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ВСТУП 

 

Юридичний статус практики ЄСПЛ для національного кримінального 

судочинства закріплений у ст. 17 Закону України № 3477-VI [1], а також у 

ч. 2 ст. 8 та ч. 5 ст. 9 КПК України. Відповідно до вказаних положень практика 

ЄСПЛ є джерелом права, а принцип верховенства права та кримінальне 

процесуальне законодавство України у кримінальному провадженні 

застосовуються з урахуванням практики ЄСПЛ [2]. 

Не зважаючи на нормативне закріплення обов’язку застосування практики 

ЄСПЛ під час досудового розслідування у КПК України, в діяльності працівників 

органів, які проводять досудове розслідування, існують випадки 

необґрунтованого обмеження або порушення прав осіб, що свідчить про 

недостатню обізнаність працівників правоохоронних органів з європейськими 

стандартами захисту прав людини, сутністю практики ЄСПЛ та принципом 

пропорційності втручання у приватне життя особи при проведенні процесуальних 

дій. 

З метою підтвердження зазначеної інформації доцільно навести дані 

офіційної статистики Міністерства юстиції України, відповідно до якої протягом 

2001 – 2007 рр. (станом на 25.12.2007 р.) у справах проти України Страсбурзьким 

судом було винесено 370 рішень щодо суті та затверджено 41 дружнє 

врегулювання. В 2006 р. виплачена справедлива сатисфакція склала понад 

9,3 мільйонів гривень [3] 

Окрім того, відповідно до звіту про результати діяльності Урядового 

уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини у 2013 р. ЄСПЛ 

було констатовано порушення Україною положень ЄКПЛ [4] в 69 справах, після 

розгляду яких Судом було зобов’язано Україну сплатити близько 465 511 986 

гривень [5] (додаток № 1). 

Результат системного аналізу офіційної статистичної інформації ЄСПЛ 

засвідчив, що протягом 1959-2013 рр., Судом було винесено 962 рішення проти 

України, при цьому станом на грудень 2013 р. Україна займала третє місце, а вже 

01.11.2014 р. Україна посіла друге місце за кількістю поданих скарг до ЄСПЛ 

(14650 скарг). (додатки № 2-3) 

Особливої актуальності вивчення практики ЄСПЛ посилюється через 

постійне надходження до вищих навчальних закладів системи МВС України 

інформаційних листів ГСУ, наприклад, лист ГСУ № 2505/Ск від 26.11.2014 р. 

«Про організацію навчальних заходів» у зв’язку з винесенням рішення ЄСПЛ у 

справі «Омельченко проти України», в якому Суд констатував порушення 

положень п. 1 та пп. «с» п. 3 ст. 6 Конвенції через ненадання заявникові правової 

допомоги на початку розслідування та підчас допиту в якості свідка, а також 

використанням його зізнання у вбивстві в обґрунтуванні  підозри та обрання щодо 

нього запобіжного заходу [6]. 
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Методичні рекомендації виконані відповідно до наказу МВС України 

№ 275 від 16.03.2015 р. «Про затвердження Переліку пріоритетних напрямів 

наукового забезпечення діяльності органів внутрішніх справ України на період 

2015-2019 років» (п.п. 2.10). 

Необхідність розробки рекомендацій з питань застосування практики ЄСПЛ 

під час досудового розслідування також обумовлена тим, що суб’єкти 

кримінального судочинства можуть обґрунтовувати практикою ЄСПЛ не всі свої 

дії та рішення. Так, наприклад, слідчі, звертаючись із клопотанням про 

ініціювання обрання особі запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою 

(фактично із клопотанням про обмеження особі її права на свободу), не можуть 

обґрунтовувати зазначене процесуальне рішення практикою Суду, оскільки такі 

дії матимуть характер квазізастосування
1
 положень ЄКПЛ. 

У зв’язку з цим мета підготовки зазначених методичних рекомендацій 

полягає у створенні єдиного підходу працівників правоохоронних органів до 

застосування практики ЄСПЛ під час досудового розслідування.  

Завдання роботи: 

- з’ясувати природу всіх видів актів ЄСПЛ з метою встановлення, які з них 

можуть бути застосовані в практичній діяльності представників сторони 

обвинувачення під час досудового розслідування; 

- встановити можливі випадки безпідставного обмеження або порушення 

стороною обвинувачення положень ЄКПЛ під час досудового розслідування; 

- дослідити особливості застосування практики ЄСПЛ стороною 

обвинувачення на стадії досудового розслідування; 

- провести системний аналіз правових позицій ЄСПЛ та існуючих гарантій 

недопущення зазначених порушень прав та свобод особи, закріплених у КПК 

України. 

- запропонувати оптимальний механізм застосування практики ЄСПЛ у 

кримінальному судочинстві України. 

Під час підготовки методичних рекомендацій вивчався досвід роботи 

слідчих СУ ГУВМС та УМВС України різних областей і зокрема Запорізької та 

Дніпропетровської, а також прокуратур районного рівня. 

Таким чином, запропоновані методичні рекомендації покликані стати в 

нагоді керівникам слідчих підрозділів, слідчим, прокурорам, а також на курсах 

підвищення кваліфікації та у навчальному процесі як уніфікований методичний 

порадник, у якому послідовно та системно викладено природу практики ЄСПЛ та 

порядок її застосування на різних етапах досудового розслідування (при 

вирішенні питання щодо обґрунтованості підозри, під час ініціювання обрання 

запобіжного заходу, а також при проведенні слідчих (розшукових) дій, зокрема й 

негласних). 

Методичні рекомендації підготовлені авторським колективом кафедри 

кримінального процесу ДДУВС за вказівкою ГСУ МВС України (лист ГСУ 

№ 2505/Ск від 26.11.2014 р. «Про організацію навчальних заходів»).  

                                                           
1
 Від лат. quasi «немов, майже, псевдо» – при додаванні до різних частин мови утворює слова зі 

значенням хибності, удаваності (прим. авт.) 
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З метою забезпечення наочності викладеного матеріалу та спрощення його 

сприйняття текст був поділений на 2 частини: теоретичну та практичну, а також у 

додатках до методичних рекомендації запропоновано діаграми щодо статистичної 

інформації (додатки № 1-5) та порівняльні таблиці (додаток № 7).  
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ТЕОРЕТИНА ЧАСТИНА 

 

Перед початком дослідження особливостей застосування практики ЄСПЛ 

під час досудового розслідування пропонуємо спочатку розглянути історію 

ратифікації Україною Конвенції та Протоколів до неї, з’ясувати сутність практики 

ЄСПЛ, особливості кожного виду акту ЄСПЛ та можливість його застосування у 

кримінальному судочинстві України, а також провести аналіз статистичної 

інформації ЄСПЛ з метою виокремлення найбільш порушуваних статей ЄКПЛ під 

час досудового розслідування. 

Конвенція була відкрита для підписання в Римі 04.11.1950 р. й набрала 

чинності 03.09.1953 р. Конвенцією втілено гарантії, закріплені в Загальній 

декларації прав людини, й засновано міжнародний судовий орган, наділений 

компетенцією виносити рішення проти держав, які не виконують свої 

зобов’язання – ЄСПЛ. 

Після отримання незалежності Україна ратифікувала
2
 Конвенцію 

17.07.1997 р. (текст ратифіковано із заявами та застереженнями) і для нашої 

держави вона набула чинності 11.09.1997 р. Приєднавшись до Конвенції, Україна 

взяла на себе зобов’язання щодо імплементації
3
 цього документа в національне 

законодавство. Окрім того, Україна визнала обов’язковою і без укладення 

спеціальної угоди юрисдикцію ЄСПЛ в усіх питаннях, що стосуються тлумачення 

і застосування Конвенції. 

Відповідаючи духу міжнародних стандартів, ідеалам свободи і верховенства 

права, а також з метою комплексного забезпечення окремих прав і свобод 

людини, до Конвенції були прийняті 14 протоколів (документів, які доповнюють 

початковий текст Конвенції одним чи декількома правами, або ж вносять зміни в 

її певні положення), деякі з яких (№ 4, 6, 7 і 13) мають статус самостійних 

міжнародних документів, що доповнюють текст ЄКПЛ, але не інкорпоровані
4
 до 

її тексту.  

З’ясовуючи сутність практики ЄСПЛ, необхідно пам’ятати, що це родове 

визначення всіх правових актів, прийнятих Судом, як, наприклад, в ст. 369 КПК 

України визначено, що судове рішення може бути викладено у формі вироку та у 

формі ухвали. Окрім того, результат аналізу вітчизняної літератури свідчить про 

те, що всі акти ЄСПЛ автори називають «рішеннями». Тому, під час 

правозастосування на практиці може виникнути питання, які саме акти ЄСПЛ 

представляють собою практику Суду, та, відповідно, які з цих актів необхідно 

застосовувати у кримінальному судочинстві України.  

