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Маланчук Б.А.

Передмова

Науково-практичний посібник «Застосування в Україні євро-
пейських стандартів протидії жорстокому поводженню і безкар-
ності» є результатом співпраці українських правників, які трива-
лий час займаються дослідженням правозахисних механізмів Єв-
ропейської конвенції про захист прав людини та основоположних 
свобод 1950 року і мають значний досвід викладання її положень 
практичним працівникам.

Заборона катування, нелюдського і такого, що принижує гід-
ність, поводження і покарання, закріплена у статті 3 згаданої Кон-
венції, є абсолютною за своїм характером і не підлягає жодним об-
меженням чи виняткам. Ні суспільна небезпека, яка загрожує жит-
тю нації, ні винятково складні випадки боротьби з організованою 
злочинністю чи тероризмом, ні будь-які інші обставини не можуть 
слугувати підставами для відступу державами — учасницями Кон-
венції — від свого зобов’язання.

Із набуттям для України чинності Конвенції з 11.09.1997 р., з 
огляду на постійний розвиток практики Європейського суду з прав 
людини, змінюється українське законодавство та підходи до про-
тидії жорстокому поводженню і ролі суддів у цьому процесі.

Прийнятий 23 лютого 2006 року Закон України «Про виконан-
ня рішень та застосування практики Європейського суду з прав 
людини» у статті 17 підтвердив обов’язок національних судів за-
стосовувати при розгляді справ як Конвенцію, так і практику 
Суду як джерело права.

Сучасні суспільні реалії і новітні європейські стандарти неми-
нуче вимагають від судів активнішої позиції у протидії жорстоко-
му поводженню, виходячи з того, що суд є найбільш дієвим засо-
бом захисту прав і свобод людини. Адже саме судові органи Украї-
ни, втілюючи принципи незалежності і неупередженості, при здій-
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сненні правосуддя повинні виходити із засад верховенства права і 
найвищої соціальної цінності — людини та її прав.

Для кращого розуміння проблематики у виданні послідовно 
розкриваються поняття мінімального рівня жорстокості, кату-
вання, нелюдського і такого, що принижує гідність, поводження 
чи покарання, особливості тягаря доведення факту жорстоко-
го поводження, негативних і позитивних зобов’язань держав за 
статтею  3  Конвенції, висвітлено превентивний ефект цієї норми 
і вимоги Суду щодо його забезпечення, розглянуто питання при-
йнятності доказів, здобутих із порушенням заборони жорстокого 
поводження.

Окрему увагу у посібнику приділено позитивному зобов’я зан-
ню держав за статтею  3  Конвенції щодо проведення офіційного 
ефективного розслідування актів жорстокого поводження і крите-
ріям, виробленим у практиці Європейського суду з прав людини, 
яким таке розслідування має відповідати. При цьому наголос і по-
силання зроблено на новітню практику Страсбурзького суду у 
справах проти України.

У матеріалах видання міститься ґрунтовний аналіз національ-
ної судової практики у справах про злочини, передбачені стат-
тею 127 КК України (катування), наведено приклади типових по-
милок при розгляді справ цієї категорії, розкрито питання забезпе-
чення справедливої сатисфакції жертвам жорстокого поводження.

Зроблена спроба проаналізувати прийняті в останні роки рі-
шення українських судів, наявні у публічно доступних базах даних, 
які містять посилання на статтю 3 Конвенції, або у яких застосова-
но принципи, закладені у практиці ЄСПЛ, у тому числі, щодо га-
рантій захисту від жорстокого поводження, які демонструють гли-
бокий зв’язок статті 3 та статей 5 і 6 Конвенції (право на свободу 
і особисту недоторканність і право на справедливий судовий роз-
гляд). Належні посилання національних судів в існуючій практиці 
на відповідні європейські стандарти мають послужити прикладом 
для інших суддів України і надихнути їх до частішого і більш про-
фесійного застосування положень Конвенції і практики Європей-
ського суду при здійсненні правосуддя.

Крім того, посібник містить корисні методично-навчальні ма-
теріали, які можуть стати у нагоді викладачам, у тому числі, суд-
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дям-викладачам для проведення різних форм навчання: семінарів, 
тренінгів, лекцій, презентацій, круглих столів тощо.

Хоча посібник і розрахований, у першу чергу, на суддів, про-
те він, безумовно, буде цікавим та корисним також для науковців, 
законодавців, практикуючих адвокатів, правозахисників, практич-
них працівників правоохоронних органів.

Ректор Національної школи суддів України, 
професор Маляренко В.Т.
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