46 Конвенції, віднесено до повноважень Комітету Міністрів Ради Європи (надалі — Комітет Міністрів).
Наявність такого механізму та його функціонування підкреслює
важливість процесу виконання рішень ЄСПЛ в системі конвенційного
контролю за дотриманням прав людини.
Аналізуючи текст статті 46 Конвенції, можна дійти висновку, що
§1 цієї статті закріплює зобов’язання держав-учасниць дотримуватися рішень ЄСПЛ, а решта пунктів визначають рамки процедурних
способів оцінки кроків, які вчиняються державою для дотримання
зазначених зобов’язань18 .
В §147 рішення ЄСПЛ у справі Ilgar Mammadov v. Azerbaijan (заява
№ 15172/13, [GC], 2019) констатовано, що в межах виконання покладе18

16

Див.: https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_46_ENG.pdf

1.1. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод

них статтею 46 обов’язків, держава буде зобов’язана не лише виплатити заявнику призначену ЄСПЛ суму компенсації, але й вжити заходів
індивідуального та/або загального характеру для усунення виявленого Судом порушення та виправлення його наслідків19.
Говорячи про методи та способи виконання, в §34 рішення ЄСПЛ у
справі Papamichalopoulos and Others v. Greece (Article 50; заява № 14556/89,
1995) констатовано, що держава-учасниця, в принципі, наділена правом вільно обирати засоби для виконання рішення ЄСПЛ, де було
встановлено порушення Конвенції. Такий розсуд щодо способу виконання судового рішення транслює свободу вибору, пов’язану з основним зобов’язанням держави-учасниці забезпечувати гарантовані
права та свободи20 .
Відтак, виконання рішення у будь-якій формі його здійснення
може бути представлено як поєднання заходів індивідуального та загального характеру21.
Метою заходів індивідуального характеру є якнайшвидше виправлення допущеного порушення стосовно конкретної особи-заявника, а також компенсація спричиненої шкоди. При цьому можливі
форми заходів індивідуального характеру не обмежуються виплатою
грошової компенсації. Якщо компенсація у вигляді сплати грошової
суми не може належним чином компенсувати заявнику спричинені
порушенням негативні наслідки, Комітет Міністрів забезпечує, щоб
держава вжила будь-яких інших заходів індивідуального характеру,
які можуть знадобитися для усунення порушення. Більше того, в рішеннях ЄСПЛ можуть міститися додаткові рекомендації.
На противагу заходам індивідуального характеру існують заходи
загального характеру. Їх мета полягає у превенції порушень, подібних
до тих, що були встановлені ЄСПЛ, або припиненні продовження зазначених порушень. Зазвичай, вони направлені на необмежене коло
осіб «у майбутньому».
Заходи загального характеру потрібні, зокрема, тоді, коли в рішенні ЄСПЛ прямо констатовано наявність системної проблеми, яка
призводить до виникнення однакових порушень прав людини в абсолютно непов’язаних між собою випадках (щодо непов’язаних заявни19

Див.: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-193543

20

Див.: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57961

21

Див.: Глосарій («Заходи загального характеру» та «Заходи індивідуального характеру»).
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ків). В такій ситуації індивідуальна компенсація шкоди, спричиненої
конкретній особі-заявнику, не здатна виправити більш масштабну
проблему, а тому поряд із застосуванням заходів індивідуального характеру щодо окремого заявника держава-відповідач повинна імплементувати ще й заходи загального характеру.
1.2. ПРАВИ ЛА КОМІТЕТ У МІНІС ТРІВ ЩОДО НАГЛЯДУ
ЗА ВИКОНАННЯМ РІШЕНЬ ТА У МОВ ДРУ ЖНІХ ВРЕГ УЛЮВАНЬ
Основним регламентаційним актом Ради Європи у сфері виконання рішень ЄСПЛ є Правила Комітету Міністрів щодо нагляду за виконанням рішень та умов дружніх врегулювань (надалі — Правила)22 .
Дані Правила було прийнято Комітетом Міністрів 10 травня 2006 року
на 964-му засіданні заступників міністрів та змінено 18 січня 2017 року на 1275-му засіданні заступників міністрів.
Цей документ визначає основні правила здійснення Комітетом
Міністрів своїх повноважень у відповідності до §§2–5 статті 46 (щодо
виконання рішень ЄСПЛ) та §4 статті 39 (щодо процедури дружнього
врегулювання) Конвенції. В контексті даної книги буде проаналізовано частину правил, що розповсюджуються на діяльність Комітету
Міністрів щодо виконання рішень ЄСПЛ.
Згідно з положеннями Правила 3, повноваження Комітету Міністрів щодо процедури виконання окремого рішення чи ухвали ЄСПЛ
починаються з моменту передачі рішення чи ухвали до Комітету Міністрів, де справа негайно вноситься до порядку денного.
Правила надання пріоритетності заяви встановлюються у відповідності із положеннями Правила 4, де зафіксовано, що Комітет Міністрів надає пріоритет нагляду за виконанням тим рішенням Суду,
де встановлено наявність системної проблеми в розумінні Резолюції
Res (2004) 3 Комітету Міністрів щодо рішень, які розкривають основну системну проблему23 . Проте, відповідно до змісту §2 цього правила, названий вище пріоритет не повинен шкодити пріоритету, який
повинен надаватися іншим важливим справам, зокрема, й тим, де
констатоване порушення спричинило тяжкі наслідки для потерпілої
сторони.
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22

Див.: https://rm.coe.int/16806eebf0

23

Див.: https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016805dd190
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Відповідно до §1 Правила 6, коли у рішенні, переданому Комітету
Міністрів відповідно до §2 статті 46 Конвенції, ЄСПЛ вирішив, що мало місце порушення Конвенції або протоколів до неї та/або присудив
справедливу компенсацію24 потерпілій стороні згідно зі статтею 41
Конвенції, Комітет запросить зацікавлену Високу Договірну Сторону
повідомити його про заходи, які Висока Договірна Сторона вжила або
має намір вжити внаслідок судового рішення, беручи до уваги її зобов’язання виконувати рішення відповідно до §1 статті 46 Конвенції25.
В межах процедури нагляду за виконанням рішень Комітет Міністрів здійснює перевірку стосовно (1) здійснення державою виплати
справедливої компенсації, яка була призначена Судом, враховуючи,
за потреби, відсотки за прострочення; та (2) вибору державою засобів, необхідних для виконання рішення. Причому вибір засобів перевіряється незалежно від того, чи були вжиті заходи індивідуального
характеру для того, щоб порушення припинилося і потерпіла сторона
була поставлена, наскільки це можливо, в те саме положення, в якому
ця сторона перебувала до порушення Конвенції, та чи були прийняті
заходи загального характеру, які або запобігають новим порушенням,
подібним до вже виявлених, або припиняють триваючі порушення.
Контроль за виконанням рішення (ухвали) з боку Комітету Міністрів здійснюється інтервально. Відтак, при визначенні інтервалів
контролю важливу роль відіграє факт виплати державою справедливої компенсації, оскільки до моменту, поки Висока Договірна Сторона
не надасть інформацію про здійснення зазначеної виплати, справа
буде включена до порядку денного кожного засідання Комітету Міністрів з прав людини, якщо тільки Комітет не вирішить інакше (§1
Правила 7).
Загальні правила щодо інтервалів розгляду наводяться в §2 Правила 7, який в першій редакції встановлював те, що у разі інформування держави про тимчасову неможливість повідомити Комітет
Міністрів про прийняття необхідних заходів загального характеру,
справа знову вноситься до порядку денного засідання Комітету Міністрів, яке відбудеться не пізніше ніж через шість місяців, якщо Комітет не вирішить інше.
Проте зазначене правило було уточнено заступниками міністрів
на 1100-му засіданні Комітету Міністрів таким чином, що тепер всі
24

Див.: Глосарій («Справедлива компенсація»).

25

Див.: Глосарій («План дій»).
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справи включаються до порядку денного кожного засідання з прав
людини до закриття нагляду за їх виконанням, якщо тільки Комітет
не вирішить інше у світлі розвитку процесу виконання26 .
Важлива увага під час здійснення виконання приділяється доступу до інформації. Хоча, у відповідності до §1 Правила 8, положення про доступ до інформації не завдають шкоди конфіденційному
характеру обговорень Комітету Міністрів відповідно до статті 21 Статуту Ради Європи27.
Правила встановлюють перелік відомостей, які повинні бути доступними для громадськості, із застереженням про повноваження
Комітету Міністрів вирішити інакше з метою захисту законних суспільних чи приватних інтересів. До переліку таких відомостей в §2
Правила 8 відноситься як інформація та документи, що надані Високою Договірною Стороною Комітету Міністрів відповідно до §2 статті
46 Конвенції, так й інформація та пов’язані з нею документи, що надані Комітету Міністрів потерпілою стороною, неурядовими організаціями або національними установами з питань сприяння та захисту
прав людини. Відтак статус відкритої інформації зберігається в процедурі за замовчуванням.
На противагу цьому, рішення про конфіденційність приймається
Комітетом Міністрів із врахуванням певних критеріїв, зокрема, наявність (1) вмотивованих запитів на конфіденційність, зроблених під
час подання інформації Високою Договірною Стороною, потерпілою
стороною, неурядовими організаціями або національними установами з питань сприяння та захисту прав людини; (2) вмотивованих
запитів іншої Високої Договірної Сторони («третьої сторони» в цій
процедурі), на яку поширюється подана інформація (такий запит повинен бути вчинений негайно або не пізніше часу для першого розгляду Комітетом відповідної інформації); (3) зацікавленості потерпілої сторони не розкривати свою особу або що-небудь, що дозволяє її
ідентифікацію.
Відповідно до §4 Правила 8, після кожного засідання Комітету
Міністрів коментований порядок денний, представлений для нагляду, стає доступним для громадськості та буде опублікований разом із
прийнятими рішеннями, якщо Комітет не вирішить інакше. При цьо26

Див.: https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMCont
ent?documentId=090000168059acda
27

20

Див.: https://rm.coe.int/1680306052
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му, наскільки це можливо, інші документи, що були представлені
Комітету, доступні для громадськості та публікуються, якщо Комітет
не вирішить інакше.
Окремо необхідно відзначити анонімність потерпілої сторони
(§3 правила 47 Регламенту Суду28), яка у відповідності до §5 Правила 8
зберігається протягом всього процесу виконання, якщо тільки особа
прямо не вимагає відмовитися від анонімності.
Зазначене Правило було уточнено заступниками міністрів на
1100-му засіданні Комітету Міністрів таким чином, що відтепер Плани дій та Звіти про дії разом із відповідною інформацією, що надана
заявниками, неурядовими організаціями та національними правозахисними установами згідно Правил 9 та 15, будуть негайно оприлюднені (з урахуванням положень §3 Правила 9) та розміщено в режимі
онлайн, за винятком випадків, коли разом з поданням інформації подається вмотивований запит на конфіденційність29.
Вкрай важливим є Правило 9, яке встановлює порядок комунікації заінтересованих осіб із Комітетом Міністрів щодо питань процедури виконання. У відповідності до §1 цього правила, Комітет Міністрів розглядає будь-які повідомлення від потерпілої сторони щодо
виплати справедливої компенсації або вжиття заходів індивідуального характеру.
Також, §§2–4 Правила 9 регламентують повноваження Комітету
Міністрів по розгляду повідомлень (комунікацій) від різних зацікавлених суб’єктів. Відтак, згідно з §2 цього правила, Комітет Міністрів
має право розглядати будь-які повідомлення від неурядових організацій та національних правозахисних установ щодо виконання рішень відповідно до §2 статті 46 Конвенції.
Відповідно до §3 Правила 9, Комітет Міністрів має право розглядати будь-які повідомлення від міжнародної міжурядової організації чи її органів чи установ, цілі та діяльність яких охороняють
або сприяють захисту прав людини, як це визначено у Загальній декларації прав людини30 , стосовно до питань, які належать до їх компетенції та стосуються виконання рішень відповідно до §2 статті 46
Конвенції.
28

Див.: https://www.echr.coe.int/documents/rules_court_eng.pdf

29

Див.: https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMCont
ent?documentId=090000168059acda
30

Див.: https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/udhr.pdf
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Також Комітет Міністрів наділений правом розглядати будь-яке
повідомлення від установи чи органу, яким дозволено втручатися
у процедуру перед Судом, щодо виконання у відповідності до §2 статті 46 Конвенції судового рішення або у всіх справах (стосовно Уповноваженого Ради Європи з прав людини), або у всіх тих, щодо яких
надано дозвіл Суду (стосовно будь-якої іншої установи чи органу).
Окремо §§5–6 Правила 9 визначають роль Секретаріату у забезпеченні комунікації між зацікавленими суб’єктами в межах процедури
виконання. Зокрема, §5 цього правила визначає, що Секретаріат належним чином доводить до відома Комітету Міністрів будь-яке повідомлення, отримане з посиланням на §1 цього правила (повідомлення від потерпілої сторони).
Регламентація комунікаційної ролі Секретаріату в межах опрацювання повідомлень, поданих в межах положень §§2–4, є більш детальною. В §6 цього правила встановлено, що Секретаріат доводить до
відома відповідної держави будь-яке повідомлення, отримане відповідно до §§2, 3 або 4 цього правила.
Держава має право надати відповідь на таке повідомлення. У випадку, якщо держава відповідає протягом п’яти робочих днів, повідомлення та відповідь передаються Комітету Міністрів та оприлюднюються. В іншому випадку, якщо протягом цього терміну відповіді
надано не було, повідомлення передається Комітету Міністрів, але не
оприлюднюється.
За будь-яким сценарієм, подане повідомлення публікується через 10 робочих днів після його направлення до держави, причому публікація здійснюється разом із тією відповіддю, яку буде отримано
до цього моменту, якщо така буде. Відповідь держави, яка отримана
після 10 робочих днів, розсилається та оприлюднюється окремо після
її отримання.
В межах процедури виконання Комітет Міністрів може звернутися до ЄСПЛ для тлумачення рішення. Відтак, коли Комітет Міністрів
доходить висновку, що виконанню перешкоджає проблема тлумачення рішення, він може передати це питання до ЄСПЛ для вирішення
питання щодо тлумачення. Рішення про направлення приймається
двома третинами представників, які мають право входити до складу
Комітету, в будь-який час в межах процедури нагляду та має форму
проміжної резолюції31. Воно має бути обґрунтованим та відображати
31

22

Див.: Глосарій («Проміжна резолюція»).
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різні точки зору, які виникли всередині Комітету Міністрів, зокрема,
відмінні точки зору Високих Договірних Сторін. За необхідності, Комітет Міністрів може бути представлений в Суді його Головою, якщо
не буде вирішено інше.
До держави, яка порушує передбачені процедури, можуть бути
застосовані відповідні процедури, які передбачені Правилом 11. Відтак, якщо у відповідності до §4 статті 46 Конвенції Комітет Міністрів
вважає, що Висока Договірна Сторона відмовляється виконувати остаточне рішення у справі, стороною якої вона є, він уповноважений
після вручення офіційного повідомлення цій Стороні та за рішенням,
прийнятим двома третинами представників, які мають право входити до складу Комітету, звернутися до ЄСПЛ з питанням про невиконання Стороною взятих на себе зобов’язань.
Відповідно до §2 Правила 11, провадження у справі про порушення Високою Договірною Стороною взятих на себе зобов’язань слід
розпочинати лише за виняткових обставин. Відтак, зазначене провадження не розпочинається, доки відповідна Висока Договірна Сторона
не отримає офіційного повідомлення про намір Комітету розпочати
таке провадження. Більше того, таке офіційне повідомлення повинно бути здійснено за останні шість місяців до початку провадження,
якщо Комітет не вирішить інше, та має форму проміжної резолюції
(приймається двома третинами представників, які мають право входити до складу Комітету Міністрів).
Вищезазначена резолюція, яка направляється до ЄСПЛ, повинна
бути обґрунтованою та стисло відображати погляди відповідної Високої Договірної Сторони. Як і в ситуації з тлумаченням рішення, за необхідності, Комітет Міністрів може бути представлений в ЄСПЛ його
Головою, якщо Комітетом не буде вирішено інше.
Розділом 3 передбачена можливість Комітету Міністрів виносити
постанови, які в його термінології називаються резолюціями. Відповідно до §§16–17, резолюції можуть бути проміжними (їх ще інколи
називають тимчасовими) та остаточними32 .
Відтак, Правило 16 встановлює, що під час нагляду за виконанням
рішення ЄСПЛ або умовами дружнього урегулювання Комітет Міністрів може приймати проміжні резолюції, зокрема, для того, щоб надати інформацію про стан прогресу виконання, або, де це доречно, для
висловлення занепокоєння, або внесення пропозицій щодо виконання.
32

Див.: Глосарій («Остаточна резолюція» та «Проміжна резолюція»).
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Завершується процедура виконання прийняттям остаточної резолюції, якою Комітет Міністрів засвідчує, що він прийшов до висновку, що заінтересована Висока Договірна Сторона вжила всіх необхідних заходів для виконання судового рішення (ухвали), а тому функції
Комітету Міністрів відповідно до §2 статті 46 або §4 статті 39 Конвенції були здійснені (Правило 17).
Комітет Міністрів здійснює роботу по виконанню рішень на постійній основі. У відповідності до Правила 5, за результатами своєї
діяльності в межах §§2–5 статті 46 та §4 статті 39 Конвенції Комітет
Міністрів ухвалює щорічний звіт, який оприлюднюється, передається
до ЄСПЛ, Генерального секретаря, Парламентської Асамблеї та Уповноваженого з прав людини Ради Європи.
1.3. КЕРІВНИЦТВО З ПРОЦЕ ДУ Р ТА МЕТОДІВ РОБОТИ
КОМІТЕТ У МІНІС ТРІВ (« IGUIDE »)
Керівництво з процедур та методів роботи Комітету Міністрів
(надалі — Керівництво)33 має на меті надати членам постійних представництв та іншим зацікавленим особам інформацію про функціонування та діяльність Комітету Міністрів як внутрішньо, так
і стосовно інших органів та установ. Він також надає іншу важливу
інформацію з фінансових та адміністративних питань. В контексті
виконання рішень ЄСПЛ Керівництво надає більш детальну регламентацію діяльності Комітету Міністрів та його спеціальних засідань з прав людини.
Відтак, §19 «Засідання з питань прав людини» Розділу 3 «Комітет Міністрів на рівні заступників міністрів» Керівництва встановлює
ключові аспекти в роботі Комітету Міністрів.
Відповідно до цього параграфа, нагляд за виконанням рішень
ЄСПЛ здійснюється Комітетом Міністрів на засіданнях з прав людини
(англ. «DH meetings»)34 . Правила процедури, передбачені для засідань
Комітету Міністрів розповсюджуються і на засідання з прав людини,
якщо не буде передбачено інше, однак заступники міністрів погодили
ряд додаткових та специфічних методів роботи на засіданнях з прав
людини для вирішення постійно зростаючого навантаження.
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33

Див.:https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=090000168058d922

34

Див.: Глосарій («Засідання «DH»).
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Засідання з прав людини відбуваються сесійно із періодичністю
принаймні чотири рази на рік. Кожне засідання триває два-три дні.
Засідання не відбуваються на один і той самий тиждень з іншими засіданнями Комітету Міністрів.
Справи з виконанню рішень ЄСПЛ розглядаються Комітетом Міністрів за однією із двох процедур: стандартною чи посиленою процедурою 35. Стандартна процедура нагляду є процедурою за замовчуванням. Посилена процедура нагляду застосовується у певних випадках та має на меті дозволити Комітету Міністрів уважно стежити за
ходом виконання справи.
Для визначення процедури нагляду Комітетом Міністрів встановлено певні критерії. За відповідності справи хоча б одному з наступних критеріїв нагляд здійснюється за посиленою процедурою:
• рішення ЄСПЛ, що вимагають застосування невідкладних заходів індивідуального характеру;
• пілотні рішення;
• судові рішення, що розкривають основні структурні та/або
складні проблеми, які визначені ЄСПЛ та/або Комітетом Міністрів;
• міждержавні справи.
При цьому, незважаючи на зазначені вище критерії, будь-яка
справа може бути переведена з однієї процедури на іншу за рішенням
Комітету Міністрів, ініційоване державою-членом або Секретаріатом.
Засідання з прав людини Комітету Міністрів відбуваються за
погодженим порядком денним. За новим правилом, усі справи вважаються включеними до порядку денного кожного засідання з прав
людини.
Попередній проект порядку денного, який містить орієнтовний
перелік справ та графік підготовки до наступного засідання (схематично засідання «n+1»), складений під керівництвом Головуючого,
розповсюджується після експертизи у Бюро36 , за один тиждень до
засідання «n». Відтак, попередній проект порядку денного засідання
«n+1» затверджується Комітетом Міністрів наприкінці засідання «n».
Проект порядку денного видається за два тижні до засідання
з прав людини Комітету Міністрів під відповідальність Головуючого
та після перевірки у Бюро. Даний документ містить розділ про спра35

Див.: Глосарій («Стандартний нагляд» та «Посилений нагляд»).