                                                           
2
 Від лат. ratificatio «затверджений» та facere «робити» – процес, згідно з яким надається згода уповноваженим 

органом законодавчої влади на обов’язковість міжнародного документа, який з моменту затвердження набирає 

юридичну силу та становить частину національного законодавства (прим. авт.) 
3
 Від лат. impleo «наповнюю», «виконую» – фактична реалізація міжнародних зобов’язань на внутрідержавному 

рівні, а також конкретний чин включення міжнародно-правових норм в національну правову систему 
4
 Від лат. incorporatio «приєднання» – вид систематизації нормативних актів, який полягає у зведенні їх у збірники, 

у певному порядку без зміни змісту.  (прим. авт.) 
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Для більш повного уявлення про види актів ЄСПЛ, пропонуємо звертатися 

до їх оригінальних текстів, опублікованих французькою та англійською мовою у 

базі даних рішень ЄСПЛ на офіційному сайті Суду – hudoc.echr.coe.int [7].  

Результат системного аналізу бази даних рішень ЄСПЛ англійською мовою 

надав можливість виділити серед усіх актів Суду наступні:  

- decisions (ухвали); 

- judgments (постанови, рішення); 

- advisory opinions (консультативні висновки); 

- separate opinions (окремі думки суддів, які поділяються на два види: 

concurring opinion (співпадаюча думка – думка одного чи декількох суддів, яка 

узгоджується з рішенням, прийнятим більшістю Суду, але містить іншу 

аргументацію та висновки для обґрунтування прийнятого рішення) та dissenting 

opinion (особлива думка – думка, викладена одним або декількома суддями, що 

виражає незгоду з думкою більшості Суду що призводить до його судження);  

- pilot judgments («пілотні рішення» – особливий тип судових рішень, в 

яких Судом не лише констатується наявність порушення державою відповідних 

положень Конвенції та/або протоколів до неї, але й здійснюється ґрунтовний 

аналіз ситуації (причин недосконалості національного законодавства), що 

призводить до виникнення значної кількості однотипних порушень в конкретній 

державі. Пілотне означає, що подібних до цього позовів багато, тому Суд не 

розглядатиме їх окремо, а обмежиться винесенням одного рішення, яким 

зобов’яже державу привести у відповідність правові механізми реалізації 

національних законів та виконання рішень судів, постановлених на підставі цих 

законів). Наприклад, рішення ЄСПЛ у справах «Харченко проти України», 

«Балицький проти України» тощо. 

Зазначені види актів ЄСПЛ приймаються різним складом суддів: 

одноособово; комітетом (у складі трьох суддів); Палатою (у складі семи суддів); 

Великою палатою (у складі сімнадцятьох суддів). 

Окремо необхідно зазначити, що рішення ЄСПЛ набуває статусу 

остаточного через три місяці з дня винесення, за умови, що сторони не звернулися 

з клопотанням про перегляд рішення Великою палатою Суду, або в день 

відхилення такого клопотання Палатою з п’яти суддів. У разі, якщо клопотання 

було задоволене, рішення набуває чинності у день винесення рішення по суті 

Великою палатою. 

Таким чином, тільки остаточні рішення ЄСПЛ можуть бути 

застосовані у кримінальному судочинстві України. 

 

Увага! Рекомендуємо застосовувати у практичній діяльності тільки рішення 

ЄСПЛ, опубліковані на офіційному сайті ЄСПЛ, на сайті Міністерства юстиції 

України, Верховної Ради України, а також у газеті «Урядовий кур’єр». 
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Ухвали. 

Відповідно до положень ЄКПЛ та Регламенту ЄСПЛ, ухвали приймаються 

Судом з питань прийнятності/неприйнятності заяви, а також з питань вилучення 

заяви з реєстру справ. Це свідчить про те, що ухвали є проміжними актами, у яких 

вирішуються лише процедурні питання [8]. 

Рішення. 

Рішення виносяться Судом з наступних питань: 

- щодо прийнятності/неприйнятності заяви;  

- при вирішенні питання по суті (про порушення державою положень 

Конвенції);  

- щодо справедливої сатисфакції (наприклад, винісши рішення про 

порушення державою положень Конвенції та дійшовши висновку про те, що 

заявник зазнав певної шкоди, Суд може присудити заявнику певну суму грошей в 

якості справедливої компенсації за завдану йому шкоду);  

- щодо вилучення заяви з реєстру;  

- про поновлення заяви в реєстрі справ;  

- про перегляд справи у зв’язку з нововиявленими обставинами. 

Принциповою відмінністю між ухвалами та рішеннями ЄСПЛ є те, що в 

останніх містяться висновки Суду не тільки з процесуальних, а й з матеріально-

правових питань. Наприклад, ухвала щодо вилучення заяви з реєстру справ у разі 

досягнення дружнього врегулювання не передбачає юридичних наслідків для 

держави-відповідача, оскільки необхідні заходи, які задовольняють вимоги 

заявника та Суду, були прийняті до моменту її винесення. Такою ухвалою 

припиняються процесуальні відносини між Судом та учасниками справи.  

Разом з тим, необхідно констатувати, що практика досягнення дружнього 

урегулювання між заявником та Урядом України є, на жаль, не досить 

поширеною. Наприклад, на сайті Міністерства юстиції України опубліковані 

лише 106 ухвал Суду про вилучення заяви з реєстру справ на підставі досягнення 

сторонами дружнього врегулювання [9]. 

Більше того, в рішеннях по суті та щодо справедливої сатисфакції містяться 

«правові позиції» ЄСПЛ – фрагмент мотивувальної частини рішення, який являє 

собою висновки та сукупність аргументів Суду з конкретної правової проблеми. 

Консультативні висновки. 

Окрім вже зазначених ухвал та рішень, Суд також уповноважений надавати 

на запит Комітету Міністрів Ради Європи вмотивовані консультативні висновки з 

правових питань, які стосуються тлумачення Конвенції та Протоколів до неї. 

Однак, це повноваження зведено до мінімуму, оскільки консультативні висновки 

не поширюються на питання, що стосуються змісту чи обсягу прав і свобод, 

визначених у розділі I Конвенції, чи на будь-які інші питання, які Суд або Комітет 

Міністрів може розглядати внаслідок будь-якого провадження, що може бути 

порушене відповідно до Конвенції.  

Як приклад, можна навести консультативний висновок Великої Палати 

ЄСПЛ від 22.01.2010 р. щодо можливості відкликання Україною списку 
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кандидатів на посаду судді після його представлення Парламентській асамблеї 

Ради Європи, відповідно до якого наша держава повинна була доповнити перший 

список, з якого вибув Василь Мармазов, новим кандидатом на посаду судді [10]. 

Таким чином, очевидним є той факт, що консультативні висновки Суду не 

можуть бути застосовані у кримінальному судочинстві України, оскільки, вони не 

поширюються на питання, що стосуються змісту чи обсягу прав і свобод людини, 

а вирішують лише процедурні та організаційні питання Суду. 

Окремі думки суддів. 

Досліджуючи поняття «окремої думки судді» (як співпадаючої, так і 

особливої), необхідно зробити висновок, що, якщо рішення у справі повністю або 

частково не виражає одностайної думки суддів, кожний суддя має право викласти 

окрему думку. Окрема думка судді, викладена щодо конкретної справи, містить у 

собі правові позиції, які мають відмінності від висновків більшості суддів, які 

приймають участь у голосуванні. При цьому, окрема думка такого судді не 

повинна асоціюватися з тим, що більшість Суду (на думку цього одного судді) 

прийняла рішення необґрунтовано. Приводом для незгоди з рішенням Суду може 

бути інша теоретична конструкція, закладена до основи аргументації та висновків, 

пропозиції іншого варіанту тлумачення норм та інші доводи, які застосовуються 

для обґрунтування не співпадаючої з висновками більшості точки зору судді, який 

виклав свою окрему думку. 

Поява окремих думок обумовлена науковим світоглядом, рівнем правової 

культури, свідомості, теоретичних знань та практичних вмінь, життєвого досвіду 

суддів ЄСПЛ, які в силу специфіки Суду як міжнародного органу, є 

представниками держав з різними правовими системами, юридичними 

традиціями. Зауважимо, що суддя, висловлюючи окрему думку, не пов’язаний 

попередніми рішеннями Суду, а саме він не зобов’язаний посилатися на 

попередні окремі думки суддів при висловленні власної. Викладаючи сутність 

окремої думки, суддя певною мірою дистанціюється від рішення у конкретній 

справі, та наводить власну правову позицію при вирішенні справи, навіть якщо 

він висловлює додаткову аргументацію на його користь [11]. 

Наприклад, у справі «Ухань проти України» окрема співпадаюча з рішенням 

Суду думка судді від Естонії Райта Маруста стосувалася, зокрема, невизнання 

Судом обставин щодо наявності на тілі підозрюваного тілесних ушкоджень, 

нанесених йому під час його затримання. При цьому Р. Маруст зазначив, що він 

погоджується з думкою більшості в тому, що у цій справі мало місце порушення 

статті 3 ЄКПЛ через умови тримання підозрюваного, але він не поділяє думки 

щодо недоведеності останнім своїх вимог, через що останні були відхилені 

більшістю Суду. На думку Р. Маруста, у ситуації, коли особа знаходиться під 

контролем уповноважених органів, існує значна підозра, що відповідальність за 

нанесені та встановлені тілесні ушкодження покладається на ці органи, у цьому 

випадку на них також покладається тягар доказування, і саме вони мають 

переконливо довести, що вони не несуть відповідальність за нанесені ушкодження 

[12]. 
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Із урахуванням наведеної інформації, необхідно зробити висновок, що 

окремі думки суддів ЄСПЛ містять правові позиції і повинні враховуватися 

суб’єктами кримінального провадження під час досудового розслідування. 