36

Див.: Глосарій («Бюро заступників міністрів»).
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ви, які запропоновані до розгляду за процедурою посиленого нагляду
з дебатами чи без них, та розділ про управління справами, а також
примітки щодо кожного кейсу.
Делегації можуть у строк до п’яти робочих днів після розповсюдження проекту порядку денного запропонувати зміни до нього чи
його приміток. Заступники міністрів затверджують порядок денний
під час відкриття засідання.
Проект порядку денного містить також ряд проектів рішень, які
потребують прийняття в цілому та без додаткових обговорень, зокрема, класифікація нових рішень та ухвал ЄСПЛ, здійснення нагляду
за виплатою справедливої компенсації, передача Планів дій та прийняття остаточних резолюцій. Зазначена процедура застосовується
з метою підвищення ефективності управління справами.
Для кейсів, які виконуються Комітетом Міністрів за процедурою
посиленого нагляду, проте без дебатів (обговорень), проект рішення
також готується та розсилається разом із проектом порядку денного.
Рішення з питань, що підлягають обговоренню, приймаються
шляхом консенсусу щодо конкретного проекту рішення. Якщо проект рішення приймається без змін, то таке прийняття здійснюється
негайно. В інших випадках, коли до проекту рішення пропонуються
поправки або якщо проект рішення не був включений до проекту порядку денного, це рішення приймається наприкінці засідання згідно
з процедурою, визначеною статтями 9 та 10 Регламенту засідань заступників міністрів37.
1.4. КОПЕНГАГЕНСЬК А ДЕК ЛАРАЦІЯ
Копенгагенська декларація38 була офіційно прийнята всіма 47
державами-членами Ради Європи після конференції високого рівня
в Копенгагені, в якій взяли участь понад 20 міністрів юстиції39. Зазначена Конференція була проведена 12 та 13 квітня 2018 року за ініціативою головування Данії в Комітеті Міністрів Ради Європи.
37

Див.:https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680533e64

38

Див.: https://rm.coe.int/copenhagen-declaration/16807b915c

39

Див.: https://www.coe.int/en/web/human-rights-rule-of-law/events/-/asset_publisher/E5WWthsy4Jfg/content/copenhagen-declaration-on-the-reform-of-the-european-convention-on-human-rights-system
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Копенгагенська конференція є однією з декількох конференцій,
які проводилися з метою реформування Суду та Конвенційної системи40 . На цій та попередніх конференціях обговорювалися актуальні
зміни до функціонування системи та погоджувалися важливі для сторін положення.
Декларація як документ виражає узгоджену позицію учасників
Конференції та наводить аргументоване підґрунтя прийнятого рішення. Незважаючи на те, що положення Декларації несуть скоріш
узагальнений та векторний характер, а не слугують конкретними імперативними нормами, вони підтверджують актуальність важливих
положень системи виконання рішень.
Тема виконання рішень ЄСПЛ розкривається в Декларації через
тези «Ефективна національна імплементація — відповідальність держав» (§§12–18), «Виконання судових рішень — ключовий обов’язок»
(§§19–25) та «Взаємодія національного та європейського рівня — необхідність діалогу» (§§33–41).
Теза «Ефективна національна імплементація — відповідальність
держав» підтверджує зв’язок неефективної імплементації Конвенції
на національному рівні та наявності серйозних системних та структурних проблем у сфері прав людини. В цій частині підкреслюється,
що ефективна національна імплементація вимагає залучення та взаємодії між широким колом суб’єктів для забезпечення повної відповідності законодавства й інших заходів та їх ефективного застосування на практиці Конвенції.
В межах цієї тези держави-учасниці погодили певний перелік напрямків, які можуть покращити систему національної імплементації
положень Конвенції (§16), а також закликали держав-учасниць, які
цього ще не зробили, розглянути можливість створення незалежної
національної правозахисної установи відповідно до Паризьких Принципів 41 (§18). Держави-учасниці також відзначили позитивні сторони
застосування процедури пілотного рішення.
В межах тези «Виконання судових рішень — ключовий обов’язок» закріплюється консолідація зусиль та поглядів держав-учасниць у сфері забезпечення виконання рішень ЄСПЛ. В цій частині було констатовано, що саме виконання рішень ЄСПЛ, особливо
в частині імплементації заходів загального характеру, здатне вирі40

Див.: https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=basictexts/reform

41

Див.: https://www.un.org/ruleoflaw/files/PRINCI~5.PDF

27

Розділ 1. Процедури Комітету Міністрів Ради Європи у сфері виконання рішень ЄСПЛ

шити значну кількість широких системних проблем у національній
сфері.
Сторони відзначили, що виконання рішень ЄСПЛ на національному рівні тісно пов’язано із наявністю необхідного рівня «політичної
волі» держави-учасниці, яка є важливим фактором ефективності реалізації взятих на себе зобов’язань.
Одним із негативних наслідків несвоєчасного виконання рішень
сторони зазначили створення надмірного навантаження на ЄСПЛ та
Комітет Міністрів, оскільки невирішені системні проблеми тягнуть
за собою потенційні заяви до ЄСПЛ, розгляд яких здійснюється за
відносно «спрощеною» процедурою (зважаючи на усталену практику
ЄСПЛ та аналогічність порушення)42 та майже невідворотно призводить до рішення, де констатується порушення.
Характерним є те, що в §21 Декларації ще раз констатовано прагнення держав-учасниць до «повного, ефективного та швидкого» виконання рішення ЄСПЛ. Цей пункт є важливим, оскільки підтверджує
наявність трьох усталених критеріїв, які повинні розповсюджуватися
на процедуру виконання рішення.
В даному контексті «повне» означає виконання всіх частин рішення та усунення всіх констатованих в рішенні системних (або структурних) проблем. Також, «ефективне» означає застосування таких
заходів, які максимально точно та якісно вирішать констатовану проблему, враховуючи «дух Рішення», який закладається в його мотиваційній частині. На кінець, «швидке» повинно розумітися як таке, що
не допускає необґрунтоване зволікання, оскільки пріоритет швидкості є ключовим тоді, коли він не шкодить якості такого виконання.
Також держави-учасниці заохотили Комітет Міністрів розглянути
необхідність подальшого зміцнення потенціалу для надання швидкої
та гнучкої технічної допомоги державам-учасницям, які стикаються
з проблемою виконання рішень ЄСПЛ, в тому числі, пілотних рішень.
Окрім цього наголошується на важливості здійснення міжнародного
співробітництва у сфері виконання рішень ЄСПЛ.
Теза «Взаємодія національного та європейського рівня — необхідність діалогу» акцентує увагу на важливості ефективної комунікації
між національним та європейським рівнем, яка покладена в основу
системи «спільної відповідальності». Зазначена система передбачає
42
Наприклад, нові заяви, аналогічні за обставинами до Рішення ЄСПЛ у справі
Petukhov v. Ukraine No. 2 (заява № 41216/13), в межах провадження за якими, зазвичай,
відсутня стадія комунікації із ЄСПЛ.
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незалежний статус ЄСПЛ та його рішень, які мають імперативний
характер, а також постійного конструктивного діалогу між державами-членами та ЄСПЛ для розбудови загальної конвенційної системи.
Надзвичайну важливість в межах цієї процедури держави-учасниці
приділяють діяльності Великої Палати ЄСПЛ, яка відіграє важливу
роль у забезпеченні прозорості та сприянні діалогу щодо розвитку
прецедентного права.
Держави-учасниці також виказали заохочення до введення в силу
Протоколу № 16 до Конвенції (був відкритий до підписання 02.10.2013
року, а вступив у законну силу 01.08.2018 року)43 , який надав можливість верховним судам та трибуналам держави-учасниці на свій
розсуд запитувати ЄСПЛ про надання консультативного висновку
з принципових питань, які відносяться до тлумачення або дотримання прав і свобод, визначених в Конвенції та протоколах до неї.
Важливим є зазначення процедури інтервенції третіх сторін
у провадження, яке здійснює ЄСПЛ. На переконання держав-учасниць, процедура інтервенцій здатна певною мірою підвищити рівень
існуючої взаємодії та розуміння функціонування конвенційної системи. Описану міждержавну взаємодію розглядають через комунікацію між державними агентами стосовно випадків, які потенційно
можуть цікавити інші держави-учасниці.
Загалом, Копенгагенська декларація виконала важливу консолідуючу функцію по визначенню напрямків діяльності держав-учасниць та конвенційних інституцій з метою забезпечення необхідного
обсягу комунікації, яку потребує існуюча система виконання рішень
для свого ефективного функціонування.
1.5. ВЗАЄМОДІЯ У РЯДУ У КРАЇНИ
З КОМІТЕТОМ МІНІС ТРІВ РА ДИ ЄВРОПИ
Комітет Міністрів в процесі виконання рішень ЄСПЛ взаємодіє
з урядами держав-учасниць Конвенції у сфері нагляду за виконанням
на національному рівні.
На підставі §1 Правила 6 Правил, Комітет Міністрів запрошує
державу-члена, проти якої винесено остаточне рішення ЄСПЛ, подати
43

Див.:
https://www.coe.int/ru/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treatynum=214
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інформацію стосовно заходів, які держава здійснює або планує здійснити на виконання рішення. На підставі §2(а) Правила 8 Правил, держави-члени подають Комітету Міністрів інформацію та документи,
що стосуються виконання.
Уряд України, від імені якого діє Уповноважений у справах Європейського суду з прав людини44 , постійно інформує Комітет Міністрів
шляхом направлення відповідних комунікацій. Ці комунікації стосуються різних аспектів виконання рішення.
В рамках комунікації з Комітетом Міністрів Уряд надсилає Плани
45
дій , які містять інформацію про виконання заходів індивідуального
(виплату справедливої сатисфакції, здійснення restituitio in integrum46
у цій справі) та загального характеру (можуть включати законодавчі
зміни, зміни до адміністративної та судової практики), а також інші
розділи (наприклад, розділи про здійснені публікації, інформування,
навчальні програми). Окрім цього План дій, зазвичай, містить розділ,
який присвячений статусу виконання, де Уряд викладає орієнтовні
строки виконання рішення. Саме Плани дій Уряду є базовими документами, які необхідно враховувати при написанні комунікації в межах правила 9 Правил47.
Зі спливом часу, Уряд України надає оновлені Плани дій48 .
Ці документи, серед іншого, містять опис тих заходів, що вже вдалося
імплементувати. Вони також можуть містити статистику або іншу інформацію, яка відображає стан виконання.
Окрім Планів дій Україна подає Комітету Міністрів й іншу інформацію, яка стосується процедури виконання рішень, винесених ЄСПЛ
проти України. Така інформація міститься в комунікаціях, поданих
на підставі §2(а) Правила 8 Правил, публікуються у відкритому досту44

Більш детально див. підрозділ 2.2.1. Орган представництва.

45

Наприклад, План дій Уряду України по виконанню рішення ЄСПЛ у справі
Petukhov v. Ukraine No. 2 (заява № 41216/13) від 22.09.2020, повний текст див. за посиланням https://hudoc.exec.coe.int/eng?i=DH-DD(2020)858E
46
Лат. «Повернення до становища, яке було раніше». Цей принцип часто застосовується судами в межах загального права (англ. «common law») для присудження
компенсації понесених збитків.
47

Про написання комунікації більш детально див. Розділ 3. Комунікація із Комітетом Міністрів Ради Європи: деякі практичні аспекти.
48
Наприклад, Оновлений План дій Уряду України по виконанню рішення ЄСПЛ
у справі Ignatov v. Ukraine (заява № 40583/15) від 09.06.2020, повний текст див. за посиланням https://hudoc.exec.coe.int/eng?i=DH-DD(2020)511E
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пі на сторінці відповідної справи на ресурсі HUDOC-EXEC 49. Ці документи можуть містити будь-яку інформацію, яку Уряд України хоче
довести до відома Комітету Міністрів, зокрема, інформацію щодо виконання Плану дій або окремих аспектів рішення Суду.
За результатами розгляду Комітетом Міністрів справ з виконання
рішень, винесених проти України, останній висловлює свої міркування та надає Уряду певні вказівки щодо подальшої роботи. Такі вказівки фіксуються в резолюціях Комітету Міністрів50 , які, зокрема, стосуються справ проти України та направлені Уряду України51. В проміжних резолюціях Комітет Міністрів зазвичай встановлює Уряду термін
для подачі оновленої інформації по виконанню цієї справи.
Окрім письмових процедур, Комітет Міністрів постійно взаємодіє із Урядом України та окремими органами й у інший спосіб, зокрема, шляхом проведення тематичних круглих столів52 та навчань53 .

49
Наприклад, Комунікація Уряду України на підставі §2(а) Правила 8 Правил
по виконанню рішення ЄСПЛ у справі Nevmerzhitsky v. Ukraine (заява № 54825/00)
від 21.09.2021, повний текст див. за посиланням https://hudoc.exec.coe.int/eng?i=DHDD(2021)971E
50

Див.: Глосарій («Проміжна резолюція» та «Остаточна резолюція»).

51

Наприклад, Резолюція Комітету Міністрів по виконанню рішення ЄСПЛ у групі справ Kebe and Others group v. Ukraine (заява № 12552/12) від 02.12.2021, повний текст
див. за посиланням https://hudoc.exec.coe.int/eng?i=CM/Del/Dec(2021)1419/H46-41E
52

Наприклад, див.: https://www.coe.int/uk/web/kyiv/-/round-table-latest-developments-in-the-context-of-the-general-measures-required-for-the-execution-of-judgmentsof-the-ecthr-in-the-cases-of-ivanov-v-u
53

Наприклад, див.: https://www.echr.com.ua/pracivnikiv-konstitucijnogo-sudu-navchali-vikonannyu-rishen-yespl/
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Розділ 2.
Національні механізми виконання рішень
Європейського суду з прав людини
2.1. ЗАГА ЛЬНА Х АРАКТЕРИС ТИК А
НАЦІОНА ЛЬНОЇ СИС ТЕМИ ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОГО С УДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ
На виконання зобов’язань, які покладаються на державу статтею
46 Конвенції, в національному правовому просторі України сформована власна система по виконанню рішень ЄСПЛ. Дана система створена як логічне продовження системи виконання рішень, яка функціонує в межах Ради Європи, в тому числі для забезпечення ефективного функціонування дворівневої системи нагляду за виконанням.
Базовим законом в цій сфері є Закон № 3477-IV. На сьогодні чинною є редакція закону від 02.12.2012 року, тобто чинний текст не змінювався вже близько 9 років, що може свідчити про застарілість окремих його положень.
Відповідно до преамбули цього закону, він регулює відносини,
що виникають у зв’язку з: (1) обов’язком держави виконати рішення
ЄСПЛ у справах проти України; (2) необхідністю усунення причин
порушення Україною Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та протоколів до неї; (3) впровадженням в українське
судочинство та адміністративну практику європейських стандартів
прав людини; (4) створенням передумов для зменшення числа заяв
до ЄСПЛ проти України.
Аналізуючи положення цього закону, в тексті встановлюється
визначення поняття «виконання рішення». Згідно з положеннями
статті 1 Закону № 3477-IV «виконання» включає, з одного боку, виплату стягувачеві54 справедливої компенсації та вжиття додаткових
заходів індивідуального характеру, та, з іншого боку, вжиття заходів
загального характеру. Відтак, за змістом наданого в Законі № 3477-IV
визначення, рішення Суду не може вважатися виконаним, якщо буде
реалізовано тільки одну складову з двох, зокрема, якщо буде випла54
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чено суму справедливої компенсації без імплементації передбачених
заходів загального характеру.
Національна модель, на наше переконання, запозичена з концепції виконання рішень, яка функціонує в межах Комітету Міністрів,
а тому їй притаманний схожий поділ на заходи індивідуального та
загального характеру. З погляду моніторингу виконання основне
значення посідають саме заходи загального характеру, оскільки від
їх формулювання залежить вектор діяльності уповноважених національних суб’єктів, проте виконання певних заходів індивідуального
характеру також потребує окремої уваги.
Відповідно до частини першої статті 13 Закону № 3477-IV, визначена мета заходів загального характеру, яка полягає у (1) забезпеченні
додержання державою положень Конвенції, порушення яких встановлене Рішенням, (2) забезпеченні усунення недоліків системного характеру, які лежать в основі виявленого ЄСПЛ порушення, (3) усуненні підстави для надходження до ЄСПЛ заяв проти України, спричинених проблемою, що вже була предметом розгляду в ЄСПЛ. Така мета
в більшості дублює підхід Комітету Міністрів в частині превентивної
ролі заходів загального характеру55.
Окрім цього, в частині другій статті 13 Закону № 3477-IV наявне визначення заходів загального характеру, яке сформульоване як
заходи, спрямовані на усунення зазначеної в Рішенні системної проблеми та її першопричини. Більше того, міститься невичерпний перелік заходів, які за цим законом відносяться до заходів загального
характеру.
Досліджуючи цей перелік, вважаємо, що всі наведені заходи доцільно буде розділити на три змістовні групи, а саме:
• заходи, пов’язані з якістю національної нормативно-правової
бази та ефективністю її застосування — до цієї групи можна віднести пункти «а»–«в» частини другої статті 13 Закону
№ 3477-IV;
• заходи, спрямовані на забезпечення навчання осіб, діяльність
яких пов’язана із правозастосуванням, а також із триманням
людей в умовах позбавлення свободи, щодо положень Конвенції — пункт «г» тієї ж статті;
• інші заходи, які визначаються — за умови нагляду з боку Комітету Міністрів — державою-відповідачем відповідно до рі55

Див.: Глосарій («Заходи загального характеру»).
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шення — пункт «д» тієї ж статті. Фактично, цей пункт охоплює
будь-які заходи, що будуть запропоновані державою та затверджені Комітетом Міністрів. На нашу думку, цей пункт транслює визнання державою обов’язковості всіх заходів, які будуть
визначені Комітетом Міністрів в межах процесу виконання.
Стосовно заходів індивідуального характеру як інструмента
відновлення порушених прав конкретного заявника 56 можна відзначити, що положення Закону № 3477-IV розмежовують виплату справедливої компенсації, яка призначена стягувачу за рішенням ЄСПЛ,
та здійснення інших (в статті 10 Закону № 3477-IV вони мають назву
«додаткові») заходів індивідуального характеру.
Відповідно до статті 10 Закону № 3477-IV, додаткові заходи індивідуального характеру можуть вживатися з метою забезпечення
відновлення порушених прав стягувача разом із виплатою справедливої компенсації. В частині другій статті 10 цього закону наведений невичерпний перелік додаткових заходів індивідуального
характеру.
Відповідно до пункту «б» частини другої статті 10 Закону № 3477-IV,
додатковими заходами індивідуального характеру є заходи, передбачені в рішенні ЄСПЛ. На нашу думку, резолютивна частина рішення
в будь-якому випадку превалює над заздалегідь сформованим в законі переліком можливих заходів.
В пункті «а» частини другої статті 10 Закону № 3477-IV, закріплюється принцип restitutio in integrum, тобто відновлення настільки, наскільки це можливо, попереднього юридичного стану, який потерпіла сторона мала до порушення закріпленого конвенцією права. Таке
формулювання в цілому корелюється із закріпленою нормою §10 Розділу «Вимоги про справедливу компенсацію» (англ. «Just satisfaction
claims») Регламенту Суду57, а також позицією ЄСПЛ, зокрема, в §150
рішення у справі Ilgar Mammadov v. Azerbaijan (заява № 15172/13, [GC])58
стосовно мети застосування принципу restitutio in integrum в контексті здійснення заходів індивідуального характеру стосовно потерпілої сторони.
За своїм змістом пункт «а» частини другої статті 10 Закону
№ 3477-IV розкривається через частину третю статті 10 цього закону,
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Див.: Глосарій («Заходи індивідуального характеру»).

57

Див.: https://www.echr.coe.int/Documents/Library_2021_RoC_ENG.pdf

58

Див.: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-193543
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де міститься перелік заходів, які можуть бути застосовані для забезпечення відновлення порушеного права. Відповідно до цього пункту,
відновлення порушеного права можливе, зокрема, (1) через повторний розгляд справи судом, включаючи відновлення провадження
у справі, або (2) через повторний розгляд справи адміністративним
органом.
Відповідно до змісту принципу restitutio in integrum, він передбачає діяльність по відновленню порушеного становища, яке в конкретному випадку може бути багатоаспектним. Відтак ми переконані, що дії, які можуть знадобитися для досягнення мети restitutio in
integrum, можуть виходити за межі частини третьої статті 10 цього
закону.
Окремої уваги потребують переклади рішень ЄСПЛ та застосування їх положень у національній практиці. Здійснення повного та
своєчасного перекладу рішень може вважатися одним із напрямів їх
імплементації в національний правопорядок. Проте, на наше переконання, переклад рішення та формальне закріплення обов’язковості
його використання не означає автоматичне виправлення проблеми,
а тому може вважатися лише підґрунтям для подальшої змістовної
роботи, хоча й не може бути визнано малозначним в контексті ефективного функціонування національної системи виконання.
В статті 17 Закону № 3477-IV прямо передбачено, що суди застосовують при розгляді справ Конвенцію та практику суду як джерело
права. З метою здійснення посилання на рішення ЄСПЛ національні
суди використовують переклади текстів рішень ЄСПЛ, які друкуються у виданні згідно з положеннями статті 6 Закону № 3477-IV.
Відповідно до положень Глави 2 «Доступ до рішення» Закону
№ 3477-IV, в офіційних виданнях рішення ЄСПЛ оприлюднюється двома шляхами: (1) стислий виклад рішення українською мовою
публікується в газеті «Урядовий кур’єр» (стаття 4 цього закону) та
(2) повний переклад українською мовою публікується спеціалізованим у питаннях практики ЄСПЛ юридичним виданням, що має
поширення у професійному середовищі правників (стаття 6 цього
закону).
В статті 6 Закону № 3477-IV відсутня вказівка на конкретне
видання, яке є спеціалізованим у питаннях практики ЄСПЛ та має
поширення у професійному середовищі правників, а також не передбачено строків здійснення перекладів рішень ЄСПЛ українською
мовою.
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Відповідно до Указу Президента України від 13.12.1996 року
№ 120759 (зі змінами від 05.02.2021 року № 48/2021) інформаційний
бюлетень «Офіційний вісник України» є офіційним періодичним друкованим виданням, у якому здійснюється офіційне оприлюднення
нормативно-правових актів.
Згідно з підпунктом 18 пункту 4 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України
від 02.07.2014 року № 228 60, Міністерство юстиції України відповідно
до покладених на нього завдань, зокрема, здійснює офіційне опублікування рішень ЄСПЛ щодо України в інформаційному бюлетені
«Офіційний вісник України».
Крім журнальної форми випуску, інформаційний бюлетень «Офіційний вісник України» виходить також в електронному варіанті на
CD-диску та в онлайн-версії — у виді інформаційно-правової системи
«Всеукраїнська електронна система правової інформації», яка є електронним аналогом інформаційного бюлетеня.
Інформаційний бюлетень «Офіційний вісник України» в електронному варіанті на CD-диску виходить з періодичністю один раз на
місяць. Ознайомитися з базою даних Інтернет-версії інформаційного
бюлетеня «Офіційний вісник України» (ВЕСПІ) можна за посиланням
https://vespi.dpcoi.com.ua/.
У разі відсутності перекладу національний суд користується оригінальним текстом. У разі виникнення мовної розбіжності між перекладом українською мовою та оригінальним текстом, національний
суд повинен користуватися оригінальним текстом — подальше мовне
тлумачення такого рішення здійснюється із застосуванням практики
ЄСПЛ.
Формулювання, яке наводиться в статті 17 Закону № 3477-IV, дає
підстави говорити про обов’язковість обох видів рішень ЄСПЛ: як тих,
що були ухвалені проти України, так і тих, що були ухвалені проти інших держав. Різниця між зазначеними рішеннями полягає лише в тому, що рішення проти України є обов’язковими і для застосування,
і для виконання, а рішення, винесені проти інших держав — лише для
застосування, адже містять правові позиції ЄСПЛ щодо тлумачення
положень Конвенції.
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Див.: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1207/96#Text

60

Див.: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/228-2014-%D0%BF#Text
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Підсумовуючи вищезазначене, можна дійти висновку, що національна система виконання рішень ЄСПЛ є органічним продовженням процедури Комітету Міністрів та доповнює останню у відповідності до існуючої процедури нагляду. Ефективність виконання
в такій системі напряму залежить від ефективності здійснення заходів на національному рівні, а тому вкрай необхідно забезпечити
належне функціонування внутрішньодержавної системи імплементації.
2.2. ПОВНОВА ЖЕННЯ ОРГАНІВ У КРАЇНИ
У СФЕРІ ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОГО С УДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ
2.2.1. ОРГАН ПРЕДСТАВНИЦТВА

Відповідно до статті 1 Закону № 3477-IV, координацію виконання
рішень ЄСПЛ в Україні здійснює Орган представництва. Проте текст
цього закону не містить вказівку на назву конкретного органу в системі органів публічної влади.
Пунктом 2 «Порядку забезпечення представництва України під
час розгляду справ у Європейському суді з прав людини», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 року
№ 553 (зі змінами), визначено, що відповідальним за забезпечення
представництва України у Суді є Мін’юст в особі Уповноваженого
у справах Європейського суду з прав людини або Міністр юстиції у визначених ним випадках61.
Пунктом 1 «Положення про Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2006 року № 784 (зі змінами), визначено, що
Уповноважений у справах Європейського суду з прав людини є посадовою особою Міністерства юстиції, на яку покладено повноваження
щодо здійснення представництва України в ЄСПЛ під час розгляду
справ про порушення Конвенції, координації виконання його рішень,
а також інформування Комітету Міністрів про хід виконання рішень
ЄСПЛ62 .
61

Див.: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/553-2004-%D0%BF#Text

62

Див.: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/784-2006-%D0%BF#Text
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Підпунктом 58 пункту 3 «Положення про Міністерство юстиції
України», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від
02.07.2014 року № 228 (зі змінами), одним з основних завдань Міністерства юстиції України передбачено забезпечення підготовки документів та представництва інтересів держави в ЄСПЛ під час розгляду
справ про порушення Україною Конвенції та звітування перед Комітетом Міністрів про стан виконання рішень ЄСПЛ у справах проти
України63 .
За інформацією на сторінці «Керівництво Міністерства» на офіційному сайті Міністерства юстиції України, Уповноважений у справах Європейського суду з прав людини є одним із заступників Міністра64 .
На підставі системного аналізу наведених вище положень законодавства, що регулюють питання представництва України в ЄСПЛ,
а також інформації про структуру Міністерства юстиції України,
можна зробити висновок, що повноваження Органу представництва
в розумінні Закону № 3477-IV здійснює заступник Міністра юстиції
України — Уповноважений у справах Європейського суду з прав людини (надалі — Уповноважений у справах ЄСПЛ).
З цього визначення можна зробити висновок, що фундаментальною функцією Уповноваженого у справах ЄСПЛ у сфері моніторингу
виконання рішень є саме координаційна функція, яка визначає роль
останнього в національній системі виконання рішень ЄСПЛ.
Діяльність Уповноваженого у справах ЄСПЛ забезпечує Секретаріат, який утворюється у складі центрального апарату Міністерства
юстиції України з правами департаменту. У разі відсутності Уповноваженого у справах ЄСПЛ його обов’язки виконує керівник Секретаріату.
При цьому Положення про Уповноваженого у справах ЄСПЛ передбачає діяльність Уповноваженого на регіональному рівні. Така
діяльність здійснюється через представників Уповноваженого, що
працюють у складі міжрегіональних територіальних органів Міністерства юстиції України та очолюють регіональні відділення Секретаріату Уповноваженого у справах ЄСПЛ.
При здійсненні своєї діяльності, яка пов’язана із роботою в ЄСПЛ
та інформуванням Комітету Міністрів про хід виконання рішень,
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63

Див.: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/228-2014-%D0%BF#Text

64

Див.: https://minjust.gov.ua/m/the-leadership-of-the-ministry
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Уповноважений у справах ЄСПЛ взаємодіє з Міністерством закордонних справ України та отримує сприяння через діяльність Постійного
представництва України при Раді Європи.
Робота з виконання будь-якого рішення на національному рівні розпочинається з організації сповіщення про його постановлення
ЄСПЛ. Відповідно до частини першої статті 5 Закону № 3477-IV, сповіщення здійснює Орган представництва протягом десяти днів від дня
одержання повідомлення про набуття Рішенням статусу остаточного.
Орган представництва надсилає стислий виклад Рішення потерпілій стороні, Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини, всім державним органам, посадовим особам та іншим суб’єктам,
безпосередньо причетним до справи, за якою постановлено Рішення.
Дане сповіщення відіграє важливу роль як в здійсненні заходів індивідуального характеру, так і в імплементації заходів загального характеру.
Стосовно моніторингу виконання рішень ЄСПЛ, основні повноваження Органу представництва містяться в статті 14 Закону № 3477-IV.
Зі змісту цієї статті вбачається, що в межах здійснення своєї діяльності по виконанню рішень ЄСПЛ на національному рівні, Орган представництва напряму регулярно взаємодіє з трьома органами — Кабінетом Міністрів України, Апаратом Верховної Ради України та Верховним Судом65. Згідно з положеннями цієї статті, взаємодія Органу
представництва із зазначеними органами здійснюється шляхом направлення встановлених в законі документів.
Щокварталу Орган представництва готує та надсилає до Кабінету
Міністрів України подання щодо вжиття заходів загального характеру (надалі — Подання). У відповідності до частини другої статті 14
Закону № 3477-IV Подання за змістом повинно містити:
• аналіз обставин, що призвели до порушення Конвенції;
• пропозиції щодо внесення змін до чинного законодавства;
• пропозиції щодо внесення змін до адміністративної практики;
• пропозиції для врахування під час підготовки законопроектів;
65

За текстом Закону № 3477-IV, Верховний Суд у всіх відмінках зазначений як
«Верховний Суд України», тобто назва найвищого суду в системі судоустрою Україні
в тексті Закону № 3477-IV не була приведена у відповідність до Конституції України в редакції після прийняття Закону України № 1401-VIII від 02.06.2016 та не була
узгоджена із відповідними положеннями Закону України «Про судоустрій і статус
суддів».
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• пропозиції щодо забезпечення професійної підготовки з питань вивчення Конвенції та практики ЄСПЛ для суддів, прокурорів, адвокатів, працівників правоохоронних органів, імміграційних служб, інших категорій працівників, професійна діяльність яких пов’язана із правозастосуванням, а також
з триманням людей в умовах позбавлення свободи;
• пропозиції щодо здійснення інших заходів загального характеру, спрямованих на усунення недоліків системного характеру, припинення спричиненого цими недоліками порушення
Конвенції та забезпечення максимального відшкодування наслідків цих порушень;
• перелік центральних органів виконавчої влади, які є відповідальними за вжиття кожного з пропонованих у поданні заходів.
Одночасно із поданням, Орган представництва готує також аналітичний огляд для Верховного Суду та пропозиції для врахування під
час підготовки законопроектів для Апарату Верховної Ради України.
Систему взаємодії Органу представництва з іншими органами
публічної влади можна зобразити схематично 66 .
У відповідності до частини третьої статті 14 Закону № 3477-IV,
аналітичний огляд для Верховного Суду повинен включати аналіз
обставин, що спричинили порушення Конвенції, та пропозиції щодо
приведення судової практики у відповідність з вимогами Конвенції.
Стосовно пропозицій для врахування під час підготовки законопроектів для Апарату Верховної Ради України, то цей документ не несе характер законодавчої ініціативи, оскільки Орган представництва,
будучи фактично департаментом Міністерства юстиції України, не
наділений самостійно таким правом. Взаємодія між Органом представництва та Апаратом Верховної Ради України за цим напрямком,
виходячи із системного тлумачення норм, не спричиняє обов’язкове
ініціювання передбачених законодавством процедур.
Орган представництва у своїй діяльності щодо вжиття заходів
загального характеру керується виключно Законом України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав
людини» від 23.02.2006 № 3477-IV»67.
66
67

Див.: Додаток 3, Схему 1.

Відповідь Міністерства юстиції України № 26873/ПІ-ЮР-493-21/5.2.2 від
23.06.2021 року; див. Додаток 4.
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На наше переконання, для забезпечення належного рівня правової передбачуваності діяльності Органу представництва, необхідно
надати більш детальне регламентування діяльності Уповноваженого
у справах ЄСПЛ в межах наданих йому статтею 14 Закону № 3477-IV
повноважень.
Окрім взаємодії з іншими органами публічної влади, Орган
представництва здійснює власну поточну діяльність. У відповідності
до частини першої статті 19 Закону № 3477-IV, Орган представництва
здійснює юридичну експертизу всіх законопроектів, а також підзаконних нормативних актів, на які поширюється вимога державної реєстрації, на відповідність Конвенції, за результатами чого готує спеціальний висновок. Причому нездійснення передбаченої частиною
першою цієї статті перевірки або наявність висновку про невідповідність підзаконного акта вимогам Конвенції є підставою для відмови
в державній реєстрації відповідного підзаконного акта.
Також, згідно з частиною третьою статті 19 Закону № 3477-IV,
Орган представництва забезпечує постійну та з розумною періодичністю перевірку чинних законів і підзаконних актів на відповідність
Конвенції та практиці ЄСПЛ, передовсім у сферах, що стосуються
діяльності правоохоронних органів, кримінального провадження,
позбавлення свободи.
Відповідно до частини четвертої статті 19 Закону № 3477-IV, за
результатами такої перевірки Орган представництва подає до Кабінету Міністрів України пропозиції щодо внесення змін до чинних
законів та підзаконних актів з метою приведення їх у відповідність
з вимогами Конвенції та відповідною практикою ЄСПЛ. За правовою
природою дані пропозиції є відмінними від Подання, яке здійснюється Органом представництва в межах частини першої статті 14 Закону
№ 3477-IV.
Внутрішню діяльність Органу представництва у сфері виконання
рішень ЄСПЛ можна зобразити схематично 68 .
Відтак, ні за текстом Закону № 3477-IV, ні за текстом Положення про Уповноваженого у справах ЄСПЛ не міститься посилання на
конкретні прояви публічності діяльності Органу представництва,
зокрема, шляхом опублікування документів, передбачених статтею
14 Закону № 3477-IV. Проте, виходячи із системного тлумачення положень законодавства у сфері доступу до публічної інформації, тек68

Див.: Додаток 3, Схему 2.
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сти зазначених вище документів є публічними та можуть бути надані
на запит69.
Підсумовуючи вищезазначене, Орган представництва (Уповноважений у справах ЄСПЛ) виконує координаційні функції у сфері виконання рішень ЄСПЛ на національному рівні, зокрема, здійснює діяльність та забезпечує взаємодію з іншими органами публічної влади
з метою імплементації заходів, необхідних для виконання рішення
ЄСПЛ.
2.2.2. КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ТА ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

Національна система виконання рішень ЄСПЛ визначає важливу
роль Кабінету Міністрів України. Стаття 15 Закону № 3477-IV регламентує дії Кабінету Міністрів України щодо вжиття заходів загального характеру. Згідно з положеннями цієї статті хронологічно зазначені дії відбуваються після виконання Органом представництва повноважень в межах статті 14 Закону № 3477-IV, тобто після направлення
Подання до Кабінету Міністрів України.
Відповідно до частини першої статті 15 Закону № 3477-IV,
Прем’єр-міністр України відповідно до Подання Органу представництва, передбаченого у статті 14 цього закону, визначає центральні
органи виконавчої влади, які є відповідальними за виконання заходів
загального характеру, та невідкладно дає їм відповідні доручення.
Центральні органи виконавчої влади, які зазначені в дорученні
Прем’єр-міністра України, зобов’язані протягом встановленого в дорученні строку здійснити наступні дії:
• забезпечити видання в межах своєї компетенції власних відомчих нормативно-правових актів, які будуть спрямовані на
виконання заходів загального характеру, та самостійно контролювати їх виконання;
• внести до Кабінету Міністрів України пропозиції щодо прийняття нових, скачування чинних нормативно-правових актів
або внесення до них змін.
69

У додатках до відповіді Міністерства юстиції України № 26873/ПІЮР-493-21/5.2.2 від 23.06.2021 року на наш запит на отримання публічної інформації
нами було отримано копії документів, передбачені статтею 14 Закону № 3477-IV; див.
Додаток 4.
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Після виконання визначеними органами виконавчої влади доручень Прем’єр-міністра України, Кабінет Міністрів України здійснює
наступні дії:
• видає в межах своєї компетенції акти на виконання заходів загального характеру;
• вносить у порядку законодавчої ініціативи до Верховної Ради
України законопроекти щодо прийняття нових, скасування
чинних законів або внесення до них змін.
Частиною четвертою статті 15 Закону № 3477-IV встановлено
строки здійснення вищезазначених дій, а саме відповідні акти мають
бути видані та відповідний законопроект має бути внесений Кабінетом Міністрів України на розгляд Верховної Ради України протягом
трьох місяців від дня видання доручення Прем’єр-міністра України.
Діяльність Кабінету Міністрів України та центральних органів
виконавчої влади у сфері виконання рішень ЄСПЛ можна зобразити
схематично70 .
Аналізуючи вищезазначені положення Закону № 3477-IV за допомогою наведеного схематичного зображення можна дійти висновку,
що імплементація необхідних заходів загального характеру в межах
національної процедури виконання рішення ЄСПЛ може відбутися
у три різні способи: (1) разом із виданням відомчого акту уповноваженого центрального органу виконавчої влади; (2) разом із виданням
нормативно-правового акту Кабінету Міністрів України; (3) разом із
прийняттям закону.
Спосіб, за допомогою якого будуть виконані заходи загального
характеру, залежить від складності констатованої ЄСПЛ проблеми та
повноважень конкретного органу. Відтак, деякі системні проблеми,
які встановлюються ЄСПЛ чи Комітетом Міністрів, можливо вирішити виключно на рівні закону, а тому й імплементація можлива лише
на законодавчому рівні.
З перелічених вище трьох способів імплементації тільки два
(перший та другий) розташовані повністю в межах повноважень виконавчої гілки влади, а тому можуть бути предметом розгляду в контексті обов’язку Кабінету Міністрів України та органів виконавчої влади
з виконання рішень у відповідності до положень Закону № 3477-IV
та закріплених цим законом строків.
70

Див.: Додаток 3, Схему 3.
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Третій спосіб віднесений до повноважень органу законодавчої
гілки влади, а тому імплементація у цей спосіб є більш складною, тривалою та, найголовніше, залежить від чиннику «політичної волі» на
прийняття конкретного законопроекту. Відтак, формулювання частини четвертої статті 15 Закону № 3477-IV прямо вказує на застосовність
вищезазначених строкових обмежень до моменту видання нормативних актів та внесення законопроекту, виключаючи будь-які зобов’язання Верховної Ради України як єдиного органу законодавчої влади
в Україні по прийняттю необхідних для виконання рішення законів.
Із вищезазначеного можна зробити висновок, що Кабінет Міністрів України та центральні органи виконавчої влади забезпечують
вагомий внесок до процедури імплементації заходів загального характеру, оскільки уповноважені видавати нові, змінювати та скасовувати існуючі нормативно-правові акти, що віднесені до їх компетенції, а також обтяжені строковими межами на здійснення описаної
вище діяльності.
2.2.3. КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

В межах національної системи виконання рішень ЄСПЛ функціонує спеціальна Комісія, яка була утворена Постановою Кабінету
Міністрів України від 1 квітня 2020 року № 25871. Даною постановою
затверджено Положення про Комісію з питань виконання рішень
Європейського суду з прав людини (надалі — Положення про Комісію)
та її склад.
Міністром юстиції відзначається, що створення даної комісії
здійснено з метою забезпечення ефективної співпраці органів державної влади72 . Тобто одним із ключових напрямків існування та
функціонування цього органу є створення «майданчику» для координації дій органів державної влади, діяльність яких впливає на стан
виконання рішень ЄСПЛ, а також забезпечення участі представників
громадськості в обговоренні цих питань.
Пунктом 1 Положення про Комісію визначається, що комісія
є тимчасовим консультативно-дорадчим органом, утвореним Кабіне71
72

Див.: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/258-2020-%D0%BF#Text

Див.: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3353614-ukraina-prodovzuvatime-posuk-slahiv-dla-vikonanna-risen-espl-maluska.html
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том Міністрів України. З цього визначення можна зробити висновок,
що результати діяльності Комісії не несуть імперативного характеру,
проте можуть стати підставою для прийняття такого рішення.
В пункті 3 Положення про Комісію передбачено три завдання, які
полягають в:
• розробленні механізмів усунення системних і структурних
проблем, констатованих у рішеннях ЄСПЛ у справах проти
України, та запобігання виникненню таких проблем у майбутньому;
• підготовці та поданні Кабінету Міністрів України пропозицій
щодо виконання рішень ЄСПЛ з метою, в тому числі, ухвалення Комітетом Міністрів остаточної резолюції73 про виконання
кожного конкретного рішення ЄСПЛ у справі проти України;
• удосконаленні нормативно-правової бази з метою виконання
рішень ЄСПЛ.
В пункті 5 Положення про Комісію передбачено право Комісії
(1) отримувати від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій необхідну інформацію та (2) залучати до участі у своїй
роботі представників зазначених вище інституцій та незалежних
експертів з метою виявлення причин виникнення структурної та/
або системної проблеми, констатованої в рішенні ЄСПЛ у справах
проти України.
До складу Комісії входять 43 члени, з яких 20 осіб залучаються за
їх згодою74 . Службовці органів публічної влади, які входять до складу
комісії, залучаються за посадою.
З-поміж 43 членів наявне наступне розподілення за критерієм
належності до інституції, яку вони представляють:
• 39 членів представляють органи публічної влади;
• 2 члени представляють громадський сектор;
• 2 члени представляють міжнародні організації.
Ми вважаємо, що для забезпечення належного представлення
поглядів громадськості та представників міжнародних організацій
доцільно збільшити кількість відповідних місць у Комісії.
73

Див.: Глосарій («Остаточна резолюція»).

74

Див.: Додаток до постанови Кабінету Міністрів України № 258 від 01.04.2020
року «Склад Комісії з питань виконання рішень Європейського суду з прав людини»
за посиланням https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/258-2020-%D0%BF#Text
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Відповідно до Складу Комісії, головою Комісії є Віце-прем’єр-міністр України — Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих
територій, заступником голови Комісії — Міністр юстиції, секретарем
Комісії — Заступник Міністра юстиції — Уповноважений у справах
Європейського суду з прав людини.
В пункті 9 Положення про Комісію передбачено, що основною
організаційною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться
у разі потреби, але не рідше, ніж один раз на квартал. При цьому члени Комісії уповноважені ініціювати засідання Комісії шляхом звернення із відповідним запитом до голови Комісії.
За результатом своєї діяльності Комісія формує пропозиції та
рекомендації, які фіксуються у протоколі засідання Комісії. Згідно
з пунктом 12 Положення про Комісію, пропозиції чи рекомендації
вважаються схваленими у випадку голосування за них більш ніж половини присутніх на засіданні членів Комісії. У випадку рівного розподілу голосів, приймається те рішення, за яке проголосував головуючий на засіданні.
Відповідно до пункту 13 Положення про Комісію, протокол підписується головуючим на засіданні (згідно з пунктом 7 Положення
про Комісію, головує Голова Комісії або його заступник) та секретарем Комісії. Даний протокол надсилається всім членам Комісії та
Кабінету Міністрів України — це є одним із способів, в який Комісія
співпрацює з Кабінетом Міністрів України та який може призвести до
імплементації прийнятих пропозицій та рекомендацій.
Іншим способом є реалізація пропозицій та рекомендації Комісії
шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення за проектом, який вноситься органом виконавчої влади відповідно до наявних повноважень (пункт 13 Положення про Комісію).
У відповідності до пункту 14 Положення про Комісію, організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Комісії здійснює Секретаріат Кабінету Міністрів України.
В профільному Законі № 3477-IV відсутня вказівка на статус та
функціонування зазначеної Комісії, а тому можна припустити, що
її існування є «паралельним» загальній національній системі виконання рішень ЄСПЛ. За координаційним характером діяльності Комісія схожа на Орган представництва, проте здійснює свою діяльність
періодично у формі засідань та відіграє роль форми координаційної
взаємодії, а Орган представництва — постійно та є органом, який консолідує координаційні функції в цій сфері.
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2.2.4. ІНШІ ОРГАНИ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ ФУНКЦІЇ
У СФЕРІ ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

Підкомітет з питань виконання рішень
Європейського суду з прав людини
та альтернативного розв’язання спорів
Комітету Верховної Ради України
з питань правової політики
Відповідно до пункту 16 Додатку до Постанови Верховної Ради
України від 29 серпня 2019 року № 19-IX75, до предмета відання комітету Верховної Ради України з питань правової політики відноситься
засади організації виконання рішень ЄСПЛ.
Згідно з даними офіційного сайту Комітету Верховної Ради України з питань правової політики76 , Комітет для забезпечення основних
напрямів своєї діяльності відповідно до статті 37 Закону України «Про
комітети Верховної Ради України»77 утворив із свого складу підкомітети, до числа яких входить Підкомітет з питань виконання рішень
ЄСПЛ та альтернативного розв’язання спорів.
До предметів відання цього підкомітету відносяться: засади організації виконання рішень ЄСПЛ, міжнародний комерційний арбітраж, третейські суди та медіація. Наразі на офіційному сайті Комітету
наявна інформація про єдине засідання Підкомітету, яке мало місце
27 жовтня 2020 року в режимі відеоконференції. На засіданні були
порушені теми можливості впровадження запропонованих механізмів парламентського контролю за виконанням рішень та проблемні
аспекти застосування процедур банкрутства підприємств, які перебувають у власності чи під управлінням держави, в контексті нового
законодавства та відповідної судової практики78 .
Управління організації виконання рішень Європейського суду
з прав людини в структурі Офісу Генерального прокурора
Відповідно до Структури Офісу Генерального прокурора, яка
затверджена Наказом Генерального прокурора від 21.12.2019 року
75