«Пілотні рішення». 

Щодо «пілотних рішень», то, доцільно зазначити, що ці рішення є 

особливо важливими, оскільки вони приймаються Судом у випадку наявності 

системної проблеми в державі. Вироблення процедури прийняття «пілотних 

рішень» було викликано тим, що в Суді катастрофічно зростала кількість 

нерозглянутих скарг, більшість яких – аналогічні за змістом і свідчило про те, що 

держави не реагували на повторювані порушення, встановлені ЄСПЛ. 

При винесенні «пілотного рішення» Суд виявляє системну проблему, яка 

стає причиною порушень, що стосуються значного кола потерпілих. Таким 

чином, «пілотне рішення» створює підґрунтя для того, щоб Уряд та відповідні 

комітети законодавчого органу здійснили необхідні зміни на національному рівні, 

які б сприяли відновленню порушених прав та у подальшому не дозволили б їх 

порушити. 

Резюмуючи викладений матеріал, доцільно зробити висновок, що, для 

кримінального судочинства України практичне значення мають наступні акти 

ЄСПЛ (як проти України, так і проти інших держав-учасниць Конвенції): 

1) остаточні рішення Суду по суті;  

2) рішення Суду щодо справедливої сатисфакції; 

3) окремі думки суддів ЄСПЛ. 

Саме в цих судових актах містяться «правові позиції», які є результатом 

аналізу аргументів та висновків Страсбурзького суду, що створюють правовий 

зміст судового рішення. Практика ЄСПЛ свідчить про те, що виробляючи свої 

правові позиції, Суд виражає своє ставлення до певної правової проблеми при 

розгляді обставин поданої заяви. 

Отже, пропонуємо керівникам слідчих підрозділів, слідчим та прокурорам 

застосовувати вказані види актів ЄСПЛ як орієнтир для дотримання прав та 

свобод особи під час кримінального провадження. 

 

Увага! В практичній діяльності слідчим та прокурорам доцільно застосовувати 

такі акти ЄСПЛ (як проти України, так і проти інших держав-учасниць Конвенції): 

1) остаточні рішення ЄСПЛ по суті; 2) рішення ЄСПЛ щодо справедливої сатисфакції; 

3) окремі думки суддів ЄСПЛ. 

 

Аналіз розміщеної на офіційному сайті ЄСПЛ інформації за період з 1959 р. 

по 2013 р. дозволив зробити висновок про те, що найбільш порушуваними 

статтями ЄКПЛ у сфері кримінального судочинства є: заборона катування (ст. 3 

ЄКПЛ); право на свободу на особисту недоторканість (ст. 5 ЄКПЛ), право на 

справедливий суд (ст. 6 ЄКПЛ), право на повагу до приватного та сімейного 

життя (ст. 8 ЄКПЛ) [13].  

Досліджуючи рішення ЄСПЛ проти України, в яких констатоване 

порушення відповідної статті ЄКПЛ, необхідно зробити висновок, що станом на 

31.10.2012 р. Україною найчастіше були порушені наступні статті Конвенції:  



13 

 

- ст. 6 порушена в 1019 справах;  

- ст. 3 – в 165 справах;  

- ст. 5 – в 140 справах; 

- ст. 8 – в 9 справах (додаток № 4).  

У 2013 р. ЄСПЛ виніс 69 рішень проти України, в яких констатував 

порушення положень ЄКПЛ, зокрема: 

- ст. 6 порушена в 45 справах,; 

- ст. 3– в 36 справах;  

- ст. 5– в 28 справах; 

- ст. 8 – в 7 справах (додаток № 5).  

При цьому, доцільно зазначити, що вказані рішення проти України були 

винесені Судом на підставі розгляду скарг, поданих до 2007 р. включно, тобто до 

прийняття КПК України № 4651-VI від 13.04.2012 р. Відповідно, скарги, 

направлені до Суду за часів функціонування КПК України 2012, із урахуванням 

існуючої динаміки розгляду, будуть розглянуті ЄСПЛ приблизно в 2020-2024 рр.  

Враховуючи зазначені обставини, у другому розділі Методичних 

рекомендацій пропонуємо розглянути найбільш прогнозовані обмеження та 

порушення прав людини, які мали місце за часів функціонування КПК України 

1960 р. та дослідити, яким чином зазначені проблеми вирішені у КПК України 

2012, та як узгоджуються його положення з практикою ЄСПЛ. 
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ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 

 

2.1. Застосування практики Європейського суду з прав людини під 

час вирішення питання щодо обґрунтованості підозри 

 

Особливої уваги, на нашу думку, заслуговує дослідження такого стандарту 

кримінального судочинства як «обґрунтована підозра». Це обумовлено тим, що, 

по-перше, повідомлення про підозру не може бути оскаржене, відповідно до 

ч. 1 ст. 303 КПК України, по-друге – саме наявність обґрунтованої підозри є 

необхідною підставою для обрання підозрюваному конкретного виду запобіжного 

заходу, а по-третє – відсутністю у КПК України визначення поняття 

«обґрунтована підозра». 

При цьому треба зазначити, що на практиці поширені декілька 

формулювань:  

- «обґрунтована підозра»; 

- «розумна підозра»; 

- «достатня підозра»; 

Ці стандарти є досить близькими, проте не тотожними. Наприклад, стандарт 

«обґрунтована підозра» є більш вимогливим, ніж стандарти «розумна підозра» та 

«достатня». 

Проблеми розмежування вказаних понять потребують окремого наукового 

дослідження, однак, виходячи з вимог до обсягів методичних рекомендацій та 

предмету нашого дослідження, у роботі ми будемо загальний термін 

«обґрунтована підозра», тим більше, що і сам ЄСПЛ у своїх рішеннях ототожнює 

зазначені терміни. 

В даному контексті доцільно навести рішення ЄСПЛ у справі «Фокс, 

Кемпбел та Хартлі проти Сполученого Королівства», в якому Суд зазначив, що 

існування «обґрунтованої підозри» свідчить про наявність фактів та доказової 

інформації, які, разом з іншими обставинами справи, зможуть переконати 

суб’єкта, уповноваженого приймати процесуальні рішення, у тому, що саме ця 

особа вчинила правопорушення [14].  

При цьому вимога обґрунтованої  підозри містить у собі дві складові:  

1) розумна підозра має існувати за правопорушення, передбачене 

відповідною статтею закону про кримінальну відповідальність; 

2) мають бути доведені обставини, які викликають підозру щодо 

причетності конкретної особи до розслідуваного злочину [15]. 

Також, для визнання підозри обґрунтованою у кримінальному провадженні 

має бути зібрана сукупність доказів, яка є недостатньою для формування твердження 

про винуватість особи, але яка не виключає можливість вчинення конкретною 

особою кримінального правопорушення.  

 
Увага! Існування «обґрунтованої підозри» свідчить про наявність фактів та 

доказової інформації, які, разом з іншими обставинами провадження, зможуть 
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переконати слідчого та/або прокурора, у тому, що саме ця особа вчинила кримінальне 

правопорушення. 

У зв’язку з цим, слід визнати, що «обґрунтована підозра у вчиненні особою 

кримінального правопорушення» як одна зі складових підстави застосування 

запобіжного заходу збігається з поняттям «достатніх доказів для підозри особи у 

вчиненні кримінального правопорушення» як підстави для повідомлення про 

підозру. Тому, одночасно з вирішенням питання про звернення до слідчого судді з 

клопотанням про застосування запобіжного заходу прокурор або слідчий за його 

погодженням мають скласти повідомлення про підозру [16, с. 348]. 

Саме тому, розглядаючи питання «обґрунтованої підозри» в зазначеному 

контексті доцільно звернути увагу на правову позицію ЄСПЛ у справі «Влох 

проти Польщі», відповідно до якої підозра не може вважатися обґрунтованою, 

якщо дії чи обставини, що ставляться в провину підозрюваному, не утворюють 

складу злочину в момент його вчинення, тобто не передбачені однією зі статей 

КК, яка б визначала поведінку особи як злочинну [17]. 

 

Увага! Вимога розумної  підозри містить 2 складові: 

1) вона має існувати за правопорушення, передбачене статтею КК України; 

2) мають бути доведені обставини, які викликають підозру щодо причетності 

конкретної особи до розслідуваного кримінального правопорушення. 

 

Варто зазначити, що характерною для КПК України 2012 р. була практика 

затягування з наданням особі статусу підозрюваного, але й за часів 

функціонування КПК України 2012 р. існують аналогічні не поодинокі випадки, 

оскільки сторона обвинувачення вважає за необхідне зібрати більше доказів та не 

допустити у подальшому закриття кримінального провадження на підставі 

п. 3 ч. 1 ст. 284 КПК України у зв’язку з не встановленням достатніх доказів для 

доведення винуватості особи в суді і вичерпанням можливостей їх отримання, 

чим порушує право особи на захист, оскільки на практиці мають місце випадки 

допиту особи в якості свідка з послідуючою зміною його статусу. 