Див.: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/19-IX#Text

76

див. http://kompravpol.rada.gov.ua/news/Pro_komitet/Zagalna_info/73339.html

77

Див.: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/116/95-%E2%F0#Text

78

Див.: http://kompravpol.rada.gov.ua/documents/zasd_pdkom/
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№ 99-шц79, в ній функціонує Департамент протидії порушенням прав
людини у правоохоронній та пенітенціарній сферах.
Діяльність Департаменту протидії порушенням прав людини
у правоохоронній та пенітенціарній сферах (надалі — Департамент)
регламентується Положенням, яке затверджено Наказом Генерального прокурора від 07.09.2021 року № 28880 (надалі — Положення). Відповідно до пункту 1.1 Положення, Департамент є самостійним структурним підрозділом Офісу Генерального прокурора, підпорядкованим першому заступнику або заступнику Генерального прокурора
згідно з розподілом обов’язків між керівництвом Офісу Генерального
прокурора.
Відповідно до підпункту 3 пункту 2.1 Положення, в межах Департаменту функціонує управління організації виконання рішень ЄСПЛ,
аналітичного та документального забезпечення (надалі — Управління) у складі (1) відділу аналітичної роботи та організації виконання
рішень ЄСПЛ та (2) відділу документального забезпечення.
Відповідно до пункту 4.3.1 Положення, Відділ аналітичної роботи
та організації виконання рішень ЄСПЛ забезпечує:
• контроль за ефективністю та організацією процесуального керівництва досудовим розслідуванням обласними прокуратурами, участі у судовому провадженні та підтриманні публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях, досудове
розслідування в яких здійснюється на виконання рішень ЄСПЛ
за фактами порушення статей 3 та 5 Конвенції;
• вивчення та узагальнення стану процесуального керівництва
у кримінальних провадженнях, досудове розслідування в яких
здійснюється на виконання рішень ЄСПЛ за фактами порушення статей 3 та 5 Конвенції;
• взаємодію із Секретаріатом Уповноваженого у справах ЄСПЛ
при підготовці і внесенні на розгляд ЄСПЛ необхідних матеріалів, інформуванні в установленому порядку Комітету Міністрів про хід виконання Україною рішень ЄСПЛ, виявленні
причин порушення Конвенції, розроблення пропозицій щодо
їх усунення та недопущення;
• взаємодію з державними органами, які є адміністраторами
(держателями) автоматизованих інформаційних систем, з ме-
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79

Див.: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0099900-19#Text

80

Див.: https://gp.gov.ua/ua/posts/polozhennya-pro-samostijni-strukturni-pidrozdili
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тою забезпечення доступу працівників Департаменту до відповідних інформаційних ресурсів;
• підготовку у взаємодії з іншими структурними підрозділами
Департаменту матеріалів на розгляд нарад у керівництва Офісу Генерального прокурора та Департаменту;
• контроль за виконанням структурними підрозділами Департаменту планових заходів, рішень нарад, наказів, доручень
і завдань керівництва Офісу Генерального прокурора та Департаменту;
• опрацювання та підготовку за участю керівників структурних
підрозділів Департаменту проектів організаційно-розпорядчих документів Офісу Генерального прокурора з питань, що
належать до компетенції Департаменту;
• за дорученням керівництва Департаменту підготовку доповідних записок, листів інформаційного характеру, узагальненої
інформації про роботу структурних підрозділів Департаменту;
• моніторинг та інформування керівництва Департаменту про
розпочаті кримінальні провадження за заявами і повідомленнями про факти катувань та інших серйозних порушень прав
людини у правоохоронній і пенітенціарній сферах;
• опрацювання спільно з іншими структурними підрозділами
Департаменту проектів законів та інших нормативно-правових актів, внесення пропозицій щодо вдосконалення законодавства;
• підготовку у взаємодії з іншими структурними підрозділами
статистичної звітності про роботу Департаменту.
Робота Департаменту забезпечується окремим підрозділом з ведення діловодства.
2.3. ОКРЕМІ ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАС ТОС У ВАННЯ
ЗА ХОДІВ ІНДИВІДУА ЛЬНОГО Х АРАКТЕРУ
2.3.1. ЗАГАЛЬНА ПРОЦЕДУРА
ОТРИМАННЯ ГРОШОВОЇ КОМПЕНСАЦІЇ,
ПРИЗНАЧЕНОЇ ЗА РІШЕННЯМ
ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

Система виконання, яка функціонує під наглядом Комітету Міністрів, передбачає наявність як заходів загального характеру, так
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і заходів індивідуального характеру81. Відповідно до положень Закону № 3477-IV виконання рішень в частині індивідуальних заходів
поділяється на виплату справедливої компенсації (статті 7–9 Закону
№ 3477-IV) та здійснення додаткових заходів індивідуального характеру (статті 10–12 Закону № 3477-IV).
Виплата справедливої компенсації становить важливу частину
загальної процедури виконання рішення ЄСПЛ82 . Отримання виплати, присудженої за рішенням ЄСПЛ, здійснюється за процедурою
звернення стягнення, яка передбачена в статтях 7–9 Закону № 3477-IV.
Ця процедура розпочинається із дій Органу представництва зі сповіщенню заявника у справі та Державної виконавчої служби України.
Відповідно до положень частини першої статті 7 Закону № 3477-IV,
Орган представництва протягом десяти днів від дня отримання повідомлення ЄСПЛ про набуття рішенням статусу остаточного83 здійснює
два відправлення. Перше відправлення направляється заявнику, який
на стадії виконання рішення набуває статусу стягувача, та містить
роз’яснення його права подати до Державної виконавчої служби України заяву про виплату справедливої компенсації, в якій мають бути
зазначені реквізити банківського рахунку для перерахування коштів.
Друге відправлення надсилається до Державної виконавчої служби України та містить один із наступних пакетів документів:
• оригінальний текст остаточного рішення ЄСПЛ у справі проти
України, яким визнано порушення Конвенції, та переклад його
резолютивної частини;
• оригінальний текст остаточного рішення ЄСПЛ щодо справедливої компенсації84 у справі проти України та переклад його
резолютивної частини;
• оригінальний текст рішення Суду щодо дружнього врегулювання85 у справі проти України та його переклад;
• оригінальний текст рішення Суду про схвалення умов односторонньої декларації86 у справі проти України та його переклад.
81

Див.: Глосарій («Заходи загального характеру» та «Заходи індивідуального характеру»).
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82

Див.: Глосарій («Справедлива компенсація»).

83

Див.: Глосарій («Остаточне рішення»).

84

Див.: Глосарій («Справедлива компенсація»).

85

Див.: Глосарій («Дружне врегулювання»).

86

Див.: Глосарій («Одностороння декларація»).
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Відповідно до пункту «б» частини першої статті 7 Закону № 3477-IV,
автентичність перекладу засвідчується Органом представництва.
Після отримання одного з пакетів документів, зазначених вище,
Державна виконавча служба України протягом десяти днів відкриває
виконавче провадження.
З одного боку може скластися враження, що процедура стягнення справедливої компенсації за рішенням ЄСПЛ має заявний характер та неможлива без відповідної ініціації з боку потерпілої сторони шляхом направлення зазначеної в частині першій статті 7 Закону № 3477-IV заяви до Державної виконавчої служби України. Проте
в законі визначено, що неподання потерпілою стороною заяви про
виплату справедливої компенсації не є перешкодою для виконання рішення. Більше того, пункт «б» частини першої статті 7 Закону
№ 3477-IV не передбачає жодної дискреції у діях Державної виконавчої служби України стосовно відкриття провадження у справі, а тому
останнє відбувається навіть без участі заявника.
Для отримання суми справедливої сатисфакції стягувачу потрібно направити до Департаменту Державної виконавчої служби України Міністерства юстиції України за адресою: 01001, м. Київ, вул. Городецького, 13, банківські реквізити рахунку у гривнях, на який він
бажає отримати гроші, а також копії заповнених сторінок паспорту та
довідки податкового органу про присвоєння ідентифікаційного коду.
У випадку, коли стягувач не може відкрити рахунок у банківській
установі, зокрема, коли він перебуває під вартою в зв’язку з кримінальним переслідуванням або відбуванням покарання за вироком
суду, можна відкрити рахунок на іншу особу за довіреністю стягувача.
Також можна відкрити рахунок на ім’я самого стягувача, який утримується під вартою, на підставі довіреності та засвідченої адміністрацією установи тримання під вартою (відбування покарання) копії його паспорту, а після переказу грошей з рахунку Державного бюджету
на рахунок стягувача на підставі довіреності отримати гроші з такого
рахунку.
У разі смерті стягувача право на справедливу компенсацію мають його спадкоємці, які прийняли спадщину. В такому випадку треба звертатися з відповідною заявою про отримання справедливої
компенсації замість померлого стягувача, з доданням засвідчених
копій свідоцтва про смерть та документа про прийняття спадщини.
Ситуації, коли сума справедливої компенсації отримується не
самим стягувачем, є нетиповими. Такі випадки потребують від особи,
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яка робить це замість стягувача, отримання додаткових документів
від установи тримання під вартою, нотаріуса, органів реєстрації цивільного стану, банківської установи тощо для надання органам Міністерства юстиції України, що може стати проблематичним.
У відповідності до положень частини першої статті 8 Закону
№ 3477-IV, виплата присудженої ЄСПЛ справедливої компенсації
стягувачеві повинна бути здійснена протягом трьох місяців з моменту набуття відповідним рішенням статусу остаточного або в інший
строк, зазначений в рішенні. В рішенні даний строк зазначається
в резолютивній частині, поряд із сумою присудженої компенсації.
В більшості випадків такий строк, закріплений в рішенні, дорівнює
саме трьом місяцям.
Суми компенсацій присуджуються ЄСПЛ у валюті «Євро», проте
в рішеннях, зазвичай, прямо передбачено, що держава зобов’язана
здійснити виплату суми у власній валюті із здійсненням перерахунку
за курсом, що буде діяти на дату розрахунку.
Також в рішеннях прямо зазначається, що держава сплачує стягувачу присуджену суму компенсації разом із будь-яким податком,
який може бути стягнуто з цієї суми, тобто в результаті стягувач має
отримати саме ту суму (у перерахунку на національну валюту України за курсом Національного банку України на дату перерахування
коштів), яку йому було присуджено ЄСПЛ.
У випадку невиплати присудженої за рішенням ЄСПЛ суми справедливої компенсації протягом встановленого строку (зазвичай —
трьох місяців), на дану суму нараховується пеня. Із закінченням передбаченого строку до остаточного розрахунку на присуджену суму
нараховується простий відсоток 87 у розмірі граничної позичкової
ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в період несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти.
Департамент виконання рішень здійснює контроль оплати. У випадку виявлення проблеми з отриманням оплати, заявник може звернутися до Департаменту виконання рішень протягом 2 місяців (строк
для подання скарг або зауважень). У випадку, якщо протягом строку
звернення не буде здійснено, заявник вважається таким, що прийняв
сплату сум на умовах держави.
На сторінці Департаменту виконання рішень розміщена наступна контактна інформація, за якою можна здійснити звернення:
87
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Англ. «simple interest».
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• поштою за адресою «Рада Європи / Council of Europe; DGI —
Directorate General of Human Rights and Rule of Law; Department
for the Execution of Judgments of the ECHR; Just Satisfaction Section;
F-67075 Strasbourg Cedex; France»;
• факсом за телефоном +33(0)3.88.41.27.93;
• електронною поштою за адресою dgI_execution_just_satisfaction@
coe.int.
Відповідно до частини 3 статті 8 Закону № 3477-IV, протягом одного місяця від дня відкриття виконавчого провадження за рішенням
ЄСПЛ Орган представництва надсилає до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського
обслуговування бюджетних коштів (Державна казначейська служба
України, надалі — Казначейство 88), постанову про відкриття виконавчого провадження та пакет документів, який до цього був надісланий
до Державної виконавчої служби України у відповідності до пункту «б» частини першої статті 7 Закону № 3477-IV.
Безпосереднє перерахування коштів здійснює Казначейство.
Згідно з положеннями частини 4 статті 8 Закону № 3477-IV, протягом
десяти днів від дня отримання зазначених вище документів від Органу представництва Казначейство здійснює списання зазначених
коштів на рахунок заявника у справі, а в разі його відсутності — на
депозитний рахунок Державної виконавчої служби України, де вони
зберігаються відповідно до порядку, передбаченому в Законі України
«Про виконавче провадження»89.
Закінчення виконавчого провадження здійснюється на підставі
підтвердження списання справедливої компенсації, яке було отримано від Казначейства, та підтвердження виконання всіх вимог, які
передбачені в резолютивній частині рішення ЄСПЛ. Після закінчення
виконавчого провадження Державна виконавча служба України протягом трьох днів надсилає Органу представництва постанову про закінчення виконавчого провадження та підтвердження списання коштів.
Описану вище процедуру виплати справедливої компенсації,
призначеного за рішенням ЄСПЛ, можна зобразити схематично 90 .
Якщо місцеперебування (місцезнаходження) стягувача неможливо встановити, або у разі смерті стягувача — фізичної особи чи лікві88

Див.: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/215-2015-%D0%BF#Text

89

Див.: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1404-19#Text

90

Див.: Додаток 3, Схему 4.
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дації (реорганізації) стягувача — юридичної особи, сума справедливої компенсації перераховується на депозитний рахунок Державної
виконавчої служби України. Аналогічна процедура застосовується
також у випадку, коли стягувач не подав передбачену пунктом «а» частини першої статті 7 Закону № 3477-IV заяву про виплату справедливої компенсації, в якій мали бути зазначені реквізити банківського
рахунку для перерахування коштів.
Відповідно до положень частини другої статті 9 Закону № 3477-IV,
сума справедливої компенсації, яка знаходиться на депозитному рахунку Державної виконавчої служби України, перераховується наступним особам таким чином:
• стягувачу — фізичній особі після подання ним відповідної заяви;
• спадкоємцям стягувача — фізичної особи після подання належним чином оформлених документів, які надають право на
отримання спадщини;
• правонаступнику реорганізованого стягувача — юридичної
особи після подання належним чином оформлених документів, які підтверджують його правонаступництво;
• засновникам (учасникам, акціонерам) ліквідованого стягувача — юридичної особи після подання ними судових рішень, які
підтверджують їхній статус засновників (учасників, акціонерів) ліквідованого заявника — юридичної особи на момент ліквідації та визначають частку відшкодування, що належить до
виплати кожному із засновників (учасників, акціонерів).
Процедура перерахування коштів на депозитний рахунок Державної виконавчої служби України застосовується лише у невідкладних та чітко зазначених в законі випадках. Згідно з положеннями частини третьої статті 9 Закону № 3477-IV, Державна виконавча служба
України протягом трьох днів з моменту перерахування на її депозитний рахунок коштів повинна повідомити про це заявника у справі.
Відповідно до частини четвертої статті 9 Закону № 3477-IV, Державна виконавча служба України надсилає Органу представництва
інформацію про наявність на її депозитному рахунку суми відшкодування та про здійснення повідомлення заявника у справі.
Підсумовуючи вищенаведене можна зазначити, що виплата присудженої справедливої компенсації здійснюється відповідно до чітко
регламентованої процедури та передбачає участь кількох органів публічної влади. Окремі положення реалізації закріпленої процедури
дозволяють дійти висновку, що для реального отримання належних
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грошових коштів стягувач або його правонаступники (спадкоємці,
засновники, учасники, акціонери тощо) повинні подати заяву про
виплату справедливої компенсації, де буде зазначений рахунок для
перерахування коштів.
2.3.2. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ У СПРАВАХ,
АНАЛОГІЧНИХ ДО BURMYCH AND OTHERS V. UKRAINE

12 жовтня 2017 року ЄСПЛ було винесено рішення у справі Burmych
and Others v. Ukraine (заяви № 46852/13 та інші, [GC])91. Це рішення є одним із найбільш відомих рішень, винесених ЄСПЛ проти України.
Практична важливість цього рішення полягає не тільки у юридичній фіксації того факту, що більше 12 тисяч аналогічних справ, які
вже знаходилися на розгляді в суді, та всі можливі аналогічні справи
є частиною процедури виконання пілотного рішення92 проти України у справі Yuriy Nikolayevich Ivanov v. Ukraine (заява № 40450/04)93 , але
й у якості прикладу застосування судової процедури щодо вилучення вищезазначених справ із реєстру ЄСПЛ та передачі Комітету Міністрів для виконання.
Відтак, після винесення ЄСПЛ рішення у справі Burmych and Others
v. Ukraine, кожна наступна заява до ЄСПЛ за аналогічним порушенням,
за умови її прийнятності, буде вилучена з реєстру справ та передана
до Комітету Міністрів для виконання. Рішення про вилучення оформлюється ухвалою ЄСПЛ, яка не відображається в системі HUDOC94 —
базі рішень ЄСПЛ.
Зазначена ухвала, яка виноситься суддею одноособово, містить
посилання на те, що подана до ЄСПЛ заява є «follow-up» 95 по відношенню до рішення у справі Burmych and Others v. Ukraine, а тому стосовно
цієї справи повинна бути застосована процедура, передбачена в основному рішенні — вилучення з реєстру та передача на виконання до
Комітету Міністрів без винесення рішення по суті.
91

Див.: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-178082

92

Див.: Глосарій («Пілотне рішення»).

93

Див.: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-95032

94

Див.: http://hudoc.echr.coe.int

95

Англ. «той, що слідує за». В практиці ЄСПЛ — заява, що містить аналогічні порушення до тих, що були вже раніше зафіксовані в іншому рішенні ЄСПЛ, та подається із посиланням на таке рішення.
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Загалом, процедура вилучення з реєстру застосовується до заяв,
які, зокрема, не відповідають встановленим формальним критеріям,
проте в даному випадку ця процедура має діаметрально протилежне
застосування — до тих справ, що подані із дотриманням необхідних
вимог, та в будь-якій іншій ситуації потребували би винесення рішення по суті.
Після винесення ухвали ЄСПЛ її буде направлено заявнику у справі або його представнику. Ця ухвала є остаточним рішенням у справі
та слугує підтвердженням того, що заява знаходиться на процедурі
виконання. Основне питання в такому випадку пов’язане із фактичним виконанням такого рішення.
За своєю юридичною природою ухвала, на відміну від рішення по
суті, не містить визнання наявності порушень Конвенції або посилань
на присуджену компенсацію. Основним виконанням в таких справах
є виконання державою остаточного рішення національного суду, яке
було винесено на користь заявника. Саме тому ухвала містить посилання на те, що подальша робота з цією справою здійснюється вже
в межах імплементації заходів загального характеру у справі Yuriy
Nikolayevich Ivanov v. Ukraine (заява № 40450/04).
Відтак можна зробити висновок, що ця ухвала не проходить за
загальною процедурою виконання, тобто не є підставою для відкриття процедури виконання в межах своєї справи, а лише додається до
переліку справ, які необхідно виконати для остаточного виконання
рішення у справі Yuriy Nikolayevich Ivanov v. Ukraine (заява № 40450/04).
Для заявника це означає, що передбачена Законом № 3477-IV загальна процедура виконання не буде застосовуватися в даному випадку.
Для роз’яснення процедури виконання аналогічних заяв, Департамент виконання рішень96 зробив публікацію від 9 листопада
2017 року97, де зазначив важливу інформацію щодо виконання рішень
у справах такого типу. Відповідно до цієї публікації, з метою виконання ухвали суду зацікавлені заявники мають звертатися наступним чином:
• письмово безпосередньо до Агента Уряду України в Міністерстві юстиції України (Орган представництва) за адресою
«вул. Городецького, 13, Київ 01001, Україна»;

true
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96

Див.: Глосарій («Департамент виконання рішень»).

97

Див.: https://www.coe.int/bg/web/execution/-/burmych-and-others-v-ukraine?desktop=
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• телефоном за номером +38 (044) 486-71-76 для заявників — фізичних осіб та їх груп та номером +38 (044) 279-17-35 для заявників — юридичних осіб;
• електронною поштою на адресу civil@minjust.gov.ua для заявників — фізичних осіб та їх груп та адресу public_info@minjust.
gov.ua для заявників — юридичних осіб.
Також в цій публікації Департамент виконання рішень звертає
увагу на той факт, що він не буде здійснювати обробку повідомлень
щодо відповідних заяв.
2.3.3. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ВЖИТТЯ
ДОДАТКОВИХ ЗАХОДІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ

Як було зазначено раніше, з метою забезпечення відновлення порушених прав заявника у справі, крім виплати відшкодування, вживаються додаткові заходи індивідуального характеру98 .
Центральна роль у сфері координації вжиття додаткових заходів
індивідуального характеру відводиться Органу представництва. Відповідно до частини першої статті 11 Закону № 3477-IV, Орган представництва протягом десяти днів з дня отримання повідомлення про
набуття рішенням статусу остаточного зобов’язаний здійснити наступні дії:
• надіслати заявнику у справі повідомлення з роз’ясненням його
права порушити провадження про перегляд справи та/або про
його право на відновлення провадження відповідно до чинного законодавства;
• повідомити органи, які є відповідальними за виконання передбачених в рішенні додаткових заходів індивідуального характеру, про зміст, порядок і строки виконання цих заходів.
До цього повідомлення додається переклад рішення ЄСПЛ, автентичність якого засвідчується Органом представництва.
Згідно з положеннями частини другої статті 11 Закону № 3477-IV,
відповідальним за здійснення контролю виконання додаткових заходів індивідуального характеру є Орган представництва. Положення
частини третьої цієї статті уповноважують Орган представництва
в межах здійснення контролю за виконанням додаткових заходів
98

Див.: підрозділ «Загальна характеристика національної системи виконання
рішень Європейського суду з прав людини».
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індивідуального характеру на (1) отримання від органів, які є відповідальними за виконання, інформації про хід і наслідки виконання
таких заходів, а також на (2) внесення Прем’єр-міністрові України
подання щодо забезпечення виконання додаткових заходів індивідуального характеру.
Окрім повноважень Органу представництва в цій сфері, Закон
№ 3477-IV також регламентує дії органів, які є відповідальними за виконання додаткових заходів індивідуального характеру. Відповідно
до частини першої статті 12 Закону № 3477-IV, відповідальні за виконання додаткових заходів індивідуального характеру органи зобов’язані здійснити наступні дії:
• невідкладно та у визначений рішенням ЄСПЛ та/або чинним
законодавством строк виконати додаткові заходи індивідуального характеру;
• надавати інформацію на запити Органу представництва про перебіг і наслідки виконання додаткових заходів індивідуального
характеру (корелюється із повноваженнями Органу представництва, які закріплені в частині третій статті 11 Закону № 3477-IV);
• дієво та без зволікань реагувати на подання Органу представництва;
• про виконання додаткових заходів індивідуального характеру
повідомити Орган представництва.
Тобто зазначені вище додаткові заходи індивідуального характеру, незалежно від їх характеру, повинні буди здійснені відповідальним за це органом. Координаційна роль Органу представництва повинна забезпечувати ефективність та невідкладність здійснення таких заходів.
Спираючись на положення закріпленої процедури, в контексті виконання додаткових заходів індивідуального характеру Орган
представництва може звертатися за виконанням до будь-якого органу в тому розумінні терміна «орган», яке не звужує його тлумачення
за ознаками приналежності до конкретної гілки влади, статусу, юрисдикції, в тому числі територіальної, підзвітності тощо.
З цього можна зробити висновок про закріплення обов’язку безапеляційного виконання, коли конкретні заходи, на необхідність
здійснення яких вказує ЄСПЛ в рішенні, повинні бути виконані тим
органом, якого вони стосуються. За таких обставин Орган представництва виконує роль «передавального механізму» між конкретними
положеннями рішення ЄСПЛ та відповідальними органами, що обу-
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мовлює наявність контрольно-звітних повноважень останніх перед
Органом представництва в цій сфері.
2.3.4. ОКРЕМІ ПРОЦЕСУАЛЬНІ АСПЕКТИ ПЕРЕГЛЯДУ
РІШЕНЬ НАЦІОНАЛЬНИХ СУДІВ ПІСЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ПОРУШЕННЯ
В РІШЕННІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

Одним із видів додаткових заходів індивідуального характеру,
які передбачені частиною другою статті 10 Закону № 3477-IV є відновлення настільки, наскільки це можливо, попереднього юридичного стану, який заявник у справі мав до порушення Конвенції. Згідно
з положеннями частини третьої цієї статті, таке відновлення може
відбуватися, зокрема, шляхом повторного розгляду справи судом,
включаючи відновлення провадження у справі.
Дане положення можливо реалізувати через застосування механізмів, які передбачені процесуальним законодавством в межах кожного судочинства окремо. Відтак, за результатом винесеного рішення
ЄСПЛ може бути ініційовано судовий перегляд і кримінальної, і цивільної, і адміністративної справи.

Кримінальне судочинство
Кримінальним процесуальним кодексом України (надалі — КПК
України)99 передбачена можливість перегляду справи за виключними
обставинами. Відповідно до пункту другого частини третьої статті
459 КПК України, виключною обставиною визнається встановлення
міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов’язань при вирішенні
даної справи судом. Встановлення порушення зобов’язань в даному
випадку проявляється через винесення остаточного рішення ЄСПЛ100 ,
де констатується порушення державою Конвенції.
Згідно з положеннями частини першої статті 460 КПК України,
учасники судового провадження наділені правом подати заяву про
перегляд за виключними обставинами судового рішення суду будьякої інстанції, яке набрало законної сили. Дана норма є нормою загального характеру та уточнюється в подальших положеннях кодексу.
99

Див.: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text

100

Тут і далі див. Глосарій («Остаточне рішення»).
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Також КПК України у статті 461 встановлює строки звернення із
заявою про перегляд судового рішення за виключними обставинами,
зокрема, у випадку встановлення міжнародною судовою установою,
юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов’язань при вирішенні даної справи судом. Відтак, у відповідності до пункту другого частини п’ятої цієї статті, заява про перегляд
може бути подана не пізніше тридцяти днів із дня, коли така особа
дізналася або могла дізнатися про набуття цим рішенням статусу остаточного. Також цей пункт уточнює загальні положення статті 460
КПК України в частині суб’єкта, який наділений правом на звернення
із такою заявою, зокрема, передбачено здійснення звернення особою,
на користь якої постановлено рішення міжнародною судовою установою, тобто в нашому випадку — заявником у справі ЄСПЛ.
В законодавстві не встановлено переліку чітких ситуацій, в яких
вважається, що особа довідалася чи могла довідатися про винесення
ЄСПЛ остаточного рішення. Відтак, необхідно спиратися на практичні факти, які підтверджують реальну можливість заявника у справі
дізнатися про набуття рішенням ЄСПЛ статусу остаточного. На нашу
думку, в межах процедури виконання така можливість з’являється
з отриманням заявником чи його представником в ЄСПЛ офіційного
документа (листа, повідомлення тощо), де зазначається про набуття
рішенням статусу остаточного.
З одного боку, після винесення рішення ЄСПЛ, Секретаріат Суду
відправляє заявнику або його представнику (в залежності від того,
з ким велася комунікація на етапі розгляду справи) текст рішення
ЄСПЛ, викладений англійською або французькою мовою (для України, зазвичай, англійською). З моменту отримання цього листа заявник або його представник дізнається, що рішення у справі набуло
статусу остаточного.
З іншого боку, національна система виконання рішень ЄСПЛ
передбачає обов’язок Органу представництва протягом десяти днів
з дня одержання повідомлення про набуття рішенням статусу остаточного направити заявнику у справі стислий виклад рішення,
роз’яснити йому право порушити провадження про перегляд справи та/або про його право на відновлення провадження відповідно до
чинного законодавства, а також право на подання до Державної виконавчої служби України заяви про виплату відшкодування. З цього
моменту заявник також дізнається, що рішення у справі набуло статусу остаточного.
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Саме тому ми притримуємося думки, що 30-денний строк на
подання заяви про перегляд рішення слід відраховувати від дня отримання того офіційного документа, що містить інформацію про
набуття рішенням статусу остаточного, який був отриманий хронологічно раніше.
Строк подання заяви про перегляд рішення за виключними обставинами може бути поновлено. Відтак, відповідно до положень
пункту 5-2 частини другої статті 462 КПК України, у заяві про перегляд судового рішення за виключними обставинами зазначаються
клопотання про поновлення строку подання заяви.
У відповідності до положень частини третьої статті 463 КПК
України, заява про перегляд судового рішення за виключними обставинами у разі встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних
зобов’язань при вирішенні цієї справи судом подається до Верховного
Суду для її розгляду у складі Великої Палати.
Також КПК України встановлює вимоги до змісту заяви про перегляд рішення за виключними обставинами, яка згідно з положеннями частини другої статті 462 містить наступне:
• найменування суду, до якого подається заява про перегляд;
• прізвище, ім’я, по батькові (найменування), поштова адреса
особи, яка подає заяву, а також номер засобу зв’язку, адреса
електронної пошти, якщо такі є;
• судове рішення, про перегляд якого за виключними обставинами подається заява;
• обставини, що могли вплинути на судове рішення, але не були
відомі та не могли бути відомі суду та особі, яка звертається із
заявою, під час судового розгляду;
• обґрунтування з посиланням на обставини, що підтверджують наявність виключних обставин, та зміст вимог особи, яка
подає заяву, до суду;
• клопотання особи про витребування копії рішення міжнародної судової установи, юрисдикція якої визнана Україною,
в органу, відповідального за координацію виконання рішень
міжнародної судової установи, якщо її немає в розпорядженні
особи, яка подала заяву;
• клопотання про поновлення строку подання заяви;
• перелік документів та інших матеріалів, які додаються.
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До заяви про перегляд за виключними обставинами повинно
додаватися рішення міжнародної судової установи, на яке посилається заявник та яке стало підставою для такого перегляду. Проте
у випадку, якщо в особи відсутній автентичний переклад рішення
ЄСПЛ, то необхідно замість тексту рішення додати клопотання про
витребування його копії в Органу представництва. Перекладати
рішення самостійно (наприклад, замовляти нотаріально завірений
переклад) є невірним шляхом, оскільки автентичність перекладу повних текстів рішень ЄСПЛ у відповідності до частини другої
статті 6 Закону № 3477-IV засвідчується саме Органом представництва.
Відкриття провадження у справі за заявою про перегляд рішення за виключними обставинами здійснюється не пізніше наступного
дня після надходження заяви до суду, за умови відповідності заяви
вимогам, які закріплені у статті 462 КПК України.
Згідно з положеннями частини першої статті 466 КПК України,
заява про перегляд судового рішення за виключними обставинами
розглядається судом протягом двох місяців з дня її надходження
згідно з правилами, передбаченими КПК України для кримінального
провадження в суді тієї інстанції, яка здійснює перегляд, тобто буде
розглянута за правилами касаційної інстанції.

Адміністративне судочинство
Кодексом адміністративного судочинства України (надалі — КАС
України)101 передбачена можливість перегляду справи за виключними
обставинами. Відповідно до пункту третього частини п’ятої статті 361
КАС України, виключною обставиною визнається встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною,
порушення Україною міжнародних зобов’язань при вирішенні цієї
справи судом. Як і у випадку з кримінальним судочинством, встановлення порушення зобов’язань в даному випадку проявляється через
винесення остаточного рішення ЄСПЛ, де констатується порушення
державою Конвенції.
В адміністративному судочинстві зазначена процедура схожа на
аналогічну процедуру кримінального процесу. Відтак, відповідно до
положень частини першої статті 362 КАС України, за загальним правилом учасники справи, а також особи, які не брали участі у справі,
101
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якщо суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси та (або)
обов’язки, мають право подати заяву про перегляд судового рішення
суду будь-якої інстанції, яке набрало законної сили, за виключними
обставинами.
Згідно з пунктом 6 частини першої статті 363 КАС України, у випадку постановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція
якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов’язань при вирішенні цієї справи судом заява про перегляд рішення за
виключними обставинами подається особою, на користь якої постановлено таке рішення, протягом тридцяти днів з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про набуття цим рішенням статусу
остаточного. В будь-якому випадку, відповідно до пункту 2 частини
другої статті 363 КАС України, така заява повинна бути подана не пізніше десяти років з дня набрання судовим рішенням законної сили,
та цей строк не підлягає поновленню. Принципи обчислення початку
спливу 30-денного строку аналогічні до викладених в підрозділі про
кримінальне судочинство.
Форма заяви про перегляд рішення за виключними обставинами встановлена в частині першій статті 364 КАС України, де зазначено, що така заява повинна відповідати вимогам КАС України щодо
оформлення позовних заяв до суду першої інстанції.
Змістовно заява про перегляд повинна містити наступні відомості:
• найменування адміністративного суду, до якого подається заява про перегляд, номер справи;
• анкетні та контактні дані заявника:
• повне найменування (для юридичних осіб) або прізвище, ім’я
та по батькові (для фізичних осіб) заявника;
• місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), поштові індекси;
• для юридичних осіб — ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України; для фізичних осіб — або реєстраційний номер облікової картки платника податків за його наявності, або номер і серія паспорта для
фізичних осіб — громадян України;
• номери засобів зв’язку та адреса електронної пошти, офіційна
електронна адреса, за наявності;
• ім’я (найменування) інших учасників справи;
• судове рішення, про перегляд якого за виключними обставинами подається заява;
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• виключні обставини, якими обґрунтовується вимога про перегляд судового рішення, дата їх відкриття або встановлення;
• посилання на докази, що підтверджують наявність виключних
обставин;
• перелік документів та інших матеріалів, що додаються.
Аналогічно до кримінального судочинства, в пункті 5 частини
третьої статті 364 КАС України передбачена можливість долучити
до заяви про перегляд рішення за виключними обставинами клопотання про витребування копії рішення міжнародної судової установи, юрисдикція якої визнана Україною, в Органу представництва.
В такому випадку відсутність автентичного перекладу рішення ЄСПЛ
у заявника не є перешкодою для подання заяви про перегляд такого
рішення.
У відповідності до частини четвертої статті 364 КАС України судовий збір за подання та розгляд заяви про перегляд судового рішення за виключними обставинами не сплачується.
Згідно з положеннями частини третьої статті 365 КАС України,
заява про перегляд судового рішення з підстави встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною,
порушення Україною міжнародних зобов’язань при вирішенні цієї
справи судом подається безпосередньо до Верховного Суду та розглядається Великою Палатою Верховного Суду.
Згідно з частиною другою статті 368 КАС України, справа по розгляду заяви про перегляд за виключними обставинами буде розглядатися за правилами касаційного провадження. При цьому неявка
заявника або інших учасників справи, які були належним чином повідомлені про дату, час та місце розгляду справи, не перешкоджає судовому розгляду.

Цивільне судочинство
Аналогічно з кримінальним та адміністративним судочинством,
Цивільним процесуальним кодексом України (надалі — ЦПК України)102 передбачена можливість звернення до суду із заявою про перегляд остаточного судового рішення за виключними обставинами. Відтак, відповідно до пункту 2 частини третьої статті 423 ЦПК України,
виключними обставинами визнається встановлення міжнародною
судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушен102
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ня Україною міжнародних зобов’язань при вирішенні даної справи
судом.
Процедура перегляду рішення за виключними обставинами
в цивільному судочинстві аналогічна до тієї, що існує в адміністративному судочинстві. Згідно з пунктом 5 частини першої статті 424
ЦПК України, заяву про перегляд судового рішення за виключними
обставинами може бути подано особою, на користь якої постановлено
рішення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною (в нашому випадку — ЄСПЛ), не пізніше тридцяти днів
з дня, коли така особа дізналася або могла дізнатися про набуття цим
рішенням статусу остаточного.
При цьому ЦПК України встановлює остаточні граничні строки
на подачу заяви про перегляд рішення за виключними обставинами,
які не можуть бути поновлені. Відповідно до пункту 2 частини другої статті 424 ЦПК України, у випадку подання заяви про перегляд
на підставі винесення рішення ЄСПЛ зазначений граничний строк
дорівнює десяти рокам з дня набрання таким судовим рішенням законної сили.
Аналогічно до процедур кримінального та адміністративного судочинства, згідно з частиною третьою статті 425 ЦПК України, заява
про перегляд рішення за виключними обставинами на підставі рішення ЄСПЛ подається напряму до Верховного Суду та розглядається у складі Великої Палати. Згідно з частиною другою статті 429 ЦПК
України, справа за заявою про перегляд рішення буде розглядатися за
правилами касаційного провадження.
Відповідно до частини першої статті 426 ЦПК України, до заяви
про перегляд рішення за виключними обставинами встановлюються
такі ж вимоги щодо форми та змісту, як і до заяв до суду першої інстанції. Така заява повинна містити наступні відомості:
• найменування суду, якому адресується заява;
• ім’я (найменування) особи, яка подає заяву, місце її проживання чи місцезнаходження;
• інші учасники справи;
• дата ухвалення і зміст судового рішення, про перегляд якого
подано заяву;
• виключні обставини, якими обґрунтовується вимога про перегляд судового рішення, дата їх відкриття або встановлення;
• посилання на докази, що підтверджують наявність виключних
обставин.
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У випадку, якщо заявник не володіє примірником автентичного
перекладу рішення ЄСПЛ, на яке здійснюється посилання як на підставу наявності виключних обставин, закріплене право витребувати
примірник такого рішення в Органу представництву. Згідно з пунктом 5 частини третьої статті 426 ЦПК України, до заяви про перегляд рішення може бути додано клопотання про витребування копії
рішення ЄСПЛ у Органу представництва.
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Розділ 3.
Комунікація із Комітетом Міністрів Ради Європи:
деякі практичні аспекти
Виконання рішення ЄСПЛ на національному рівні відіграє важливе значення. Встановлюючи засади ефективної імплементації, дворівнева процедура виконання рішення створює підґрунтя змагальності, яка об’єктивується в поступовий процес представлення пропозицій, планів, коментарів, контраргументів та звітів.
Зазначений процес є публічним та процедурно врегульованим.
Основною формою взаємодії зацікавленого суб’єкту із Комітетом Міністрів є подання комунікації103 (її ще називають «подання») за Правилом 9.2 Правил Комітету Міністрів щодо нагляду за виконанням
рішень та умов дружніх врегулювань104 , що є юридичною підставою
звернення. При цьому Правило 9.2 не містить процесуальних вказівок
щодо форми комунікації, а тому можна констатувати, що комунікація
не має єдиної імперативної форми.
В цьому розділі ми спробуємо надати загальні практичні рекомендації, які можуть бути використані для написання комунікації.
На офіційному сайті Департаменту виконання рішень Європейського суду з прав людини розміщено інформаційну записку, яка
містить приблизну можливу структуру комунікації105. Запропонована
в інформаційній записці структура може бути застосована для комунікації у справі, за якою юрист представляв заявника у провадженні
в ЄСПЛ або має інформацію про виконання заходів індивідуального
характеру, оскільки вона передбачає наявність двох окремих розділів. Розглянемо запропоновану в інформаційній записці структуру
більш детально.
Дана модель комунікації містить три розділи: (1) вступна частина, (2) заходи індивідуального характеру та (3) заходи загального ха103
Див.: Глосарій («Комунікація до Комітету Міністрів у відповідності до Правила 9.2»).
104
Див.: https://rm.coe.int/16806eebf0; більш детально про процедуру дивись
підрозділ «Правила Комітету Міністрів щодо нагляду за виконанням рішень та умов
дружніх врегулювань».
105

Див.: https://rm.coe.int/information-note-for-nrhi-ngo/168091f52f
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рактеру. Кожний із розділів містить певний набір тез, які рекомендовано розкрити.
У вступній частині рекомендується надати стислий опис справи
та проблем, які були встановлені в ній ЄСПЛ. При написанні цього
розділу, можливо посилатися на опис справи та констатованих порушень, які містяться на сторінці справи в системі HUDOC-EXEC106 .
В цій частині важливо також окреслити мету комунікації, зокрема,
вказати, в якій сфері та щодо яких положень буде здійснено коментування (це може бути коментар до Плану дій Уряду, результати
імплементації заходів, які були встановлені в Плані дій, процедурні аспекти стосовно змінення процедури контролю за виконанням
тощо).
Стосовно заходів індивідуального характеру, які за запропонованою в інформаційній записці структурою складають другий
блок, основне завдання полягає в інформуванні статусу та ступеня реалізації стосовно заявника принципу restitutio in integrum107.
При цьому зазначається, що інформацію в цьому розділі необхідно
надавати лише в тому випадку, коли суб’єкт подання комунікації
володіє актуальною інформацією стосовно виконання заходів індивідуального характеру стосовно конкретного заявника у певній
справі.
В третьому розділі необхідно подати інформацію про заходи загального характеру. В цій частині потрібно зазначити заходи, які вже
прийняті або «є предметом розгляду» Урядом у Плані дій чи Звіті про
дії, та вказати, наскільки ці заходи є доречними та відповідають цілям виконання конкретної справи. Якщо особа, яка подає комунікацію, вважає заявлені Урядом заходи невідповідними, слід надати обґрунтування такої думки.
Спираючись на відносну довільність форми комунікації, в наступних абзацах ми окреслимо окремі аспекти її побудови, які напрацьовані в результаті неодноразового звернення до Комітету Міністрів Ради Європи в межах пункту 9.2 Правил. Дана модель дещо
відрізняється від запропонованої Департаментом виконання рішень,
проте, на нашу думку, є більш зразковою для суб’єктів подання, які
106
107