Більше того лише одне процесуальне порушення, а саме затягування 

стороною обвинувачення у наданні відповідній особі статусу підозрюваного 

одночасно призводить до трьох суттєвих порушень кримінального 

процесуального законодавства: 1) не починається своєчасний перебіг 

процесуальних строків згідно ч. 1 ст. 219 КПК України; 2) особа не отримує 

своєчасно статус підозрюваного і відповідне такому статусу коло прав 

(ст. 42 КПК України); 3) відбувається грубе порушення права на захист (ст. 20 

КПК України). У сукупності вказані обставини призводять до порушення вимог 

процесуальної форми і, як наслідок, визнання зібраних у такому порядку доказів 

недопустимими на підставі ст. 87 КПК України. 

Разом з тим, системний аналіз норм КПК України 2012 р. дозволив зробити 

висновок про наявність в ньому гарантії недопустимості отримання показань від 

свідка, який надалі буде визнаний підозрюваним чи обвинуваченим у цьому 

кримінальному провадженні. У разі отримання таких показань, всі здобуті докази, 

в обов’язковому порядку будуть визнані такими, що отримані з істотними 
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порушенням прав людини і основоположних свобод (п. 6 ч. 2 ст. 87, ч. 3 ст. 87 

КПК України). 

 
Увага! Навмисне затягування із наданням особі статусу підозрюваного 

(несвоєчасне повідомлення особі про підозру) порушує право особи на захист. Як 

наслідок, зібранні у такому порядку докази визнаються недопустимими на підставі 

ст. 87 КПК України. 

 

Також, за КПК України 2012 р. можуть існувати інші порушення прав та 

свобод особи, зокрема через нероз’яснення особі її права на свободу від 

самовикриття (п. 11 ст. 7 КПК України), ігнорування заяв особи на залучення до 

провадження захисника, а також право не говорити нічого з приводу підозри чи 

обвинувачення, у будь-який момент відмовитися відповідати на запитання, давати 

пояснення, показання, які можуть стати підставою для підозри, обвинувачення у 

вчиненні її близькими родичами чи членами її сім’ї кримінального 

правопорушення (ст. 18 КПК України) [18]. 

У зазначеному контексті доцільно навести правову позицію ЄСПЛ, 

викладену ним при вирішенні справи «Шабельник проти України». Суд зазначив, 

що з того моменту, коли заявник вперше зробив зізнання під час його допиту в 

якості свідка, вже не можна було стверджувати про відсутність у слідчого підозри 

щодо причетності заявника до вбивства. Крім того, заявник, якого попередили про 

кримінальну відповідальність за відмову від дачі показань й одночасно 

поінформували про право не свідчити проти себе, міг розгубитися, не розуміючи 

наслідків відмови давати показання, особливо за відсутності допомоги захисника 

під час допиту. Зізнання заявника у злочині було отримано з явним порушення 

права на захист [19]. 

 
Увага! Визнання особою своєї вини у скоєнні кримінального правопорушення не 

може визнаватися доказом та не може бути покладено слідчим в обґрунтування підозри 

як з метою обрання запобіжного заходу, так і при прийнятті подальших процесуальних 

рішень. 
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2.2. Застосування практики Європейського суду з прав людини під час 

ініціювання обрання запобіжного заходу, його зміни та продовження 

 

Порушення норм ЄКПЛ в окремих аспектах мало системний характер у 

зв’язку з недосконалістю положень КПК України 1960 р. Серед таких порушень 

були: 1) використання строків адміністративного затримання з метою початку 

кримінального провадження (справа «Омельченко проти України»); 2) послідовне 

використання до однієї особи двох видів затримання: адміністративного та 

кримінально-процесуального (справа «Нечипорук і Йонкало проти України»); 

3) обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без достатнього 

обґрунтування (справа «Харченко проти України»); 4) недостатня обґрунтованість 

продовження строків тримання під вартою (справа «Єлоєв проти України») та 

інші [20]. 

У зв’язку з чим, виникла необхідність дослідження вказаних недоліків 

правового регулювання, а також існування гарантій їх недопущення в КПК 

України 2012 р. 

1) використання строків адміністративного арешту з метою початку 

кримінального провадження щодо особи.  

Забезпечення права на свободу та особисту недоторканність є однієї з 

головних засад кримінального провадження, яка закріплена в ст. 12 КПК України. 

Більш того у ч. 5 ст. 12 КПК України зазначено, що затримання особи, взяття її 

під варту або обмеження в праві на вільне пересування в інший спосіб під час 

кримінального провадження, здійснене за відсутності підстав або з порушенням 

порядку, передбаченого КПК України, тягне за собою відповідальність, 

встановлену законом.  

Також, в КПК України існують чіткі гарантії, що забезпечують законність 

процедури затримання, а саме: 

- вичерпний перелік підстав затримання (ст. 207 та ст. 208); 

- чітке визначення моменту, з якого особа вважається затриманою 

(ч. 1 ст. 209); 

- обов’язок уповноваженої особи після затримання доставити таку особу 

до найближчого підрозділу органу досудового розслідування (ч. 1 ст. 210); 

- обов’язок повідомлення уповноваженою службовою ЦНБВПД про 

кожне затримання (ч. 2 ст. 210;) 

- чіткий порядок визначення максимальних строків затримання особи без 

ухвали слідчого судді (ч. 2 ст. 12, ч. 1 ст. 211, ч. 2 ст. 211); 

- чітко встановлені строки доставляння особи до суду для перевірки 

законності затримання (ч. 1 ст. 191, ч. 6 ст. 193) [21, с. 225]; 

За правовими позиціями ЄСПЛ практика тримання під вартою без 

наведення конкретних підстав для цього, а також за відсутності судового рішення, 

несумісна з принципом юридичної визначеності та принципом захисту від 

свавілля (рішення Європейського суду з прав людини у справах «Єлоєв проти 
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України» [22], «Микола Кучеренко проти України» [23], «Доронін проти 

України» [24]).  

Так, у справі «Доронін проти України» (2009 р.) Страсбурзький суд 

встановив, що під час адміністративного арешту із паном Дороніним поводились 

як із підозрюваним у кримінальному провадженні і слідчий допитував його 

стосовно справи про вбивство. У зв’язку з чим Суд зробив висновок про те, що 

адміністративний арешт заявника був використаний з метою початку 

кримінального провадження відносно заявника. При цьому заявника було 

позбавлено його права на захист, оскільки йому не було своєчасно надано статус 

підозрюваного[24]. 

Аналогічну позицію висловив Суд й у своєму рішенні по справі 

«Омельченко проти України» (2014 р.) [6].  

 
Увага! Практика використання строків адміністративного арешту з метою 

початку кримінального провадження щодо особи тягне за собою порушення права 

такої особи на захист, оскільки не забезпечує своєчасне надання особі статусу 

підозрюваного. 

 

2) послідовне застосування до однієї особи двох видів затримання: 

адміністративного та кримінального процесуального. 

Окрім зазначених положень КПК України, існують додаткові гарантії, які 

визначені в п. 1 ч. 3 ст. 14 Закону України № 3460-VI від 02.06.2011 року «Про 

безоплатну правову допомогу» [25], а також в Порядку інформування центрів з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання осіб, 

затвердженому Постановою Кабінетом Міністрів України № 1363 від 

28.12.2011 р. [21, с. 185]. 

Відповідно до вказаних положень, особи, до яких застосовано 

адміністративне затримання, мають право на здійснення представництва їх 

інтересів в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, 

перед іншими особами та складення документів процесуального характеру. 

Це стало можливим завдяки тому, що територіальні ОВС зобов’язані 

інформувати ЦНПД як за адміністративні затримання, так і за процесуальні. 

Наприклад, відповідно до показників роботи системи безоплатної вторинної 

правової допомоги з 1 січня по 30 вересня 2013 року, адвокатами було здійснено 

7 817 виїздів до адміністративно затриманих осіб, а також 17 434 виїздів через 

затримання особи за підозрою у вчиненні злочину [26]. 

В даному випадку доцільно звернути увагу рішення ЄСПЛ у справі 

«Нечипорук і Йонкало проти України» (2011 р.), в якій заявник стверджував, що 

його адміністративне затримання було перетворено в кримінальне. В цій справі 

заявника спочатку було затримано строком на 3 доби за підозрою у порушенні 

правил обігу наркотичних засобів, відповідно до вимог ст. 263 Кодексу України 

про адміністративні правопорушення. Але міліція закрила провадження у справі 

про адміністративне правопорушення у зв’язку з відсутністю його події і складу. 

Після цього заявника затримали відповідно до положень кримінально-
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процесуального законодавства за підозрою у вчиненні вбивства і розбійного 

нападу. 

На думку Суду, під час адміністративного арешту із заявником поводилися 

як із підозрюваним у кримінальній справі за фактом вбивства, оскільки слідчий 

допитував заявника в якості свідка за вказаним фактом, в результаті чого заявник 

зізнався у вчиненні злочину. У зв’язку з цим Суд визнав, що адміністративне 

затримання заявника було насправді частиною тримання його під вартою як 

підозрюваного у кримінальному провадженні за фактом вбивства, але без 

забезпечення його процесуальних прав як підозрюваного, зокрема, його права на 

захист [27]. 

 
Увага! Допит особи в якості свідка під час адміністративного затримання про 

обставини скоєного злочину тягне за собою порушення права цієї особи на захист, а 

також визнання даних особою показань недопустимим доказом. 

 

3) обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без 

достатнього обґрунтування. 

Відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим 

запобіжним заходом. Проте, як і інші види запобіжних заходів, тримання під 

вартою має на меті забезпечити виконання підозрюваним покладених на нього 

процесуальних обов’язків, а також запобігання спробам, перерахованим у п. 1-

п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України. Більше того, у ч. 2 ст. 183 КПК України наведено 

вичерпний перелік осіб та умов, за яких може бути застосований запобіжний захід 

у вигляді тримання під вартою. При цьому, на вимогу ст. 194 КПК України під 

час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя 

зобов’язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального 

провадження докази обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри 

у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення, недостатність 

застосування більш м’яких запобіжних заходів для запобігання ризикам, 

зазначеним у клопотанні.  

Проте на практиці існують проблеми при визначенні фактичних підстав 

тримання особи під вартою, а саме слідчий не завжди може довести поза 

розумним сумнівом, що підозрюваний ухилиться від слідства, продовжить 

займатися злочинною діяльністю або своїми діями завадить досягненню завдань 

кримінального провадження [28, c. 194]. 

 
Увага! Зазвичай, стандарт доказування «поза розумним сумнівом» стосується 

лише судових стадій – під час ухвалення вироку. Він означає необхідність стовідсоткового 

переконання для винесення обвинувального вироку і достатність 1% сумнівів – для 

винесення виправдувального вироку. 

У рішенні у справі «Лабіта проти Італії» (2000 р.) ЄСПЛ зазначив що 

небезпека чинення тиску на свідків та ризик фальсифікації доказів могли 

виступати юридичними підставами обрання щодо підозрюваного запобіжного 

заходу у вигляді тримання під вартою. Проте правоохоронні органи не вказали 
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жодного факту, який міг би довести, що зазначені підстави справді існували, не 

навели жодного доказу можливої неправомірної поведінки підозрюваного [29]. 

 

Увага! Під час ініціювання обрання щодо підозрюваного запобіжного заходу у 

вигляді тримання під вартою необхідно не просто вказати на можливість існування 

ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, а навести в обґрунтування такого 

твердження конкретні докази, наявні в матеріалах кримінального провадження. 

 

У справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» 

(1990 р.) Суд зазначив, що той факт, що заявники мали судимості за терористичні 

акти, міг посилити підозру щодо їхньої причетності до вчинення злочинів 

терористичної природи, але не міг бути єдиною підставою для підозри, що 

обґрунтовувала б їхній арешт. У зв’язку з чим згадані вище ознаки не достатні 

самі по собі для того, щоб зробити висновок про наявність «обґрунтованої 

підозри» [30, с. 56]. 

 
Увага! Наявність у особи судимостей за вчинення аналогічного злочину не є 

єдиною підставою для існування обґрунтованої підозри щодо неї та обрання щодо 

такої особи запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.  

 

Приймаючи рішення у справі «Бойченко проти Молдови» (2006 р.) ЄСПЛ 

відзначив, що в цій справі національні суди, ухвалюючи рішення про тримання 

заявника під вартою, посилалися на відповідну норму закону, не вказуючи 

підстав, з яких вони вважають обґрунтованими твердження про те, ніби заявник 

може перешкоджати провадженню в справі, переховуватися від правосуддя або 

скоювати нові злочини. Враховуючи наведені обставини, Суд зробив висновок, 

що підстави, на які посилалися у своїх рішеннях щодо попереднього ув’язнення 

заявника Буюканський районний суд і Кишинівський апеляційний суд, не є 

«відповідними і достатніми». Відповідно, зазначене призвело до порушення 

п. 3 ст. 5 Конвенції [30, с. 87]. 

В 2001 році Європейський суд з прав людини Суд ухвалив рішення у справі 

«Харченко проти України» (2011 р.), яке стало «пілотним» для нашої країни. В 

даній справі Суд встановив порушення ст. 5 ЄКПЛ, які у судовій практиці щодо 

України були визнані системними, оскільки тривале існування таких порушень 

свідчило про невжиття державою заходів з реформування законодавчої системи, 

зокрема й інституту запобіжних заходів, з метою недопущення подібних 

порушень в майбутньому та дотримання принципу верховенства права. 

Враховуючи важливість та особливість даного рішення, воно заслуговує на більш 

детальне викладення.  

У цій справі заявник доводив, що його утримання під вартою було 

незаконним, а строк тримання був необґрунтовано тривалим. Суд, заслухавши 

твердження заявника та доводи уряду України, визнав системною проблемою 

недостатню обґрунтованість судових рішень про взяття під варту та зазначив, що 

навіть протягом тривалих строків тримання під вартою національні суди 

посилаються  на один і той же (типовий) перелік підстав взяття особи під варту 
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протягом усього періоду її тримання під вартою в порядку запобіжного заходу. 

Крім того, національний суд не розглядав застосування до заявника інших, більш 

м’яких видів запобіжних заходів. Судові рішення щодо тримання заявника під 

вартою містили стандартний набір підстав тримання заявника під вартою без 

розгляду обґрунтованості та доцільності їх застосування [31]. 

 
Увага! Системна проблема українського законодавства, яка призводить до 

порушення ст. 5 ЄКПЛ – це недостатня обґрунтованість процесуальних рішень про 

обрання особі запобіжного заходу у вигляді взяття під варту (перерахування 

«стандартних підстав» взяття особи під варту без розгляду їх правдоподібності та 

реального існування щодо конкретного підозрюваного). 

 

4) недостатня обґрунтованість продовження строків тримання під 

вартою. 

КПК України 2012 р. запровадив таку самостійну засаду кримінального 

провадження, як розумність строків (п. 21 ст. 7). Також ч. 1 ст. 21 КПК України 

вказує на те, що кожному гарантується право на справедливий розгляд та вирішення 

справи в розумні строки незалежним і неупередженим судом, створеним на підставі 

закону [18]. Більш того, у КПК України створені комплексні механізми стримання 

від безпідставного порушення права особи на розумні строки досудового 

розслідування, а тому й відповідно, від необґрунтованого подовження строків 

тримання під вартою: 

- строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в 

межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому КПК України. 

Сукупний строк тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого під час 

досудового розслідування не повинен перевищувати: шести місяців - у 

кримінальному провадженні щодо злочинів невеликої або середньої тяжкості; 

дванадцяти місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжких або особливо 

тяжких злочинів (п. 1, п. 2 ч. 3 ст. 197); 

- клопотання слідчого, прокурора про продовження строку тримання під 

вартою, крім відомостей, зазначених у ст. 184 КПК України, повинно містити 

виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або 

з’явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою; виклад 

обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до 

закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою (п. 1, п. 2 ч. 3 ст. 199); 

- слідчий суддя зобов’язаний відмовити у продовженні строку тримання 

під вартою, якщо прокурор, слідчий не доведе, що обставини, зазначені у ч. 3 ст. 

199, виправдовують подальше тримання підозрюваного, обвинуваченого під 

вартою (ч. 5 ст. 199); 

- незалежно від наявності клопотань суд зобов’язаний розглянути питання 

доцільності продовження тримання обвинуваченого під вартою до спливу 

двомісячного строку з дня надходження до суду обвинувального акта, клопотання 

про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру чи з 

дня застосування судом до обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді 

тримання під вартою. За наслідками розгляду питання суд своєю вмотивованою 
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ухвалою скасовує, змінює запобіжний захід у вигляді тримання під вартою або 

продовжує його дію на строк, що не може перевищувати двох місяців. Копія 

ухвали вручається обвинуваченому, прокурору та направляється уповноваженій 

службовій особі місця ув’язнення. До спливу продовженого строку суд 

зобов’язаний повторно розглянути питання доцільності продовження тримання 

обвинуваченого під вартою, якщо судове провадження не було завершене до його 

спливу (ч. 3 ст. 331). 

Зважаючи на характер зазначеного порушення, доцільно розглянути 

рішення ЄСПЛ у справі «Єлоєв проти України» (2008 р.), в якому Суд встановив 

порушення одразу декількох пунктів ст. 5 ЄКПЛ. При зверненні до Суду заявник 

скаржився, що утримання його під вартою було нерозумно тривалим та 

незаконним. При перевірці скарг заявника та обставин справи в контексті 

п. 1 ст. 5 ЄКПЛ, Суд звернув увагу на те, що, районний суд у своїй постанові від 

13.07.2000 р., залишивши без змін запобіжний захід у вигляді тримання під 

вартою, не вказав жодних підстав для свого рішення, через що заявник залишався 

в стані невизначеності. При подальшому розгляді обставин справи ЄСПЛ 

зазначив, що хоча переховування заявника від правосуддя протягом одного року 

було для органів влади достатньою причиною для тримання його під вартою на 

час досудового розслідування, тяжкість пред’явлених йому обвинувачень та ризик 

його втечі були єдиними підставами для суду не змінювати обраний заявнику 

запобіжний захід. Проте згідно з п. 3 ст. 5 Конвенції зі спливом певного часу 

існування лише обґрунтованої підозри перестає бути підставою для позбавлення 

свободи, і судові органи мають навести інші підстави для продовження тримання 

під вартою. 

 
Увага! Існування лише обґрунтованої підозри є недостатньою підставою для 

продовження строку тримання особи під вартою. 

 

Увага! Тяжкість злочину, в якому підозрюється особа, а також ризик втечі 

останньої не є достатніми підставами для продовження строку тримання особи під 

вартою. 