Див.: https://hudoc.exec.coe.int/

Більш детально про цей принцип в контексті його застосування ЄСПЛ
див. підрозділ 2.1. «Загальна характеристика національної системи виконання рішень Європейського суду з прав людини».
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не володіють інформацією про заходи індивідуального характеру або
ставлять за мету комунікації зробити акцент на неефективності чи
недоречності саме заходів загального характеру.
Також зазначаємо, що в Додатку 2 розміщується приклад готової комунікації по групі справ Koval and others v. Ukraine, яка була підготовлена адвокатом Геннадієм Токаревим та юристом Владиславом
Должком.
Перш за все важливо окреслити загальну структуру подання.
Для наочності висвітлення матеріалу ми будемо використовувати
приклад комунікації, який наведений у Додатку 2.
Спочатку в комунікації необхідно зазначити вступну частину,
в якій описати загальні засади дослідження окресленої в цій справі проблеми та зазначити мету здійснення самої комунікації. Саме
в цьому розділі робиться акцент на поточну наявність констатованої
проблеми та надається загальна характеристика способу, в який буде
запропоновано вирішити цю проблему. Вступна частина не повинна
бути значною за обсягом, а тому доцільно виділити на неї 3–5 параграфів.
Далі необхідно описати справу (або групу справ), за якими буде
здійснено комунікацію. В даному розділі можливо використовувати
опис справи, який розміщено в електронній системі HUDOC-EXEC,
проте бажано його адаптувати під структуру та заявлену мету комунікації. Даний розділ також є «функціональним», а тому бажано обмежити його обсяг 2–3 параграфами.
Наступним йде розділ, в межах якого надається презентація організації, яка подає комунікацію. Організація презентується як у цілому, так і стосовно окремих напрямків її роботи, які пов’язані з порушеннями, що були констатовані ЄСПЛ в рішенні, та темами, що підіймаються в комунікації. Основна мета цього розділу — відобразити
досвід організації та створити «експертне» підґрунтя для подальших
аргументів, які будуть предметом комунікації. За обсягом даний розділ складає 1–2 параграфи.
Після цього можна розпочинати виклад основного матеріалу,
який розміщується в розділах того ж рівня. Кожному розділу надається така назва, котра буде відображати його зміст та консолідувати ключову проблему, вирішенню якої цей розділ присвячено. Таких
розділів може бути будь-яка кількість, проте бажано, щоб кожний
з них переслідував мету вирішення окремої проблеми, яка логічно
відрізняється від інших проблем у цій тематиці.
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Викладення матеріалу всередині кожного із зазначених розділів
підпорядковується власній структурі. Зокрема, спочатку необхідно
окреслити проблему, вирішення якої пропонується в цьому розділі,
а також обґрунтувати, наскільки її існування здатне погіршити систему в досліджуваній сфері в цілому.
Після цього необхідно запропонувати спосіб вирішення цієї проблеми. Запропонований спосіб повинен бути узагальнений до такого
рівня, щоб була зрозуміла основна ідея обраного шляху, а його застосування було можливим щодо широкого кола порушень. Обґрунтування повинно достатнім чином описувати шлях вирішення, проте
залишати певний обсяг дискреції, який може бути використаний для
подальших напрацювань або корективів.
У випадку, якщо запропоновані зміни стосуються нормативно-правових актів чи законодавчих конструкцій, то бажано надавати
варіанти змін, проте без використання чітких формулювань. При цьому, якщо ідея полягає у введенні конкретної категорії чи формулювання і важливим є саме форма його закріплення, то вказати таку
конструкцію необхідно дослівно, а також надати пояснення важливості використання саме такої конструкції.
В кінці кожного з розділів, які присвячені окремим проблемам,
доцільно виділити параграф на підсумовування зазначеного вище та
аргументацію запропонованої позиції. Такий підхід дозволить більш
якісно структурувати інформацію та продемонструє перспективу
якісної різниці, до якої прагне процедура виконання.
Після всіх розділів, які призначені конкретним проблемам, може бути розміщений окремий розділ, який присвячений статистиці.
В цьому розділі може наводитися статистика, яка є доцільною для
досліджуваної теми та підтверджує наведені в комунікації тези. Наведена статистика повинна бути достовірною та мати більш-менш
ґрунтовне джерело (бажано — бути офіційною статистикою). При використанні статистики та здійсненні її аналізу доцільно здійснювати
посилання на її джерело, яке доступно для загального доступу в Інтернеті, або прикладати до комунікації недоступне для публіки джерело
(наприклад, відповідь державного органу, яка містить статистику).
Робота зі статистикою є важливим аспектом, оскільки наведена
інформація повинна органічно доповнювати зазначені в комунікації
тези, а не бути самостійним незалежним напрямком, який абсолютно не пов’язаний із констатованою в рішенні ЄСПЛ у цій справі проблемою.
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Фінальним розділом кожної комунікації є завершення та рекомендації. Важливо, щоб рекомендації, викладені в цьому розділі,
були точними та лаконічними. Вони повинні відображати суть запропонованих заходів, але уникати дублювання їх аргументації. На
момент написання цього розділу, всі перераховані тут рекомендації
повинні бути пояснені вище за текстом. Якщо виникає потреба пояснити додатково, то зазначені пояснення бажано вказати у відповідному розділі.
Після рекомендацій можуть розміщуватися додатки до комунікації, які є необхідними для розуміння її змісту. При цьому додатки
повинні бути виключно необхідні, щоб не перевантажувати документ
зайвими матеріалами.
Враховуючи, що комунікація виконується однією з двох офіційних мов Ради Європи (англійською або французькою), при викладенні
думок іноземною мовою обирати терміни необхідно вкрай відповідально та прискіпливо. У випадку недостатньої зрозумілості іншомовного терміну або недостатньої відповідності між змістами можливо використати слово із посиланням на той відтінок змісту, який
вкладається в цей термін.
Також доречно здійснювати наскрізну нумерацію кожного параграфа (за аналогією з форматом рішення ЄСПЛ). За таких умов наявна
можливість зручного перехресного посилання на різні параграфи комунікації для підтвердження різних тез або з іншою метою.
Відповідно до інформації, яка наведена Департаментом виконання рішень, комунікації можуть бути відправлені за наступними
реквізитами:
Department for the Execution of Judgments of the ECHR
DG1 Directorate General of Human Rights and Rule of Law
Council of Europe
67075 Strasbourg Cedex
FRANCE
Fax: +33(0)3 88 41 27 93
E-mail: dgi-execution@coe.int
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РЕКОМЕНД АЦІЇ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
В системі державних органів України передбачено низку інституційних утворень, спрямованих у межах їх компетенції на організацію
та координацію діяльності щодо різних аспектів виконання рішень
ЄСПЛ: Урядовий уповноважений у справах ЄСПЛ, Національне бюро
у справах дотримання Конвенції про захист прав і основних свобод
людини Міністерства юстиції України108 , підкомітет з питань виконання рішень Європейського суду з прав людини та альтернативного
розв’язання спорів комітету Верховної Ради України з питань правової політики109, Управління організації виконання рішень ЄСПЛ, аналітичного та документального забезпечення Департаменту протидії
порушенням прав людини у правоохоронній та пенітенціарній сферах Офісу Генерального прокурора110 .
Незважаючи на такий потужний склад інституцій, призначених
для забезпечення виконання рішень ЄСПЛ, ця сфера діяльності держави залишається проблемною, зокрема, в частині вжиття заходів
загального характеру, про що більш докладно було зазначено у передмові до цього видання.
Діяльність Комітету Міністрів Ради Європи з нагляду за виконанням рішень ЄСПЛ державами-учасницями є абсолютно прозорою — стан виконання рішень державами, включаючи відповідні
процедури по кожному з рішень, всі документи з виконання (плани
дій, звіти, комунікації Уряду та інших осіб) та всі прийняті Комітетом резолюції, оперативно оприлюднюються на пошуковому веб-ресурсі Департаменту виконання рішень (HUDOC-EXEC)111, який надає
відкритий доступ до бази даних, та офіційному веб-сайті Комітету
Міністрів112 .
108

Див.: https://minjust.gov.ua/m/str_806

109

Див.: http://kompravpol.rada.gov.ua/documents/zasd_pdkom/73563.html

110

Див.: https://gp.gov.ua/ua/posts/struktura-struktura-ofisu-generalnogo-prokurora-zatverdzhena-nakazom-generalnogo-prokurora-vid-21-12-2019-no-99-shc
111

Див.: https://hudoc.exec.coe.int/eng#{%22EXECDocumentTypeCollection%22:[%
22CEC%22]}
112
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Рекомендації та пропозиції

На додаток до можливості отримати вичерпну інформацію щодо
виконання рішення у кожній конкретній справі веб-ресурс HUDOCEXEC пропонує розвинену пошукову систему, яка видає інформацію
за багатьма параметрами пошуку у будь-якій їх комбінації, а отже,
дає змогу отримати різноманітну статистику.
На відміну від такої прозорості та публічності у діяльності інституцій Ради Європи, які опікуються питаннями виконання рішень
ЄСПЛ, на національному рівні інформація про виконання заходів загального характеру, що обумовлені рішеннями ЄСПЛ, може бути отримана знов-таки за допомогою веб-ресурсу HUDOC-EXEC.
З національних джерел інформація про виконання рішень ЄСПЛ
може бути отримана хіба що стягувачем (колишнім заявником у справі проти України) в частині виконання рішення про виплату грошових
коштів, присуджених ЄСПЛ (сума справедливої сатисфакції, витрати)
в Єдиному державному реєстрі виконавчих проваджень, стосовно
своєї справи.
Годі й казати, якщо на офіційному сайті Міністерства юстиції
України розміщені повні тексти не всіх рішень проти України (на
31.12.2021 року — 993 повних рішення з 1696, винесених ЄСПЛ, без
врахування процедур дружнього врегулювання)113 , а частина з них зі
спливом часу видаляється з цього сайту.
На підставі аналізу механізмів виконання рішень ЄСПЛ на національному рівні, з одного боку, та процедур, що використовуються
Комітетом Міністрів, з іншого, можна запропонувати певні рекомендації з удосконалення національних механізмів виконання рішень
Європейського суду.
РЕКОМЕНД АЦІЯ 1
Забезпечити публічність діяльності національних органів,
на які покладена функція організації, координації та контролю
виконання рішень ЄСПЛ, зокрема, Уповноваженого у справах ЄСПЛ.
Передбачити висвітлення його діяльності з виконання заходів загального характеру, на зразок оприлюднення процедур Комітету Міністрів Ради Європи, коли всі основні документи з діяльності відкрито
публікуються в офіційних Інтернет-джерелах. Це дасть можливість
113

Див.: https://minjust.gov.ua/m/rishennya-schodo-suti-za-alfavitom
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зацікавленим сторонам відстежувати хід виконання рішень, аналізувати запропоновані Урядом шляхи вирішення системних проблем,
надавати пропозиції для їх вирішення та отримувати інформацію
про хід їх розгляду відповідними державними органами.

Обґрунтування
За визначенням терміну «Орган представництва» у статті 1
Закону № 3477-IV його функції виконує Уповноважений у справах
ЄСПЛ. Відповідно до пункту 1 «Положення про Уповноваженого
у справах Європейського суду з прав людини» (надалі — Положення)
Уповноважений у справах ЄСПЛ є посадовою особою Міністерства
юстиції України — заступником Міністра, на якого покладено повноваження щодо здійснення представництва в ЄСПЛ під час розгляду справ про порушення Конвенції, координації виконання його рішень, а також інформування Комітету Міністрів про хід виконання
рішень Суду.
При здійсненні цих повноважень Уповноважений у справах ЄСПЛ
має право звертатися із запитами до юридичних осіб публічного та
приватного права щодо надання матеріалів та інформації, необхідних для представництва України в ЄСПЛ і координації виконання
його рішень, та отримувати від них такі матеріали та інформацію
(пункт 6 Положення), а отже, виконує публічно-владні управлінські
функції на підставі законодавства у розумінні частини 1 статті 4 Кодексу адміністративного судочинства України.
У будь-якому випадку діяльність Уповноваженого у справах
ЄСПЛ як посадової особи Міністерства юстиції України, яка разом із
своїм Секретаріатом здійснює діяльність, регламентовану окремим
законом — Законом № 3477-IV, має висвітлюватись відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».
Відповідно до положень частини першої статті 5 Закону України
«Про доступ до публічної інформації», доступ до публічної інформації забезпечується шляхом систематичного та оперативного оприлюднення інформації, зокрема, на офіційних веб-сайтах в мережі
Інтернет або на єдиному державному веб-порталі відкритих даних.
При цьому розпорядники інформації зобов’язані оприлюднювати, зокрема, нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії (крім внутрішньо організаційних), прийняті розпорядником, проекти рішень,
що підлягають обговоренню (частина 1 статті 15 цього Закону).
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Крім того, пунктом 8 «Порядку оприлюднення у мережі Інтернет
інформації про діяльність органів виконавчої влади», який затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 04.01.2002 року
№ 3 (зі змінами), передбачено розміщення на офіційному веб-сайті
(веб-порталі) органів виконавчої влади серед іншої інформації, передбаченої статтею 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації», планів підготовки органом проектів регуляторних актів та
зміни до них, повідомлень про оприлюднення проектів регуляторних
актів, проекти цих актів і аналіз їх регуляторного впливу, а також відомості про проведення консультацій з громадськістю, громадської
експертизи та врахування громадської думки у своїй діяльності.
До того ж пунктами 3–5 «Порядку проведення консультацій
з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від
03.11.2010 року № 996 (зі змінами; надалі — Порядок консультацій
із громадськістю) визначено, що консультації з громадськістю проводяться з питань, що стосуються суспільно-економічного розвитку
держави, реалізації та захисту прав і свобод громадян; організовує
і проводить їх орган виконавчої влади, який є головним розробником
проекту нормативно-правового акта або готує пропозиції щодо реалізації державної політики у відповідній сфері державного і суспільного життя; їх результати враховуються органом виконавчої влади
під час прийняття остаточного рішення або в подальшій його роботі,
а інформація, пов’язана з організацією та проведенням консультацій
з громадськістю, має оприлюднюватись у спеціально створеній рубриці «Консультації з громадськістю» офіційного веб-сайту органу
виконавчої влади.
Відповідно до пункту 6 Порядку консультацій із громадськістю,
органи виконавчої влади щороку складають орієнтовний план проведення консультацій із громадськістю (надалі — орієнтовний план)
з урахуванням, в тому числі, результатів проведення попередніх консультацій із громадськістю, який затверджується до початку року,
оприлюднюється на офіційному веб-сайті органу виконавчої влади
та в інший прийнятний спосіб.
Оскільки одним із завдань Міністерства юстиції України є забезпечення підготовки документів та представництво інтересів держави
в ЄСПЛ під час розгляду справ про порушення Україною Конвенції та
звітування перед Комітетом Міністрів Ради Європи про стан виконання рішень ЄСПЛ у справах проти України, то Урядовим Уповноваже-
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ним у справах ЄСПЛ має проводитись діяльність у сфері консультацій
із громадськістю щодо питань виконання рішень Суду, а висвітлення
такої діяльності має здійснюватися на офіційному сайті Міністерства
юстиції України.

Пропозиція
Розробити та ввести в дію публічний веб-ресурс Уповноваженого справах ЄСПЛ, який буде інтегрований до офіційного сайту Міністерства юстиції України (https://minjust.gov.ua/) Єдиного
веб-порталу органів виконавчої влади України (https://www.kmu.gov.
ua/), як єдиного органу в системі органів державної влади, який за законом здійснює комунікацію від імені держави з ЄСПЛ та Комітетом
Міністрів, очолює та координує діяльність всіх інших органів держави у сфері виконання рішень ЄСПЛ. На цьому ресурсі забезпечити
своєчасне розміщення актуальної інформації щодо всіх аспектів
виконання рішень ЄСПЛ, зокрема щодо вжиття заходів загального
характеру:
1) про дії Органу представництва зі звернення до органів виконавчої, судової та законодавчої гілок влади, передбачені статтею 14 Закону № 3477-IV:
а) подання до Кабінету Міністрів України щодо вжиття заходів загального характеру,
б) аналітичний огляд для Верховного Суду,
в) пропозиції для врахування під час підготовки законопроектів до Апарату Верховної Ради;
2) про дії Кабінету Міністрів України та дії центральних органів
виконавчої влади, відповідальних за вжиття заходів загального характеру, передбачені статтею 15 Закону № 3477-IV:
а) доручення Прем’єр-Міністра України центральним органам виконавчої влади, відповідальним за вжиття заходів
загального характеру,
б) тексти актів, виданих центральними органами виконавчої
влади, визначеними у відповідних дорученнях Прем’єр-Міністра України, на виконання заходів загального характеру,
в) пропозиції центральних органів виконавчої влади, визначених у відповідних дорученнях Прем’єр-Міністра
України, щодо скасування чинних нормативно-правових
актів або внесення до них змін (мають бути розміщені на
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веб-ресурсі Органу представництва з урахуванням вимог
до строків опублікування проектів нормативних актів);
3) плани дій (Action Plans) Уряду, які готуються для направлення Комітету Міністрів, у перекладі державною мовою.
РЕКОМЕНД АЦІЯ 2
Запровадити механізм участі громадськості у розробці заходів загального характеру, спрямованих на виконання рішень
ЄСПЛ відповідно до положень «Порядку проведення консультацій
з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики», затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України від
03.11.2010 року № 996, зокрема, у формі електронних консультацій
із громадськістю.

Обґрунтування
Представники громадського сектору наділені правом на здійснення прямої комунікації із Комітетом Міністрів з приводу виконання рішень з будь-якої групи справ або окремої справи (Правило 9.2
Правил Комітету Міністрів щодо нагляду за виконанням рішень та
умов дружніх врегулювань). Така сама можливість передбачена для
потерпілих у справах за їх заявами у ЄСПЛ із приводу виплати справедливої сатисфакції або вжиття заходів індивідуального характеру
(Правило 9.1 Правил) (див. Розділ 1.2 вище).
Наразі комунікація з громадськістю, зокрема, у формі участі громадськості у розробці пропозицій щодо вжиття заходів загального
характеру в межах виконання рішень ЄСПЛ на національному рівні
не передбачена. Таким чином, наявна разюча відмінність у підходах
Ради Європи та Уряду України щодо залучення потенціалу громадянського суспільства до виконання рішень Суду, в тому числі через відсутність інформації про поточну діяльність Уповноваженого у справах ЄСПЛ та його Секретаріату.
Уявляється, що це не відповідає пункту 76 Рекомендації Комітету
Міністрів Ради Європи Державам-Учасницям щодо правового статусу
недержавних організацій в Європі CM/Rec(2007)14, схваленої Комітетом Міністрів 10.10.2007114 про те, що урядові механізми на всіх рівнях
114

Див.: https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805d534d

77

Виконання рішень ЄСПЛ щодо України

мають забезпечувати ефективну участь неурядових організацій (надалі — НУО) без дискримінації в діалозі та консультаціях щодо цілей
та рішень державної політики з метою забезпечення вільного вираження різноманітних думок людей щодо функціонування суспільства. Також така участь НУО має сприяти забезпеченню належного
розкриття або доступу до офіційної інформації.
Хоча наразі у представників громадськості є можливість прийняти участь після оприлюднення відповідними органам влади змін до
нормативних актів, підготовлених за пропозиціями Уповноваженого у справах ЄСПЛ на підставі пункту «б» частини 2 статті 14 Закону
№ 3477-IV, але на цьому етапі така участь є набагато менш ефективною, оскільки, по-перше, треба відстежувати офіційні сайти всіх органів, які ймовірно можуть бути причетними до вжиття заходів загального характеру, та, по-друге, є доволі проблематичним сприйняти задум Органу представництва щодо комплексу запропонованих заходів
загального характеру в цілому, щоб дати обґрунтовані пропозиції.
До того ж, безсумнівно, саме представники громадського сектору, які безпосередньо контактують з особами, що звертаються з приводу порушення їхніх прав, мають необхідні вихідні дані для аналізу
обставин, що призвели до порушення Конвенції, що є однією зі складових пропозицій вирішення зазначеної в рішенні ЄСПЛ системної
проблеми та усунення її першопричини (пункт «а» частини 2 статті 14
Закону № 3477-IV).

Пропозиція
Доповнити пункт 5 «Положення про Уповноваженого у справах
Європейського суду з прав людини», яке затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2006 року № 784, новим підпунктом наступного змісту:
«Проводить електронні консультації з громадськістю по кожному
з документів, передбачених статтею 14 Закону № 3477-IV, для щоквартальної підготовки та направлення відповідним органам подання щодо
вжиття заходів загального характеру для Кабінету Міністрів України,
аналітичного огляду для Верховного Суду та пропозицій для врахування
під час підготовки законопроектів для Апарату Верховної Ради України у
відповідності до «Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики», який затверджено
Постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 року № 966».
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РЕКОМЕНД АЦІЯ 3
Доповнити Закон України «Про Регламент Верховної Ради України» положенням про те, що законопроект, підготовлений на підставі
пропозицій, підготовлених Органом представництва відповідно до
частини 4 статті 14 Закону № 3477-IV, включається до порядку денного сесії Верховної Ради України позачергово.

Обґрунтування
Процес підготовки та прийняття Верховною Радою України змін
до законодавства, запропонованих Органом представництва, може
займати тривалий час. Протягом цього часу недоліки системного характеру, які лежать в основі встановленого Судом порушення, продовжують існувати. Внаслідок цього до ЄСПЛ можуть продовжувати
надходити нові заяви проти України, спричинені проблемою, що вже
була предметом розгляду в Суді.
Це призводить до зростання сум витрат Державного бюджету України на виплату сум справедливої сатисфакції, присуджених
ЄСПЛ у справах проти України.
Відтак, у випадку, якщо недоліки системного характеру, що лежать в основі виявленого Судом порушення, можуть бути усунуті
шляхом внесення змін до законодавства, якнайшвидше внесення таких змін є нагальною потребою, виходячи із зобов’язань, взятих на
себе Україною згідно з Конвенцією.

Пропозиція
Доповнити частину 4 статті 20 Закону України «Про Регламент
Верховної Ради України» новим пунктом наступного змісту:
«Проекти законів про внесення змін до законодавчих актів України,
підготовлених з метою вжиття заходів загального характеру, направлених на виконання рішень Європейського суду з прав людини, з урахуванням
пропозицій Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини».
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Додаток 1
ОСНОВНІ ПРОБ ЛЕМИ, ЩО РОЗГЛЯД АЮТЬС Я
КОМІТЕТОМ МІНІС ТРІВ
( ТРИВАЮЧЕ ВИКОНАННЯ )115
Загалом 15 груп проблем та 27 основних проблем (головних питань).

1.

2.

3.

4.

Група 1: Дії силовиків та ефективність розслідувань
Катування та/або жорстоке поводження Група Каверзіна (23893/03),
остаточне рішення
з боку поліції, здебільшого з метою отривід 15.08.2012,
мання зізнань, та відсутність ефективного розслідування скарг.
посилений нагляд.
Відсутність ефективних розслідувань за- Група Хайло (39964/02+),
реєстрованих злочинів; незабезпечення
ост. ріш. 13.02.2009,
контролюючими органами ефективного
посилений нагляд.
контролю за проведенням розслідувань.
Нездатність захистити журналіста, який
Гонгадзе (34056/02),
в результаті був убитий, від загрози його
ост. ріш. 08.02.2006,
життю; неефективне розслідування йопосилений нагляд.
го вбивства.
Відсутність ефективного розслідування
Група Федорченка
насильницьких дій проти заявників, у тота Лозенка (387/03),
му числі з можливих мотивів расової чи
ост. ріш. 20.12.2012,
релігійної ненависті.
посилений нагляд.

Група 2: Смерть під час проходження військової служби
Непроведення ефективного розслідування
Шевченко (32478/02),
5. смертей під час проходження військової
ост. ріш. 04.07.2006,
служби.
посилений нагляд.
Група 3: Захист від жорстокого поводження
Системна проблема незмінності довічного
Група Пєтухова № 2
ув’язнення, а також неспроможність вла(41216/13+),
6.
ди забезпечити здоров’я заявника під час
ост. ріш. 09.09.2019,
ув’язнення.
посилений нагляд.
115
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7.

8.

9.

10.

Група 4: Законність затримання та пов’язані з цим питання
Група Ігнатова
Утримання під вартою: незаконне та/або
(40583/15)
тривале тримання під вартою, зокрема,
(в минулому —
тримання під вартою після закінчення
група Харченко),
слідства, без ухвали суду; неефективна/
ост. ріш. 15.03.2017,
надмірно формалістична перевірка запосилений нагляд.
конності затримання та відсутності права на компенсацію.
Погані матеріальні умови утримання та Група Невмержицького
(54825/00+),
транспортування та відсутність належост. ріш. 12.10.2005,
ного медичного лікування в:
посилений нагляд;
• установах попереднього утримання
Група Сукачова
(слідчих ізоляторах);
(14057/17),
• установах виконання покарань;
остаточне пілотне
• відділах поліції.
рішення від 30.05.2020,
посилений нагляд;
Група Мельника
(72286/01+),
ост. ріш. 28.06.2006,
посилений нагляд;
Група Яковенка
(15825/06+),
ост. ріш. 25.01.2008,
посилений нагляд;
Група Ісаєва (28827/02+),
ост. ріш. 28.08.2009,
посилений нагляд.
Відсутність належної медичної допомоги
Група Логвиненка
під час ув’язнення.
(13448/07+),
ост. ріш. 14.01.2011,
посилений нагляд.
Група Карабета
Катування, застосовані спеціальними
(38906/07),
тюремними силами до ув’язнених у коост. ріш. 17.04.2013,
лонії мінімального рівня безпеки, щоб
посилений нагляд.
придушити протестний рух і покарати
в’язнів за їхнє мирне голодування, яке
було організовано на знак протесту проти умов утримання та для того, щоб вони
не могли подавати скарги; відсутність
ефективного розслідування подій; також
неповернення вилучених особистих речей.