 

Розглядаючи обставини справи в контексті п. 4 ст. 5 ЄКПЛ Суд встановив, 

що після кількох переглядів підстав для продовження тримання заявника під 

вартою 12.03.2003 р. національний суд взагалі відмовився розглядати розумність 

тримання заявника під вартою на підставі того, що він вже раніше декілька разів 

визначав законність такого тримання. Таким чином, заявнику було відмовлено в 

реалізації його права на перегляд законності тримання під вартою, яке закріплено 

в п. 4 ст. 5 Конвенції. Вищезазначені висновки були достатніми для визнання 

Судом порушення п. 3 та п. 4 ст. 5 ЄКПЛ у цій справі [22]. 

Результат проведеного аналізу можливих порушень ЄКПЛ, пов’язаних з 

правом особи на свободу та особисту недоторканність, свідчить про те, що КПК 

України містить комплексну систему гарантій, які регулюють баланс публічних та 

приватних інтересів, засоби забезпечення кримінального провадження та 

механізм дотримання прав та свобод людини, а також низку прогресивних 
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положень щодо недопущення зазначених порушень під час кримінального 

провадження. Проведений системний аналіз правових позицій ЄСПЛ засвідчив 

той факт, що цей міжнародний орган фактично орієнтує нашу державу на 

реформування усієї законодавчої системи, зокрема й інституту запобіжних 

заходів, з урахуванням принципу пропорційності та справедливості [28, c. 230]. 
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2.3 Застосування практики Європейського суду з прав людини під час 

проведення слідчих та негласних слідчих (розшукових дій) 

 

Під час досудового розслідування слідчий та прокурор мають виходити із 

принципу пропорційності та досягнення балансу між приватними й публічними 

інтересами, оскільки діяльність вказаних суб’єктів кримінального провадження 

пов’язана із збиранням, перевіркою та оцінкою доказів, іноді навіть шляхом 

втручання у сферу приватного життя особи. При цьому таке втручання повинно 

бути законним, обґрунтованим, переслідувати чітку мету та бути необхідним у 

демократичному суспільстві, відповідати «гострій» соціальній необхідності. 

Зазначені вимоги до втручання у сферу приватного життя особи були 

сформульовані ЄСПЛ при прийнятті рішень у справах «Silver v. the United 

Kingdom» (1983), «Domenichini v. Italy» (1996), «Malone v. the United 

Kingdom» (1984), «Andersson v. Sweden» (1992), «Handyside v. the United 

Kingdom» (1976), «Klass and Others v. Germany» (1978), «Golder v. the United 

Kingdom» (1975), «Olsson v. Sweden» (1988). 

Однак, зазначені владні суб’єкти не завжди дотримуються вказаних вимог 

при прийнятті рішень щодо втручання у сферу приватного життя особи та щодо 

забезпечення особі права на захист. Підтвердженням цього є той факт, що в 

2013 р. ЄСПЛ було констатовано 7 випадків порушення Україною права особи на 

повагу до приватного та сімейного життя, передбаченого ст. 8 ЄКПЛ, а також 

19 випадків – права на справедливий судовий розгляд, передбаченого ст. 6 ЄКПЛ. 

При цьому, слід зазначити, що рішення, прийняті Судом проти України в 2013 р., 

були розглянуті за скаргами, поданими до Страсбурзького суду ще в 2006 р., за 

часів функціонування КПК України 1960 р. Саме тому, з метою недопущення 

безпідставного втручання у сферу приватного життя особи (ст. 8 ЄКПЛ) та 

мінімізації кількості порушень прав на справедливий судовий розгляд, зокрема й 

права на захист (пп. «с» п. 3 ст. 6 ЄКПЛ), доцільно розглянути потенційні 

обмеження та порушення прав людини під час досудового розслідування, реальне 

існування яких можливо і за КПК України 2012 р. [32] (Додаток № 6) 

Результат системного аналізу практики ЄСПЛ засвідчив той факт, що через 

відсутність єдиного підходу до застосування одних і тих самих положень, 

існування оціночних понять та не розтлумачених категорій у КПК України на 

практиці можуть мати місце випадки порушень ст. 8 та пп. «с» п. 3 ст. 6 ЄКПЛ: 

1) відсутність однозначного тлумачення поняття «житло» під час 

кримінального провадження.  

Передусім необхідно зазначити, що наведене у КПК України поняття 

«житло» не відображає усіх можливих видів житла особи, які на практиці 

підпадають під його легальну дефініцію. Наприклад, у існуючому тлумаченні є 

незрозумілим, чи стосується воно житла фізичної особи або також й юридичної. 

Саме тому, в даному контексті, слідчим та прокурорам доцільно застосовувати не 

тільки практику ЄСПЛ, а також й постанови Пленуму ВСУ № 2 від 28.03.2008 р. 

«Про деякі питання застосування судами України законодавства при дачі дозволів 
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на тимчасове обмеження окремих конституційних прав і свобод людини і 

громадянина під час здійснення оперативно-розшукової діяльності, дізнання і 

досудового слідства» [33] та № 10 від 06.11.2009 р. «Про судову практику у 

справах про злочини проти власності», оскільки саме в цих судових тлумаченнях 

містяться важливі аспекти віднесення окремих видів приміщень до житла [34]. 

Наприклад, відповідно до правової позиції ВСУ, викладеної ним в постанові 

№ 2 від 28.03.2008 р. під «житлом» треба розуміти: 1) особистий будинок з усіма 

приміщеннями, які призначені для постійного чи тимчасового проживання в них, 

а також ті приміщення, які хоча й не призначені для постійного чи тимчасового 

проживання в них, але є складовою будинку; 2) будь-яке житлове приміщення, 

незалежно від форми власності, яке належить до житлового фонду і 

використовується для постійного або тимчасового проживання (будинок, 

квартира в будинку будь-якої форми власності, окрема кімната в квартирі тощо); 

3) будь-яке інше приміщення або забудова, які не належать до житлового фонду, 

але пристосовані для тимчасового проживання (дача, садовий будинок тощо). 

Окрім того, поняття «житло» охоплює не лише житло фізичних осіб. Воно 

може поширюватися на будь-які офісні чи службові приміщення, які належать 

фізичним особам-підприємцям, а також офіси, приміщення юридичних осіб, їх 

філій тощо. 

«Іншим володіння» слід визнавати такі об’єкти (природного походження та 

штучно створені), які за своїми властивостями надають можливість туди 

проникнути і зберегти або приховати певні предмети (речі, цінності). Ними 

можуть бути, зокрема, земельна ділянка, сарай, гараж, інші господарські, 

побутові, виробничі будівлі та будівлі іншого призначення, камери сховищ 

вокзалу (аеропорту), індивідуальні банківські сейфи, купе потягу, автомобілі 

тощо.  

Відповідно до правової позиції пленуму ВСУ, викладеної ним в постанові 

№ 10 від 06.11.2009 р. під «житлом» необхідно розуміти приміщення, призначене 

для постійного або тимчасового проживання людей (будинок, квартира, дача, 

номер у готелі тощо). До житла прирівнюються також ті його частини, в яких 

може зберігатися майно (балкон, веранда, комора тощо), за винятком 

господарських приміщень, не пов’язаних безпосередньо з житлом (гараж, сарай 

тощо – які визнаються іншим володінням).  

Поняття «інше приміщення» включає різноманітні постійні, тимчасові, 

стаціонарні або пересувні будівлі чи споруди, призначені для розміщення людей 

або матеріальних цінностей (виробниче або службове приміщення підприємства, 

установи чи організації, гараж, інша будівля господарського призначення, 

відокремлена від житлових будівель, тощо).  

Аналіз правових позицій ЄСПЛ також дозволив виокремити різні погляди 

на поняття «житло», зокрема житлом може бути:  

1) житлове приміщення, в якому фактично проживає особа, навіть без 

реєстрації (справи «Бук проти Німеччини» [35], «Прокопович проти Російської 

Федерації» [36]);  
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2) переважно місце, де особа мешкає, навіть, якщо воно облаштоване нею 

під житло з порушенням вимог національного законодавства, наприклад, гараж, 

підвал будинку, недобудована споруда тощо (справа «Баклі проти Сполученого 

Королівства» [37]);  

3)  місце проживання, щодо якого особа мала тривалі зв’язки, навіть, якщо 

заявник не проживав у ньому протягом тривалого часу, наприклад, житло, яке має 

статус «службового» – квартира, яка знаходилась на балансі державного 

інституту і на яку співробітнику інституту було надано ордер на користування, 

навіть після того, як цей співробітник звільнився з інституту та переїхав до 

іншого помешкання, але не забрав свої особисті речі з квартири інституту (справа 

«Новоселецький проти України» [38]);  

4) приміщення особи, яке використане нею для її професійної діяльності, 

наприклад, офіс приватного нотаріуса, адвоката тощо (справи «Німітц проти 

Німеччини» [39], «Пантелеєнко проти України» [40]);  

5) житло фізичної особи, яке також є офісом очолюваної нею компанії, 

наприклад, багатоповерхова будівля компанії, власник якої одночасно проживає 

та працює у ній (справа «Чеппел проти Сполученого Королівства» [41]);  

6) офіс підприємства, установи або організації, їх філій або службових 

приміщень, які знаходяться за їх юридичною адресою (справа «Ромен і Шміт 

проти Люксембургу» [42]);  

7) місце, куди особа має намір повернутися або місце, де було її постійне 

помешкання [43], наприклад, житло особи, яке вона вимушено залишила через 

бойові дії або у зв’язку з тривалим відрядженням (справа «Гіллоу проти 

Сполученого Королівства» [44]). 

Як видно з вищенаведеної інформації, в українському законодавстві 

існують формулювання «житло» та «інше приміщення», в той час, як 

Страсбурзький суд використовує у своїй діяльності тільки узагальнюючий термін 

«житло». 

 

Увага! Тлумачення терміну «житло» міститься в рішеннях ЄСПЛ, а також в 

постановах Пленуму ВСУ № 2 від 28.03.2008 р. та № 10 від 06.11.2009 р. 

 

Окрім того, з метою однакового застосування кримінального 

процесуального законодавства та практики ЄСПЛ, а також уникнення 

неоднозначного тлумачення норм права, рекомендуємо слідчим та прокурорам 

звернути увагу на те, що в окремих аспектах понятійний апарат КПК України та 

ЄКПЛ різниться.  

Так, відповідно до ст. 8 ЄКПЛ кожен має право на повагу до свого 

приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції.  

Згідно ж із п. 6-9 ч. 1 ст. 7, ст. 13, ст. 14, ст. 15, ст. 16 КПК України засадами 

кримінального провадження є недоторканність житла чи іншого володіння особи; 

таємниця спілкування; невтручання у приватне життя; недоторканність права 

власності.  
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Зазначені обставини дозволяють зробити висновок, що термінологія КПК 

України є більш точною та інформативною до національного законодавства, 

оскільки приватне життя в Україні містить у собі дві складові: особисте життя та 

сімейне життя. Про це безпосередньо зазначено в ст. 15 КПК України та в ст. 32 

Конституції України [45]. 

Окрім того, правові поняття особистого життя та сімейного життя визначені 

у рішенні Конституційного Суду України № 2-рп/2012 від 20.01.2012 р. 

Особистим життям фізичної особи є її поведінка у сфері особистісних, сімейних, 

побутових, інтимних, товариських, професійних, ділових та інших стосунків поза 

межами суспільної діяльності, яка здійснюється, зокрема, під час виконання 

особою функцій держави або органів місцевого самоврядування. Сімейне життя – 

це особисті майнові та немайнові відносини між подружжям, іншими членами 

сім’ї (зокрема й жінка та чоловік, які проживають однією сім’єю, але не 

перебувають у шлюбі між собою), яке здійснюється на засадах, визначених у 

Сімейному кодексі України [46]. 

 
Увага! Термін «приватне життя» містить у собі 2 складові:  

1) особисте життя; 

2) сімейне життя. 

 

Саме тому пропонуємо слідчим та прокурорам враховувати розглянуті 

особливості при застосуванні практики ЄСПЛ у своїй практичній діяльності з 

метою недопущення безпідставного втручання у сферу приватного життя особи 

під час досудового розслідування. 

2) неотримання у випадках, передбачених законом, судового дозволу на 

огляд/обшук житла чи іншого володіння особи.  

Чинний КПК України містить низку процесуальних гарантій, які спрямовані 

на захист недоторканості житла та приватного життя особи. Відповідно до ст. 13 

КПК України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння 

особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим 

рішенням, крім випадків, передбачених кодексом.  

Також, згідно з ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до 

житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за 

добровільною згодою особи, яка ним володіє, або на підставі ухвали слідчого 

судді, крім випадків, передбачених законом. 

 

Увага! Виключеннями із правил є випадки переслідування злочинця, 

врятування життя людей та врятування майна (ч. 2 ст. 30 Конституції 

України, ч. 3 ст. 233 КПК України). 

 

Разом із тим, в ч. 3 ст. 233 КПК України нормативно закріплені випадки, 

коли слідчий та прокурор мають право до постановлення ухвали слідчого судді 

увійти до житла чи іншого володіння особи. Зокрема, це можливо за наявності 

добровільної згоди особи – володільця приміщення.  
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Під час застосування вказаної процесуальної можливості отримання 

доступу до житла чи іншого володіння особи за її згодою необхідно враховувати 

мету проведення огляду, якою є виявлення та фіксації відомостей щодо обставин 

вчинення кримінального правопорушення і не підмінювати його обшуком, метою 

проведення якого вже є: 

- виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального 

правопорушення; 

- відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було 

здобуте у результаті його вчинення; 

- встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. 

Окремо, в ч. 2 ст. 234 КПК України міститься вказівка на те, що обшук 

проводиться на підставі ухвали слідчого судді. При цьому, відповідно до 

ч. 1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи 

іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, 

надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз. 

Зазначені положення КПК України є досить прогресивними, оскільки вони 

повністю координуються з правовими позиціями ЄСПЛ, сформульованими ним у 

справах проти України. 

Наприклад, Суд, розглядаючи справу «Новоселецький проти України» 

(2005 р.), в якій заявник скаржився на те, що в результаті незаконного 

проникнення до його квартири за його відсутності майно було викрадено, 

зазначив, що в рішенні Мелітопольського міського суду не було розглянуто 

законність відкриття квартири у його відсутність, і це відбулось всупереч 

вказівкам, які були надані обласним судом в своєму рішенні, де він поставив під 

сумнів підписи трьох свідків [38]. 

Особливо важливим в розглядуваному контексті є рішення ЄСПЛ у справі 

«Головань проти України» (2012 р.). В цій справі заявники скаржилися на те, що 

обшук в офісі їхньої адвокатської контори було проведено на підставі постанови 

про проведення обшуку, винесеної слідчим і погодженої прокурором, але без 

судового дозволу на це. Один із заявників протестував проти обшуку. Він 

повідомив, що квартира була приватною власністю, відповідно, будь-який обшук 

квартири міг бути здійснений тільки на підставі ухвали суду. Однак слідчий не 

звернув увагу на протест заявника та розпочав обшук.  

Розглядаючи зазначену справу Суд визнав, що дії, які були оскаржені, 

перешкодили трудовій діяльності першого заявника: вони вплинули на його 

репутацію як адвоката та зачепили різноманітні особисті зв’язки, які він набув 

через професійну діяльність. Ці дії поліції суттєво вплинули на приватне життя 

першого заявника. Суд звернув увагу на те, що відповідно до національного 

законодавства обшук у житлі або іншому володінні особи необхідно було 

здійснювати тільки за наявності судового дозволу, окрім невідкладних випадків, 

пов’язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім 

переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. Суд не знайшов 

ознак стосовно того, чому ці вимоги національного законодавства не можна було 

застосувати у цій справі. Зокрема, органи влади не наполягали, що мав місце один 
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з зазначених невідкладних випадків, передбачених Конституцією України. 

Працівники поліції також не посилалися на будь-яку іншу причину, щоб 

виправдати відхилення від цих вимог національного законодавства [47]. 

 
Увага! Обшук житла або іншого володіння особи може бути проведений тільки 

на підставі ухвали слідчого судді, за винятком випадків, передбачених ч. 3 ст. 233 КПК 

України. 

 

У зв’язку з цим, на нашу думку, проведення обшуку приміщення адвоката 

має підлягати особливо ретельній підготовці. Необхідно організувати присутність 

представників адвокатського корпусу та понятих, а бажано і постійної 

відеофіксації, з метою забезпечення того, щоб інформація з правовим режимом 

адвокатської таємниці, не була безпідставно вилучена та розголошена під час 

відшукання документів і (або) речей, які стали предметом злочинного посягання 

чи підтверджують факт вчинення адвокатом злочину. Тактично правильним буде 

доручення відшукання конкретної речі або документа в офісі адвоката (у випадку 

наявності в ньому сейфу для збереження справ клієнтів) саме представнику ради 

адвокатів регіону у такому сейфі. 

Недотримання адвокатом вимог порядку збереження документів, які містять 

адвокатську таємницю з його вини (наприклад, не зберігання документів в 

окремих папках на кожного клієнта та не розміщення їх у спеціальній шафі) 

свідчить про безвідповідальне ставлення до обов’язку збереження адвокатської 

таємниці та створення умов для її розголошення. 

 
 

Увага! Адвокатською таємницею є будь-яка інформація, що стала відома 

адвокату, помічнику адвоката, стажисту адвоката, особі, яка перебуває у 

трудових відносинах з адвокатом, про клієнта, а також питання, з яких клієнт 

(особа, якій відмовлено в укладенні договору про надання правової допомоги з 

передбачених цим Законом підстав) звертався до адвоката, адвокатського бюро, 

адвокатського об’єднання, зміст порад, консультацій, роз’яснень адвоката, 

складені ним документи, інформація, що зберігається на електронних носіях, та 

інші документи і відомості, одержані адвокатом під час здійснення 

адвокатської діяльності (ст. 22 Закону України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність». 
 