85

Виконання рішень ЄСПЛ щодо України
Група 5: Захист від зловживання владою
Луценко (6492/11),
Затримання під вартою використовуост. ріш. 19.11.2012,
валося в ході кримінального провадження
посилений нагляд;
в політичному контексті з інших причин,
ніж ті, що допускаються Конвенцією (для Тимошенко (49872/11),
ост. ріш. 30.07.2013,
11. покарання одного обвинуваченого за
посилений нагляд.
публічну заяву про свою невинуватість
(Луценка), а іншого — за неповагу до суду
(Тимошенко)), зокрема, через недостатню незалежність прокуратури.
Група 6: Організація судової влади
Порушення, пов’язані з незалежністю та Група Олександра Волкова
(21722/11+),
неупередженістю судової влади:
ост. ріш. 27.05.2013,
• втручання виконавчої та законодавчої
12.
посилений нагляд.
влади у справи, що знаходяться на розгляді;
• недостатня система судової дисципліни.
Група 7: Справедливість кримінального провадження
Група Балицького
Порушення права на мовчання та права
(12793/03+),
не свідчити проти себе; зловживання,
ост. ріш. 03.02.2012,
13. зокрема, адміністративний арешт, щоб
посилений нагляд.
уникнути вимоги присутності адвоката
під час досудових допитів.
Група Яременка
Катування під час тримання під вартою
(32092/02+),
та використання зізнань, отриманих під
14.
ост. ріш. 12.09.2008,
примусом у судовому засіданні; неефекпосилений нагляд.
тивні розслідування.
Група 8: Тривалість судового провадження
Надмірна тривалість судового розгляду та Група Світлани Науменко
(41984/98+),
відсутність ефективних засобів правовоост. ріш. 30.03.2005,
го захисту:
посилений нагляд;
15. • у цивільних справах;
Група Меріта (66561/01+),
• у кримінальних справах.
ост. ріш. 30.06.2004,
посилений нагляд.
Група 9: Виконання судових рішень
Основною структурною проблемою є неГрупа Жовнера
16. виконання або затримка виконання на(56848/00+),
ціональних судових рішень, здебільшого
ост. ріш. 29.09.2004
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та Група Юрія
винесених проти держави та державних
підприємств, а також відсутність ефек- Миколайовича Іванова
(40450/04),
тивних засобів правового захисту в цьоостаточне пілотне рішення
му відношенні.
15.01.2010,
посилений нагляд;
Бурмич та інші
(46852/13),
ост. ріш. 12.10.2017,
посилений нагляд.
Група 10: Особисте та сімейне життя
Позитивне зобов’язання держави забезЛевчук
печити ефективний захист заявника від
(17496/19),
17.
домашнього насильства.
ост. ріш. 03.12.2020,
посилений нагляд.
Полях та інші
Звільнення з посади державних службовців
(58812/15),
відповідно до Закону про очищення вла18.
ост. ріш. 24.02.2020,
ди (люстрацію) від 2014 року та наслідки,
посилений нагляд.
які воно мало на заявників.
Група 11: Свобода вираження поглядів
Швидка
Непропорційне застосування адміністра(17888/12),
тивних арештів за акти свободи вираост. ріш. 30.01.2015,
19. ження поглядів; невідкладний характер
посилений нагляд.
оскарження адміністративних правопорушень.
Група 12: Свобода зібрань
Вєренцов
Відсутність чіткого та передбачуваного
(20372/11),
законодавства щодо організації мирних
20.
ост. ріш. 11.07.2013,
зібрань — учасники отримали санкції без
посилений нагляд.
законної підстави.
Незаконна заборона страйку через відсутВеніамін Тимошенко
ність чіткого та передбачуваного законота інші
21. давства.
(48408/12),
ост. ріш. 02.01.2015,
посилений нагляд.
Карпюк та інші
Непропорційні санкції (покарання у ви(30582/04 та 32152/04),
гляді позбавлення волі до чотирьох роост. ріш. 06.01.2016,
22. ків) накладені на організаторів масових
стандартний нагляд.
протестів у Києві, які згодом переросли
в насильницькі та обструктивні.
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Численні порушення статей 11, 3, 5,
а також 2 та 8 у межах свідомої страте23. гії влади щодо припинення протестів на
Майдані у 2013–2014 роках та відсутність
ефективних та незалежних розслідувань.

Група Шморгунова
та інших
(15367/14),
ост. ріш. 21.04.2021,
посилений нагляд.

Група 13: Взаємодія з ЄСПЛ
Група Найдьона
Відмова органів влади надати затрима(16474/03+),
ним копії документів із матеріалів спраост. ріш. 14.01.2011,
ви унеможливлює належне та ефективне
посилений нагляд;
розгляд їх заяви Судом.
24.
Василь Іващенко
(760/03),
ост. ріш. 26.10.2012,
посилений нагляд.
Недотримання владою тимчасових захоСалахов та Іслямова
дів, зазначених ЄСПЛ у Правилі 39, щодо
(28005/08),
25.
надання медичної допомоги.
ост. ріш. 14.06.2013,
посилений нагляд.
Група 14. Право на власність
Різні порушення під час обшуків та вилу- Група Коваля та інших
(22429/05+),
чення майна правоохоронними органами
26.
ост. ріш. 15.02.2013,
та відсутність ефективних засобів для
посилений нагляд.
оскарження цих дій.
Група 15. Ефективні засоби захисту
Група Кебе та інших
Різні недоліки в процедурах, пов’язаних
(12552/12+),
з наданням притулку, включаючи відсутост. ріш. 12.04.2017,
ність оцінки ризику перед поверненням
посилений нагляд.
до країни походження, затримання, відсутність ефективного засобу правового
захисту з автоматичним призупиняючим ефектом для оскарження рішення
про відмову у в’їзді «безбілетного» шу27. кача притулку на територію (навіть якщо
в країні походження існує ризик лікування, яке суперечить статті 3 Конвенції).
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INTRODUC TION
1. A search by its legal nature is an investigative act that inevitably
affects fundamental human rights to respect for private and family life
(Article 8 of the Convention) and to protection of property (Article 1 of
Protocol No. 1 to the Convention). The importance of this investigative
action in terms of achieving the purpose of the pre-trial investigation and
overall public importance of the existence of effective public prosecution
system is undeniable.
2. However, the significance of the search, as well as any investigative
action that interferes with the exercise of human rights, creates an increased
importance of its lawful conduct and compliance with the intended purpose
and procedure.
3. The study of problems and existing violations that arise during
searches, as well as the analysis of the current state of legislation on
searches, allowed us to formulate certain recommendations that, in our
opinion, can improve the current state of human rights in the field.
4. We believe that in order to correct the situation and prevent possible
similar violations in the future, it is necessary to conceptually change
certain aspects of the legislation in the field of searches, as formulated in
the recommendations set out in this communication.
I. C A SE DESCRIP TION
5. In this group of cases, the Court considered various irregularities in
searches and seizures of property by law enforcement authorities, which the
Court found to be violations of Article 8 of the Convention and/or Article 1
of Protocol No. 1 to the Convention. The Court also found a violation of
Article 13 of the Convention, which consisted in the absence of effective
remedies.
6. The Volokhy case concerns the unclear legal framework and
actions of the law enforcement authorities in relation to interception of
correspondence (violation of Article 8 of the Convention). The Golovan
case concerns an unlawful search conducted in a lawyer’s premises and the
seizure of documents covered by lawyer-client privilege. In addition to the
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actions of the law enforcement officials, the law did not provide appropriate
protection (violation of Article 8 of the Convention).
7. The problems identified in respect of remedies are principally: (1) the
impossibility for a person to effectively challenge the legality of investigative
actions ordered within the context of criminal proceedings against a third
person and to obtain redress; (2) the impossibility to challenge the legality
of investigative actions at pre-trial stage; (3) the impossibility to obtain
the return of seized property or compensation for the same, including
for property seized in the context of criminal proceedings against other
persons.
II. PRESENTATION
OF THE KHARKIV HUMAN RIGHTS PROTEC TION GROUP
8. The Kharkiv Human Rights Protection Group (the KHPG) is one of
the oldest and most active Ukrainian human rights organizations. As a legal
entity, it was established in1992, but it has been working as a human rights
protection group since 1988 under the Society «Memorial», the first official
human rights organization in the former USSR.
9. The Kharkiv Human Rights Group mainly operates in the field of
criminal justice. The KHPG lawyers and attorneys provide legal assistance
at various stages of criminal proceedings, including searches. The
fundamental task of the organization in this area is to ensure respect for
human rights at all stages of pre-trial investigation, court proceedings and
execution of court decisions. KHPG prioritizes not only legal assistance to
individuals, but also conceptual changes in the field of criminal justice.
III. L ACK OF LEGAL CERTAINT Y IN THE CONCEPTS OF « INTRUSION »116
AND « SEARCH » IN THEIR IMPLEMENTATION
WITHOUT PRIOR COURT PERMISSION
10. Legislative changes in the field of criminal justice have affected
some parts of the pre-trial investigation, including searches. However, in
our opinion, one of the fundamental legislative problems in this sphere
remains relevant today.
116

In Ukraine, a concept that allows pre-trial investigation bodies to enter a person‘s
property without the owner’s consent and without prior court permission.
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11. The current version of the Criminal Procedure Code of Ukraine
(hereinafter — the CCP) establishes the possibility of intrusion the home
or other property of a person without prior court permission. At the same
time, Article 233 §3 of the CCP explicitly provides for the extraordinary
circumstances of such intrusions (the state of «emergency») and the purpose
of its implementation («rescuing lives and property or directly pursuing
persons suspected of committing a criminal offense»).
12. This legal wording unequivocally sets the clear limits both of the
permissible circumstances (the need for immediate response) and the
nature of the actions expected of law enforcement officers (rescuing lives
and property or pursuing a suspect). In our opinion, this provision sets
out exceptions from the prohibition for intrusion in an individual’s home
without court permission (that itself requires a court’s warrant), and in no
way grants the power to search premises, in course of routine police activity
rather than the investigatory activities.
13. However, the wording of Article 233 §3 further states that after an
unauthorized intrusion, a prosecutor or investigator in agreement with the
prosecutor is obliged to apply to the investigating judge for a search. If the
investigating judge refuses to grant the request, the established evidence
will be declared inadmissible.
14. A systematic interpretation of this rule of law allows us to conclude
that the provisions of Article 233 §3 of the CCP allow authorized entities
to perform actions that constitute factual contents of a search: unlimited
access to any rooms/spaces, gathering, picking-up and seizing any objects,
overcoming any obstacles including destroying locks, without prior judicial
permission, and then legalize the received results through motion for
granting the search, which is filed post factum.
15. Firstly, in our opinion, these powers of the pre-trial investigation
bodies do not correlate with the activity of the law enforcement upon
extraordinary circumstances and the special purpose of intrusion a home
or other property without prior permission.
16. Article 234 of the CCP explicitly provides for the purpose of the
search, which is set out as follows: «detection and recording of information
about the circumstances of the criminal offense, detection of the instrument
of the crime or the property obtained as a result of its commission, as well
as establishing the location of wanted persons». That is, those actions of
pre-trial investigation bodies that are committed under normal scenario do
not have any signs of extraordinary circumstances and do not refer to the
criterion of urgency, in contrast to the circumstances in which emergency
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intrusion into housing or other property is lawful or admissible, when
pursues the goal of ensuring respect for fundamental human rights to life,
health, and property.
17. Secondly, the terms «intrusion» and «search» are not equal in their
legal meaning and, in our opinion, refer to different legal institutions. The
term «intrusion» implies the power to physical access (entrance) to the
premises without their owner’s consent, and the term «search» implies both
the right of physical access (entrance) and the right to take certain actions
(to seek, pick-up and seize any objects in the premises with the goals of
criminal investigation — «search actions»), which is broader in its meaning
than the term «intrusion», and includes the latter as its necessary part.
18. Based on this, we believe that the right to immediate intrusion,
which is granted by the provisions of Article 233 §3 of the CCP, is not equal
in its legal nature to the right to search such premises, but only establishes
the admissibility of clearly defined actions (rescuing lives and property or
pursuing a person).
19. Thirdly, procedurally guarantees of observance of the defense
rights or the rights of the property owner are provided, inter alia, in
Articles 235 and 236 of the CCP, which are an integral part of the regulation
of the search. These articles regulate the binding requirements for the
search warrant117 (Article 235 of the CCP) and its execution (Article 236 of
the CCP). That is, part of the guarantees provided is directly «tied» to the
clear rules of issuance and execution of the search warrant, which is de facto
a fundamental document that sets the limits of the powers of a particular
official in a particular search.
20. If a search is carried out as part of the intrusion under Article 233
§3 of the CCP, it is always carried out without a prior search warrant. This
results in a much greater interference with the right to privacy than in
the case of a regular search (the pre-trial investigation authorities are not
bound with a specific list of objects sought, nor by the territorial limitation
of particular premises), and therefore requires special legal regulation
instead of the application of general search provisions.
21. Based on the above, in our opinion, there is uncertainty about the
scope of powers (limits of permissible behavior) of pre-trial investigation
bodies that intrude a home or other property of a person without prior
court permission, which leads to unauthorized searches under the pretext
117

In Ukraine it has a form of the decision of the investigating judge which allows
conducting the search.
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of the need of emergency intrusion into the property, which violates the
procedural rights of the defense and the property owner.
IV. SOME PROBLEMS OF PROTEC TING THE RIGHTS
OF THE LEGITIMATE USER 118
22. Article 236 §1 of the CCP states that a victim, suspect, defense
attorney, representative and other participants in criminal proceedings may
be invited to participate in the search. Besides that, §3 of this article states
that the investigator, prosecutor has no right to prohibit the participants of
the search to use the legal assistance of attorney or representative and are
obliged to allow such attorney or representative to search at any stage.
23. Chapter 3 of the CCP, which regulates the status, powers, rights
and obligations of the court, parties and other participants in criminal
proceedings does not contain any reference to the legitimate user, despite
the fact that this person de facto participate in searches.
24. The provisions of Articles 234 to 236 of the CCP, which regulate a
search, contain a number of indications of the rights and obligations of a
person who is in a home or other property during a search. In particular,
such people may have a restricted right to freedom of movement (ban on
leaving the premises where the search is conducted), the possibility of
applying a personal search on them, as well as a granted right to review
the search warrant, obtain a copy of it, ensure the safety of property,
the ratio of actual actions of officials to the specified purpose of the
search, the right to make statements that are subject to recording in the
protocol, etc.
25. The above rights and obligations of the legitimate user are legally
significant, and therefore their observance should be guaranteed, including
the possibility to involve an attorney who will not only explain to the person
their rights and responsibilities, but also help in their effective exercising.
26. If the legitimate user does not have procedural status at the time
of the search, it is impossible to be represented by an attorney at the time
of the search due to the following aspects of the legislative wordings.
27. Nowadays, the CCP provides for the participation of an attorney in
criminal proceedings in two different procedural statuses — as a defense
118

This means any person who, at the time of the search, was legally using housing or
other property (e.g. owner, tenant, etc.).

94

Додаток 2

attorney (Article 45 of the CCP) or as a representative of the victim
(Article 58 of the CCP).
28. Article 45 §1 of the CCP states that a defense attorney is an attorney
who defends a suspect, accused, convicted, acquitted person, a person in
respect of whom the application of coercive measures of a medical or
educational nature is going to take place or has taken place, and a person
in respect of whom consideration of the issue of extradition to a foreign
state (extradition) is going to take place. Therefore, this article states that
a defense attorney may be provided to an exhaustive list of participants in
criminal proceedings, which does not include the legitimate user. At the
same time, the provisions of Article 58 of the CCP apply only to the legal
representation of the victim.
29. Thus, although Article 236 §3 of the CCP provides for a formal
obligation on the investigator to refrain from restricting the right of search
participants to use the legal assistance of an attorney or representative, only
those legitimate users are granted with the right to have a defense attorney
or representative, who have procedural status in criminal proceedings in
accordance with the provisions of Articles 45 and 58 of the CCP.
30. Moreover, Article 49 of the CCP establishes the duty of an
investigator, prosecutor, investigating judge or court to provide a counsel
only for a person with the procedural status of «suspect» or «accused» who
may apply for free attorney for lack of funds119. According to this wording,
the legitimate user is not entitled with the right to have a free defense
attorney due to their lack of procedural status.
31. For comparison, Article 64-2 of the CCP sets the procedural status
of such a participant in criminal proceedings as the «the third party in
respect of whose property the issue of seizure is being resolved». This
article of the CCP not only recognizes the existence of such a participant
in criminal proceedings and establishes his status, but also determines who
may be a legal representative of such a person, and states that such a person
has rights and obligations under this Code for the suspect, accused, in part
relating to the seizure of property.
32. Such legal wording allows the third party in respect of whose
property the issue of seizure is being resolved to properly participate in
119
For such persons there is a system of free legal aid, the lawyers of which are
involved in the process by a resolution of the investigator, prosecutor or a decision of the
investigating judge, court.
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the criminal proceedings at its certain stage and to protect their rights and
interests.
33. In our opinion, in order to eliminate this regulatory gap and ensure
compliance with the rights of the legitimate user, it would be appropriate
to legally define the procedural status of this person and their right to an
attorney according to the model of Article 64-2 of the CCP (the third party
in respect of whose property the issue of seizure is being resolved).
V. SOME PROBLEMS OF COMPLIANCE
WITH THE GUAR ANTEES OF ADVOC AC Y DURING THE SE ARCH
34. In accordance with the provisions of Article 480 §1 of the CCP,
a special procedure for criminal proceedings applies to an attorney.
Article 23 of the Law of Ukraine «On Advocacy and Attorneys’ Activities»
(hereinafter — the Law on Advocacy) contains guarantees of advocacy,
which apply to searches in the property of an attorney.
35. Based on the provisions of Article 23 §2 of the Law on Advocacy,
one of the guarantees of observance of the attorney-client privilege120 is
the imperative obligation of the investigating judge or court to indicate the
list of documents to be found and seized. This list must take into account
the provisions of Article 23 §1.2–1.4, which states that (1) it is prohibited
to require the provision of information received under attorney-client
privilege, (2) it is prohibited to inspect, disclose, demand or seize documents
related to attorneys’ activities.
36. The definition of «attorney’s secrecy» is explicitly given in Article 22
of the Law on Advocacy, which states that this concept covers not only
any information that has become known to an attorney (or his assistant,
trainee, person in employment) about the client and the issue of the client’s
addressing to a lawyer, but also documents drawn up and received during
the attorneys’ activities.
37. It is important to mention that the Law on Advocacy does not contain
a specific legal definition of «documents related to attorneys’ activities»,
and therefore it is possible to formulate the definition through other terms.
Based on the fact that the term «attorneys’ activities» is defined as the
independent professional activity of an attorney in providing protection,
120

In Ukraine, this concept is implemented in the form of «attorney’s secrecy», the
components of which are enshrined in various provisions of the Law on Advocacy.
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representation and other legal assistance to a client121, the documents
related to such activities may have a fairly broad interpretation.
38. In our opinion, the main task of the concept of additional attorneys’
guarantees should be to ensure a balance between the public interests of the
pre-trial investigation and the private interests of the attorney and their
client.
39. On the one hand, in the case of specifying in the court search
warrant an inexhaustible list of documents to be found (use of constructions
«etc.», «and others»122), it is almost impossible to provide guarantees
for the exercise of the attorney’s right to protection of the documents
related to their activities. By issuing a search warrant, the court conducts
a preliminary analysis for the possibility of documents seizure without
violating the attorneys’ special guarantees. That is why the use of a vague or
inexhaustible list of documents formally enables the pre-trial investigation
authorities to search for and seize those documents that may be protected
by attorney-client privilege or not related to the investigation.
40. On the other hand, given the rather vague and broad definition of
the range of documents that fall under the prohibition of seizures, with the
pre-trial investigation in full compliance with this guarantee, almost any
attorneys’ document will be protected by such immunity. In case of possible
abuse (for example, concealment of evidence in attorneys’ cases, safes, etc.),
such an approach can prevent the achievement of the pre-trial investigation
goals.
41. Even under ideal circumstances, pre-trial investigation authorities
may not be able to identify clearly the specific document (provide its name,
registration number, etc.) to be searched for, but may only indicate specific
features of its content. Also, during the search, other documents may be
found that are not listed in the search warrant, but which may be important
for the pre-trial investigation.
42. In any case, we believe that it is impossible to foresee all possible
circumstances of the search during the preliminary judicial review (granting
permission), and therefore in order to comply with the above balance of
public and private interests, it is appropriate to introduce mandatory judicial
review post factum the search. The pre-trial investigation bodies or the
attorney being searched, on the other hand, are not able to independently
121

The legal definition is stated in Article 1 § 1.2 of the Law on Advocacy.