 

3) проведення негласних слідчих (розшукових) дій, які суттєво 

обмежують права та свободи особи, без достатнього обґрунтування їх 

необхідності. 
Норми КПК України 2012 р. передбачають чіткі процесуальні гарантії 

забезпечення прав осіб, щодо яких проводиться вказаний різновид слідчих 

(розшукових) дій, зокрема: 

- негласні слідчі (розшукові) дії проводяться у випадках, якщо відомості 

про злочин та особу, яка його вчинила, неможливо отримати в інший спосіб 

(ч. 2 ст. 246); 
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- окремі негласні слідчі (розшукові) дії (в частині дій, що проводяться на 

підставі ухвали слідчого судді) проводяться виключно у кримінальному 

провадженні щодо тяжких або особливо тяжких злочинів (ч. 2 ст. 246); 

- слідчі (розшукові) дії не можуть проводитися після закінчення строків 

досудового розслідування, крім їх проведення за дорученням суду у випадках, 

передбачених ч. 3 ст. 333 КПК України. Будь-які слідчі (розшукові) або негласні 

слідчі (розшукові) дії, проведені з порушенням цього правила, призводять до 

недопустимості отриманих відомостей (ч. 8 ст. 223); 

- рішення про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, в 

більшості, випадків потребують свого погодження з прокурором та отримання 

судового дозволу на їх проведення (ст. 246); 

- слідчий зобов’язаний повідомити прокурора про прийняття рішення щодо 

проведення певних негласних слідчих (розшукових) дій та отримані результати 

(ч. 3 ст. 246); 

- особи, конституційні права яких були тимчасово обмежені під час 

проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а також підозрюваний, його 

захисник мають бути письмово повідомлені прокурором або за його дорученням 

слідчим про таке обмеження. Відповідне повідомлення про факт і результати 

негласної слідчої (розшукової) дії повинне бути здійснене протягом дванадцяти 

місяців з дня припинення таких дій, але не пізніше звернення до суду з 

обвинувальним актом (ч. 1 ст. 253); 

- відомості про факт та методи проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій, осіб, які їх проводять, а також інформація, отримана в 

результаті їх проведення, не підлягають розголошенню до зняття відповідного 

грифу секретності (ч. 1 ст. 254); 

- забороняється використання відомостей, речей та документів, отриманих 

в результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій для цілей, не 

пов’язаних з кримінальним провадженням (ч. 2 ст. 255); 

- відомості, речі та документи, отримані в результаті проведення 

негласних слідчих (розшукових) дій, які прокурор не визнає необхідними для 

подальшого проведення досудового розслідування, повинні бути невідкладно 

знищені (ч. 1 cт. 255); 

- протоколи про проведення негласних слідчих (розшукових) дій з 

додатками не пізніше ніж через двадцять чотири години з моменту припинення 

зазначених негласних слідчих (розшукових) дій передаються прокурору (ч. 4 

ст. 252); 

- виготовлення копій протоколів про проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій та додатків до них не допускається (ч. 3 ст. 255) [21, с. 200-218]. 

Разом з тим, крім національних вимог, існують критерії пропорційності 

втручання у сферу приватного життя особи, сформульовані ЄСПЛ. Відповідно до 

правової позиції Суду, висловленої ним у справі «Полторацький, Кузнєцов, 

Назаренко, Данкевич, Алієв і Хохлич проти України» [48] втручання до 

приватного життя особи повинно: 
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1) бути передбачене законом (інститут негласних слідчих (розшукових) дій 

є регламентованим у процесуальному законі та в інструкції до нього та є офіційно 

опублікованими); 

2) переслідувати одну із законних цілей, викладених у Конвенції (кожне 

втручання у приватне життя особи за допомогою негласної слідчої (розшукової) 

дії повинно мати чітку мету, яка повинна співпадати із завданнями кримінального 

провадження та предметом доказування (ст. 2 і ст. 91 КПК України); 

3) бути необхідним для досягнення такої цілі у демократичному суспільстві 

(рівень суспільної небезпеки злочину та його наслідки повинні бути не менш 

пріоритетним для встановлення істини ніж приватне життя особи (ст. 31 

Конституції України)); 

4) бути співрозмірним до тієї законної мети, яка досягається (слідчим, 

прокурорам та слідчим суддям варто пам’ятати про те, що примусове втручання 

органів кримінального судочинства у права людини завжди буде виправданим, 

якщо таке «втручання», враховуючи вид, тривалість та кількість НСРД, а також 

перелік осіб, у відношенні яких вони будуть проведені, є прямо пропорційним 

законній меті) [49]. 

 
Увага! Дотримання принципу пропорційності під час проведення негласних 

слідчих (розшукових) дій дозволить забезпечити баланс приватних і публічних інтересів 

та досягти оптимального співвідношення між цілями втручання в права особи та 

засобами їх досягнення. Мета повинна виправдовувати засоби, але в жодному разі не 

навпаки. 

 

На підтвердженні наведеної позиції доцільно навести рішення ЄСПЛ у 

справі «Класс та інші проти Федеративної Республіки Німеччини» (1978 р.). У цій 

справі Суд не визнав порушення ЄКПЛ, бо державними органами Німеччини не 

було порушено балансу між ступенем втручання у право Класса та інших на 

«приватність» комунікацій (а саме прослуховування телефону і моніторинг 

послідовності з’єднань підозрюваного з конкретними абонентами), та метою 

боротьби з тероризмом [50].  

Ще одним прикладом існування пропорційності між вимогами захисту 

демократичного суспільства і забезпеченням прав людини є зміст рішення у 

справі «Де Вільде, Оомс і Версип проти Бельгії» (1971 р.). Розгляд цієї справи 

засвідчив, що певний ступінь обмеження права особи на повагу до 

кореспонденції (контроль переписки) є допустимим з метою запобігання 

злочинам, охорони здоров’я чи моралі, захисту прав і свобод інших осіб [51]. 
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Додаток 1 
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Додаток 2 
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Додаток 3 
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Додаток 4 
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Додаток 5 
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Додаток 6 

 Проблемні моменти при проведенні обшуку та/або тимчасовому 

вилученні майна: 

 

- відсутність чіткого розуміння поняття «житло»; 

- невідповідність юридичної адреси місця проведення обшуку; 

- невідповідність назви юридичної особи; 

- невідповідність предмету кримінального правопорушення межам 

обшуку; 

- неповернення тимчасово вилученого майна без накладення на нього 

арешту. 

 

 

«Головань проти України» (2012 р.): були вилучені документи, які 

містили адвокатську таємницю та не були предметом злочину, а також 

документи, датовані періодом часу, який не відносився по предмету 

доказування. 
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39. Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Німітц проти 
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http://europeancourt.ru/resheniya-evropejskogo-suda-na-russkom-yazyke/nimitc-protiv-
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http://khpg.org/index.php?id=1193916739 
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проти Люксембургу» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng-press/pages/search.aspx?i=003-707011-716180 

43. Хім’як Ю.Б. Захист права на повагу до житла у практиці 

Європейського суду з прав людини (кримінально-правовий аспект) [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://kul.kiev.ua/images/chasop/2010_3/261.pdf 

44. Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Гіллоу проти 

Сполученого Королівства» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57493 

45. Конституція України: прийнята Верховною Радою України від 

28.06.1996 р. № 254к/96-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр 

46. Рішення Конституційного Суду України від 20.01.2012 р. № 2-рп/2012 

у справі за конституційним поданням Жашківської районної ради Черкаської 

області щодо офіційного тлумачення положень частин першої, другої статті 32, 

частин другої, третьої статті 34 Конституції України [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v002p710-12 

47. Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Головань проти 

України» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://golovan.ua/fileadmin/Blog/CASE_OF_GOLOVAN_v_UKRAINE.ukr.pdf 

48. Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Полторацький, 

Кузнєцов, Назаренко, Данкевич, Алієв і Хохлич проти України» [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/980_200 

49. Онлайн газета «адвокат консалтинг». Функціональне визначення 

європейських стандартів забезпечення прав людини [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://advocat-cons.info/index.php?newsid=11212#.U19hOPl_s-o 

50. Рішення Європейського Суду з прав людини у справі «Класс та інші 

проти Федеративної Республіки Німеччини» [Електронний ресурс]. — Режим 
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51. Рішення Європейського Суду з прав людини у справі «Де Вільде, 
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Інформаційні ресурси 

 

Вважаємо за доцільне ще раз наголосити на тому, що ЄСПЛ ухвалює свої 

постанови і рішення англійською та/або французькою мовами, двома 

офіційними мовами Суду. Гіперпосилання на справи, наведені в рекомендаціях, 

пов’язані з оригінальним текстом постанови або рішення.  

З постановами і рішеннями Суду можна ознайомитися в офіційній базі 

даних ЄСПЛ «HUDOC» на сайті Суду – www.echr.coe.int, натиснувши на кнопку 

«Search HUDOC case-law», розташовану в правому верхньому кутку екрана 

(прим.авт.) 

Крім того, HUDOC містить переклади багатьох важливих справ на двадцять 

неофіційних мов, а також посилання на більш ніж 100 збірок прецедентного права 

онлайн, створених третіми особами. 

Окрім того, 14.04.2014 року було презентовано російськомовну версію 

бази даних ЄСПЛ – http://hudoc.echr.coe.int/sites/rus 
Публікації та інші документи російською мовою щодо окремих аспектів 

практики Суду розміщені на окремій сторінці – 

http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=press/factsheets/russian 

Російськомовна версія ювілейної книги Суду «Совість Європи» 
доступна за посиланням [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.echr.coe.int/Documents/Anni_Book_content_01_RUS.pdf 

Додаткові переклади доступні на зовнішніх інтернет-сайтах, перелік яких 

доступний за посиланням [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.echr.coe.int/pages/home.aspx?p=caselaw/hudoc/rusdisclaimer&c=fra#

n13890194260095167933005_pointer 
 