122

https://unba.org.ua/news/5847-nadannya-dozvoliv-na-obshuki-advokativ-maeruntuvatisya-na-detalizovanih-vidomostyah-chlen-ramk-volodimir-klochkov.html
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establish compliance with the balance mentioned above, exercising the
required degree of equity and impartiality.
43. The main idea is to introduce enhanced (two- steps) control over the
search in the attorney’s property, which will replace the current standard
concept. The combination of preliminary judicial review and post factum
judicial review will allow a more practical approach to the assessment of
each seized document in terms of the Law on Advocacy requirements.
44. During the preliminary judicial review, the pre-trial investigation
body must provide in the request for a search either an exhaustive list of
documents sought or specific features of the documents’ content or form,
the details of which are still unknown to the investigation.
45. During execution of a search warrant all seized document should be
packed and sealed without review and copying by the search officers.
46. Following a search, the pre-trial investigation authorities must
immediately ask the investigating judge for judicial review post-factum.
As part of such review, all documents seized during the search must be
submitted to the investigating judge.
47. The judge must analyze each document on the matter of relevancy
to the attorney-client privilege or documents related to attorneys’ activities,
and establish their correlation with a specific pre-trial investigation.
The court hearing on the issue must be conducted with the obligatory
notification of the attorney from whom these documents were seized.
48. Only those documents admitted by the judge may be used as
evidence, while others are given back to the lawyer. Until the investigating
judge makes a decision within the framework of post factum review, none of
the documents seized during the search may become evidence in the case.
49. Based on the content of a specific document and the legal position
of the pre-trial investigation bodies and the attorney, the investigating
judge will be able to make a more well-grounded and impartial decision on
the presence or absence of violation of guarantees of the attorney during
the search.
CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS
50. Having analyzed various aspects of violations that occur in
during searches, we came to the conclusion that violations are largely
originated from the imperfect legislation. Therefore, in our opinion, in
order to improve the situation regarding searches and prevent possible
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similar violations in the future, it seems necessary to introduce conceptual
changes in the legislation in this field, which is the purpose of the following
recommendations.
51. The Kharkiv Human Rights Protection Group respectfully calls on
the Committee of Ministers to request the Ukrainian authorities:
a. To legally distinguish between terms «search» and «intrusion
into a person’s home or other property» and establish a special
procedure for judicial review over intrusions that are committed
without prior court permission:
i. Replace
existing
misleading
terminology
(«search»,
«examination», «intrusion» etc.) with the universally recognized
terms «search upon a warrant» and «warrantless search» as well
as establish separate procedures for each of them.
ii. As to the specific amendments to the CCP, we propose to remove
from Article 233 of the CCP, which regulates the intrusion into
a person’s home or other property, references to actions that
are inherently identical to a search, in particular, the possibility
of gathering information and establishing evidence, which is
subsequently legalized by filing a search warrant.
iii. Also, Article 233 of the CCP must clearly provide for an
exhaustive list of specific powers of pre-trial investigation
authorities in the case of intrusion into a person’s home or
other property conducted without prior judicial permission
(search warrant), which will create legal certainty in the nature
and manner of admissible actions.
iv. Also, we propose to supplement Article 233 of the CCP with a
provision that would oblige a pre-trial investigation authority
to apply to the investigating judge in any case of conducting
intrusion in person’s home or other property without prior court
permission. The investigator’s motion on a search should state
the circumstances and reasons of the intrusion, as well as the
purpose pursued. The hearing on the motion shall be conducted
with the obligatory notification of the legitimate user, whose
rights have been limited.
b. To establish the procedural status of the legitimate user. It is
desirable to formulate a list of rights similarly to the legal model
of Article 64-2 of the CCP, which regulates the procedural status of
the third party in respect of whose property the issue of seizure is
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being resolved. The list of rights must include the right to have an
attorney.
c. To introduce the post factum judicial review over search in the
attorney’s property to the existing preliminary judicial review
procedure.
i. The pre-trial investigation authorities must immediately after
conducting the search submit to the investigating judge all
seized documents for judicial review post-factum.
ii. The court hearing must be conducted with the obligatory
notification of the attorney from whom these documents
were seized, in order to ensure their right to defense and
representation of their interests.
iii. The investigating judge must assess each seized object for the
presence or absence of violation of the lawyer-client privilege
during the search, and then make a decision whether to allow
or deny permission to use the seized object as evidence.
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С ХЕМА 2.
ДІЯ ЛЬНІС ТЬ ОРГАНУ ПРЕ ДС ТАВНИЦТВА
У СФЕРІ ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ЄСП Л

Орган представництва

Юридична експертиза
законопроектів
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які підлягають
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на відповідність Конвенції
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ПА

ект
ро
оп
он
зак

Щокв
ар
Пода талу
нн я

Кабінет Міністрів
України

початок
3-місячного строку
на видання актів
та внесення
законопроекту

Доручення

Визначені
центральні органи
виконавчої
влади

видають власні
відомчі акти

Орган
представництва

Верховна Рада
України
видає власні
НПА
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3 місяці з моменту винесення рішення на виплату відшкодування
(або інший строк, зазначений в рішенні ЄСПЛ)

С ХЕМА 4.
ПРОЦЕ ДУ РА ВИП ЛАТИ ВІДШКОДУ ВАННЯ,
ПРИЗНАЧЕНОГО ЗА РІШЕННЯМ ЄСП Л

Повідомлення ЄСПЛ про набуття рішення
у справі проти України статусу остаточного

Орган представництва
протягом 10 днів
направляє сповіщення

протягом 10 днів
направляє документи

Заявник у справі

Державна виконавча
служба України

Заява та копії
документів
із зазначенням
банківського
рахунку

Відкриття
виконавчого провадження
протягом    10 днів

Орган представництва
протягом 1 місяця з дня відкриття
виконавчого провадження направляє документи

Казначейство
протягом 10 днів списання коштів
на рахунок Заявника у справі
підтвердження списання

Державна виконавча
служба України
закінчення виконавчого провадження
протягом 3 днів направляє постанову
про закінчення та підтвердження

Орган представництва
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ДОДАТОК 4
ВІДПОВІДЬ МІНІС ТЕРС ТВА ЮС ТИЦІЇ У КРАЇНИ
№ 26873/ПІ - ЮР -493-21/5.2.2 ВІД 23.06.2021 РОК У
ІЗ ДОД АТК АМИ

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ
УКРАЇНИ
Мінʼюст

Захарову Євгенію Юхимовичу
вул. Свободи, 27, кв.4,
м. Харків, 61002
khpg@ukr.net

вул. Архітектора Городецького, 13, м. Київ, 01001
тел.: (044) 364-23-93, факс: (044) 271-17-83
E-mail: callcentre@minjust.gov.ua,
themis@minjust.gov.ua,
Web: http://www.minjust.gov.ua,
код згідно з ЄДРПОУ 00015622

У відповідь на Ваш запит на отримання публічної інформації від
16.06.2021 № 221/21, який надійшов на адресу Міністерства юстиції України
18.06.2021, надсилаємо копії запитуваних документів на зазначену Вами
електронну адресу.
Додатково у межах компетенції інформуємо, що дії органу представництва
щодо вжиття заходів загального характеру врегульовано виключно Законом
України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду
з прав людини» від 23.02.2006 № 3477-IV.
Додатки: 1. Копія подання до КМУ за І квартал 2021 року на 10 арк. в 1 прим.
2. Копія аналітичного огляду для Верховного Суду за І квартал 2021 року на 7 арк. в 1 прим.
3. Копія пропозицій до Апарату Верховної Ради України за І квартал 2021 року на 6 арк. в
1 прим.
4. Копія подання до КМУ за ІV квартал 2020 року на 10 арк. в 1 прим.
5. Копія аналітичного огляду для Верховного Суду за ІV квартал 2020 року на 6 арк. в 1 прим.
6. Копія пропозицій до Апарату Верховної Ради України за ІV квартал 2020 року на 4 арк. в
1 прим.
7. Копія подання до КМУ за ІII квартал 2020 року на 8 арк. в 1 прим.
8. Копія аналітичного огляду для Верховного Суду за IIІ квартал 2020 року на 6 арк. в 1 прим.
9. Копія пропозицій до Апарату Верховної Ради України за IIІ квартал 2020 року на 5 арк. в
1 прим.

Заступник Міністра –
Уповноважений у справах
Європейського суду з прав людини

Іван ЛІЩИНА
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МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ
УКРАЇНИ
Мінʼюст

Кабінет Міністрів України

вул. Архітектора Городецького, 13, м. Київ, 01001
тел.: (044) 364-23-93, факс: (044) 271-17-83
E-mail: callcentre@minjust.gov.ua,
themis@minjust.gov.ua,
Web: http://www.minjust.gov.ua,
код згідно з ЄДРПОУ 00015622

Подання щодо вжиття заходів загального характеру, необхідних для
виконання рішень Європейського суду з прав людини, що набули статусу
остаточного у І кварталі 2021 року
Подання надсилається на виконання статті 14 Закону України «Про
виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав
людини». Подання містить аналіз обставин, що призвели до встановлення
Європейським судом з прав людини (далі – Європейський суд) порушення
положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі –
Конвенція), та пропозиції щодо усунення таких порушень.
І. Щодо порушення статті 2 (право на життя) Конвенції
Порушення статті 2 Конвенції Європейський суд встановив у рішеннях у
справах «Горопацький та інші проти України» (заява № 63243/13 та 5 інших
заяв, рішення від 04.02.2021), «Каплатий проти України» (заява № 39997/17,
рішення від 04.02.2021), «Бренько та інші проти України» (заява № 29361/18
та 2 інші заяви, рішення від 18.02.2021), «Юхимович проти України» (заява
№ 11464/12, рішення від 17.12.2020, набуло статусу остаточного 17.03.2021),
«Осадча та інші проти України» (заява № 55896/10 та 6 інших, рішення від
11.03.2021).
Обставини, що призвели до порушення Конвенції:
1) непроведення державними органами ефективного розслідування
обставин смерті родичів заявників (справи Горопацький та інші проти
України, Каплатий проти України, Бренько та інші проти України,
Юхимович проти України, Осадча та інші проти України);
2) відсутність доказів, які б виправдовували застосування сили
працівниками міліції, що призвело до смерті сина заявника (справа
Юхимович проти України).
Для вирішення встановлених Європейським судом проблем пропонуємо:
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МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ
УКРАЇНИ
Мінʼюст

Верховний Суд
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Аналітичний огляд рішень Європейського суду з прав людини, що набули
статусу остаточного у І кварталі 2021 року
Аналітичний огляд надсилається на виконання статті 14 Закону України
«Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав
людини» та містить аналіз обставин, які призвели до визнання Європейським
судом з прав людини (далі – Європейський суд) порушень Україною положень
Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі – Конвенція).
І. Щодо порушення статті 3 (заборона катування) Конвенції
Порушення статті 3 Конвенції Європейський суд встановив у рішеннях у
справах «Конопльов проти України» (заява № 43374/14, рішення від
28.01.2021), «Турдіхояєв проти України» (заява № 72510/12, рішення від
18.03.2021), «Александровська проти України» (заява № 38718/16, рішення від
25.03.2021).
Обставини, що призвели до порушення Конвенції:
1) тримання заявників у металевій клітці під час судових засідань (справи
Конопльов проти України, Турдіхояєв проти України, Александровська
проти України).
Для вирішення встановлених Європейським судом проблем пропонуємо:
враховуючи висновки Європейського суду у рішеннях у цих справах,
належним чином здійснювати розгляд клопотань обвинувачених та їх
представників щодо припинення тримання їх у металевій клітці під час судових
засідань і не допускати безпідставного перебування підсудних у металевій
клітці під час судових засідань.
Довідково: про встановлені Європейським судом порушення Конвенції було
повідомлено Кабінет Міністрів України.
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МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ
УКРАЇНИ
Мінʼюст

Апарат Верховної Ради України

вул. Архітектора Городецького, 13, м. Київ, 01001
тел.: (044) 364-23-93, факс: (044) 271-17-83
E-mail: callcentre@minjust.gov.ua,
themis@minjust.gov.ua,
Web: http://www.minjust.gov.ua,
код згідно з ЄДРПОУ 00015622

Пропозиції для врахування під час підготовки законопроєктів висновків
Європейського суду з прав людини у рішеннях щодо України, які набули
статусу остаточного у І кварталі 2021 року
Інформація надсилається на виконання статті 14 Закону України «Про
виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав
людини» та містить стислий виклад проблем, які призводять до визнання
Європейським судом з прав людини (далі – Європейський суд) порушень
Україною положень Конвенції про захист прав людини і основоположних
свобод (далі – Конвенція).
І. Щодо порушення статті 3 (заборона катування) Конвенції
Порушення статті 3 Конвенції Європейський суд встановив у рішеннях у
справах «Йолкін проти України» (заява № 40059/19, рішення від 14.01.2021),
«Величко проти України» (заява № 22273/12, рішення від 28.01.2021), «Заярнюк
проти України» (заява № 2806/18, рішення від 11.02.2021), «Ладан та Гультяєв
проти України» (заяви № 66139/16 та № 17491/19, рішення від 25.02.2021),
«Глєбов проти України» (заява № 53192/18, рішення від 25.02.2021),
«Висоцький та інші проти України» (заява № 59753/19 та 2 інші, рішення від
25.02.2021),
«Мольченко
та
Павленко
проти
України»
(заяви
№ 64639/19 та № 64649/19, рішення від 25.02.2021), «Дембо та інші проти
України» (заява № 2778/18 та 46 інших, рішення від 11.03.2021), «Турдіхояєв
проти України» (заява № 72510/12, рішення від 18.03.2021), «Авраімов проти
України» (заява № 71818/17, рішення від 25.03.2021).
Обставини, що призвели до порушення Конвенції:
1) ненадання належної медичної допомоги під час тримання під вартою в
установах Державної кримінально-виконавчої служби України (далі –
ДКВС України) (справи Величко проти України, Заярнюк проти
України, Ладан та Гультяєв проти України);
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МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ
УКРАЇНИ
Мінʼюст

Кабінет Міністрів України

вул. Архітектора Городецького, 13, м. Київ, 01001
тел.: (044) 364-23-93, факс: (044) 271-17-83
E-mail: callcentre@minjust.gov.ua,
themis@minjust.gov.ua,
Web: http://www.minjust.gov.ua,
код згідно з ЄДРПОУ 00015622

Подання щодо вжиття заходів загального характеру, необхідних для
виконання рішень Європейського суду з прав людини, що набули статусу
остаточного у ІV кварталі 2020 року
Подання надсилається на виконання статті 14 Закону України «Про
виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав
людини». Подання містить аналіз обставин, що призвели до встановлення
Європейським судом з прав людини (далі – Європейський суд) порушення
положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі –
Конвенція), та пропозиції щодо усунення таких порушень.
І. Щодо порушення статті 2 (право на життя) Конвенції
Порушення статті 2 Конвенції Європейський суд встановив у рішенні у
справі «Кабанова проти України» (заява № 17317/08, рішення від 15.10.2020).
Обставини, що призвели до порушення Конвенції:
1) відсутність ретельного і комплексного підходу до здійснення
провадження щодо розслідування дорожньо-транспортної пригоди на
національному рівні та необґрунтована тривалість такого провадження.
Для вирішення встановлених Європейським судом проблем пропонуємо:
Державному бюро розслідувань (далі – ДБР), Офісу Генерального
прокурора (далі – ОГП), Міністерству внутрішніх справ України (далі –
МВС України), Національній поліції України (далі – НПУ), враховуючи
висновки Європейського суду у цій справі, сформувати стійку адміністративну
практику проведення ефективного розслідування обставин смерті, яке має
відповідати мінімальним стандартам ефективності, що включають незалежність,
належність, ретельність, оперативність, розумну швидкість, громадський
контроль та участь близьких родичів.
Національній академії внутрішніх справ України, Тренінговому центру
прокурорів України забезпечити професійну підготовку органів досудового
розслідування з питань вивчення Конвенції, практики Європейського суду та
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УКРАЇНИ
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Аналітичний огляд рішень Європейського суду з прав людини, що набули
статусу остаточного у ІV кварталі 2020 року
Аналітичний огляд надсилається на виконання статті 14 Закону України
«Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав
людини» та містить аналіз обставин, які призвели до визнання Європейським
судом з прав людини (далі – Європейський суд) порушень Україною положень
Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі – Конвенція).
І. Щодо порушення статті 3 (заборона катування) Конвенції
Порушення статті 3 Конвенції Європейський суд встановив у рішеннях у
справах «Старишко проти України» (заява № 61839/12, рішення від
15.10.2020), «Лопата та інші проти України» (заява № 84210/17 та 23 інші,
рішення від 10.12.2020).
Обставини, що призвели до порушення Конвенції:
1) покарання у виді довічного позбавлення волі не підлягає скороченню.
Для вирішення встановлених Європейським судом проблем пропонуємо:
здійснювати належний і відповідний Конвенції та практиці
Європейського суду розгляд скарг осіб, які тримаються під вартою, на
жорстоке поводження працівників правоохоронних органів та неналежні умови
тримання під вартою.
ІІ. Щодо порушення статті 5 (право на свободу та особисту
недоторканість) Конвенції
Порушення статті 5 Конвенції встановлено у рішеннях Європейського
суду у справах «Талаліхіна проти України» (заява № 13919/12, рішення від
22.10.2020), «Виноградський проти України» (заява № 43961/19, рішення від
22.10.2020), «Баз проти України» (заява № 40962/13, рішення від 05.11.2020),
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Пропозиції для врахування під час підготовки законопроєктів висновків
Європейського суду з прав людини у рішеннях щодо України, які набули
статусу остаточного у ІV кварталі 2020 року
Інформація надсилається на виконання статті 14 Закону України «Про
виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав
людини» та містить стислий виклад проблем, які призводять до визнання
Європейським судом з прав людини (далі – Європейський суд) порушень
Україною положень Конвенції про захист прав людини і основоположних
свобод (далі – Конвенція).
І. Щодо порушення статті 3 (заборона катування) Конвенції
Порушення статті 3 Конвенції Європейський суд встановив у рішеннях у
справах «Старишко проти України» (заява № 61839/12, рішення від
15.10.2020), «Рамішвілі проти України» (заява № 79912/13, рішення від
22.10.2020), «Виноградський проти України» (заява № 43961/19, рішення
від 22.10.2020), «Парамущак та Шпаковський проти України» (заяви
№ 34745/19 та № 42462/19, рішення від 10.12.2020), «Чернявський проти
України» (заява № 54141/12, рішення від 22.10.2020), «Лопата та інші проти
України» (заява № 84210/17 та 23 інші, рішення від 10.12.2020).
Обставини, що призвели до порушення Конвенції:
1) покарання у виді довічного позбавлення волі не підлягає скороченню
(справи Старишко проти України, Лопата та інші проти України);
2) ненадання належної медичної допомоги під час тримання під вартою в
установах Державної кримінально-виконавчої служби України (далі –
ДКВС України) (справа Рамішвілі проти України);
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Подання щодо вжиття заходів загального характеру, необхідних для
виконання рішень Європейського суду з прав людини, що набули статусу
остаточного у IІІ кварталі 2020 року
Подання надсилається на виконання статті 14 Закону України «Про
виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав
людини». Подання містить аналіз обставин, що призвели до встановлення
Європейським судом з прав людини (далі – Європейський суд) порушення
положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі –
Конвенція), та пропозиції щодо усунення таких порушень.
І. Щодо порушення статті 3 (заборона катування) Конвенції
Порушення статті 3 Конвенції Європейський суд встановив у рішеннях у
справах «М.С. проти Словаччини та України» (заява № 17189/11, рішення від
11.06.2020, набуло статусу остаточного 11.09.2020), «Романов проти України»
(заява № 63782/11, рішення від 16.07.2020), «Заболотний та інші проти
України» (заява № 19574/09 та 2 інші заяви, рішення від 03.09.2020),
«Соколовський та інші проти України» (заява № 44047/09 та 4 інші заяви,
рішення від 03.09.2020), «Іващенко проти України» (заява № 41303/11, рішення
від 10.09.2020), «Міняйло та інші проти України» (заява № 59356/10 та 2 інші
заяви, рішення від 24.09.2020).
Обставини, що призвели до порушення Конвенції:
1) неналежний розгляд українськими органами влади тверджень заявника
про його побоювання стати жертвою переслідування в Афганістані
перед його поверненням туди (справа М.С. проти Словаччини та
України);
2) жорстоке поводження працівників правоохоронних органів із
заявниками та/або непроведення ефективного розслідування у зв’язку
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Аналітичний огляд рішень Європейського суду з прав людини, що набули
статусу остаточного у ІІІ кварталі 2020 року
Аналітичний огляд надсилається на виконання статті 14 Закону України
«Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав
людини» та містить аналіз обставин, які призвели до визнання Європейським
судом з прав людини (далі – Європейський суд) порушень Україною положень
Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі – Конвенція).
І. Щодо порушення статті 3 (заборона катування) Конвенції
Порушення статті 3 Конвенції Європейський суд встановив у рішеннях у
справах «М.С. проти Словаччини та України» (заява № 17189/11, рішення від
11.06.2020, набуло статусу остаточного 11.09.2020), «Романов проти України»
(заява № 63782/11, рішення від 16.07.2020), «Заболотний та інші проти
України» (заява № 19574/09 та 2 інші заяви, рішення від 03.09.2020),
«Соколовський та інші проти України» (заява № 44047/09 та 4 інші заяви,
рішення від 03.09.2020), «Іващенко проти України» (заява № 41303/11, рішення
від 10.09.2020), «Міняйло та інші проти України» (заява № 59356/10 та 2 інші
заяви, рішення від 24.09.2020).
Обставини, що призвели до порушення Конвенції:
1) неналежний розгляд українськими органами влади тверджень заявника
про його побоювання стати жертвою переслідування в Афганістані
перед його поверненням туди (справа М.С. проти Словаччини та
України);
2) жорстоке поводження працівників правоохоронних органів із
заявниками та/або непроведення ефективного розслідування у зв’язку
зі скаргами на таке поводження (справи Заболотний та інші проти
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Пропозиції для врахування під час підготовки законопроєктів висновків
Європейського суду з прав людини у рішеннях щодо України, які набули
статусу остаточного у ІІІ кварталі 2020 року
Інформація надсилається на виконання статті 14 Закону України «Про
виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав
людини» та містить стислий виклад проблем, які призводять до визнання
Європейським судом з прав людини (далі – Європейський суд) порушень
Україною положень Конвенції про захист прав людини і основоположних
свобод (далі – Конвенція).
І. Щодо порушення статті 3 (заборона катування) Конвенції
Порушення статті 3 Конвенції Європейський суд встановив у рішеннях у
справах «М.С. проти Словаччини та України» (заява № 17189/11, рішення від
11.06.2020, набуло статусу остаточного 11.09.2020), «Романов проти України»
(заява № 63782/11, рішення від 16.07.2020), «Заболотний та інші проти
України» (заява № 19574/09 та 2 інші заяви, рішення від 03.09.2020),
«Соколовський та інші проти України» (заява № 44047/09 та 4 інші заяви,
рішення від 03.09.2020), «Іващенко проти України» (заява № 41303/11, рішення
від 10.09.2020), «Міняйло та інші проти України» (заява № 59356/10 та 2 інші
заяви, рішення від 24.09.2020) .
Обставини, що призвели до порушення Конвенції:
1) неналежний розгляд українськими органами влади тверджень заявника
про його побоювання стати жертвою переслідування в Афганістані
перед його поверненням туди (справа М.С. проти Словаччини та
України);
2) жорстоке поводження працівників правоохоронних органів із
заявниками та/або непроведення ефективного розслідування у зв’язку
зі скаргами на таке поводження (справи Заболотний та інші проти
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