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В цій інформаційній записці описано: (1) доступні способи подання скарг проти Росії після її 
виключення з Ради Європи; (2) можливості для попередніх тимчасових заходів та невідкладних дій; 
(3) практичні поради при консультуванні клієнтів; а також (4)  подальша інформація та рекомендації.

Слід зазначити, що теперішній контекст залученості Росії до діяльності Ради Європи та Європейського 
Суду з прав людини постійно розвивається і може змінитись. Ця інформаційна записка відображає 
ситуацію станом на 30 червня 2022 року. Записка складена Дар‘яною Грязновою (юридична 
консультантка EHRAC) та Каміллою Алонзо (юристка EHRAC).

1) Способи подання скарг проти Росії
Європейський Суд з прав людини

В світлі Резолюції Комітету Міністрів CM/Res(2022)2 від 16 березня 2022 року щодо припинення 
членства Російської Федерації в Раді Європи1 та Резолюції Європейського суду з прав людини 
(ЄСПЛ/Суд) від 22 березня 2022 року,2 у компетенції ЄСПЛ залишається лише розгляд заяв, поданих 
проти Російської Федерації стосовно дій та бездіяльності, які можуть бути порушенням Конвенції 
за умови, що вони мали місце до 16 вересня 2022 року.

Це означає, що Росія буде нести відповідальність за порушення ЄКПЛ, що відбулись до 16 вересня 
2022 року, хоча заявники можуть вичерпати національні засоби правового захисту після цієї дати 
та подати заяву до ЄСПЛ протягом 4 місяців з дати вичерпання. Однак слід зазначити, що Росія 
не буде виконувати рішення ЄСПЛ, які набудуть чинності після 15 березня 2022 року (докладніше 
див. нижче).

Договірні органи ООН

Договірні органи ООН є альтернативою ЄСПЛ. Існує дев‘ять основних договорів ООН з прав 
людини, кожним з яких було утворено Комітет незалежних експертів для моніторингу виконання 
положень договору його державами-учасницями. Деякі з цих договорів доповнено факультативними 
протоколами, що стосуються конкретних питань. Договірні органи виконують ряд функцій у 
відповідності до положень їх установчих договорів, включаючи розгляд доповідей держав-учасниць, 
надсилання запитів до країн, ухвалення загальних коментарів, а також – що важливо для цілей 
цього документу – розгляд індивідуальних скарг.3 

Для юристів процедура розгляду індивідуальних скарг є альтернативою судовому розгляду в ЄСПЛ. 
Важливо, однак, щоб юристи враховували, що договірні органи ООН не функціонують як постійні 
суди з прав людини і тому мають порівняно обмежені ресурси та можливості (сесії проводяться лише 
в певні періоди року). З цієї причини юристам не обов‘язково продовжувати вести судові справи 
у договірних органах ООН таким же чином, як вони це робили у ЄСПЛ. Існує ряд чинників, які слід 
враховувати юристам при адаптації свого підходу до подання скарг у договірні органи ООН, як це 
викладено у даній інформаційній записці.

Скаргу за одним із дев‘яти договорів може бути подано лише проти держави, яка відповідає двом 
умовам: 1) вона повинна бути учасницею (шляхом ратифікації або приєднання) відповідного 
договору, що передбачає права, які ймовірно було порушено;4 та 2) держава повинна визнавати 
компетенцію Комітету одержувати і розглядати індивідуальні скарги.

1 https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680a5da51.
2 https://echr.coe.int/Documents/Resolution_ECHR_cessation_membership_Russia_CoE_ENG.pdf.
3 Більше інфомації стосовно договірних органів ООН можна знайти тут: https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies.
4 Щоб перевірити, чи країна є членом договору, натисніть тут, а потім виберіть відповідний договір зі списку.

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680a5da51
https://echr.coe.int/Documents/Resolution_ECHR_cessation_membership_Russia_CoE_ENG.pdf
https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies
https://treaties.un.org/Pages/Treaties.aspx?id=4&subid=A&lang=en
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Росія ратифікувала сім із дев‘яти договорів і визнала юрисдикцію чотирьох Комітетів (див. нижче) 
щодо розгляду заяв від фізичних осіб.

Договір Контрольний 
орган

Дата 
ратифікації

Процедура 
прийняття 

індивідуальних 
скарг з

Міжнародна конвенція з ліквідації 
всіх форм расової дискримінації 

(1965)
CERD 04.02.1969 01.10.1991

Міжнародний пакт про 
громадянські і політичні права 

(1966)
CCPR 16.10.1973 01.10.1991

Міжнародний пакт про економічні, 
соціальні та культурні права (1966)

CESCR 16.10.1973 -

Конвенція про ліквідацію всіх 
форм дискримінації щодо жінок 

(1979)
CEDAW 23.01.1981 28.07.2004

Конвенція проти катувань та інших 
жорстоких, нелюдських або таких, 

що принижують гідність, видів 
поводження і покарання (1984)

CAT 03.03.1987 01.10.1991

Конвенція про права дитини (1989) CRC 16.08.1990 -

Міжнародна конвенція про захист 
прав всіх трудящих - мігрантів та 

членів їх сімей (1990)
CMW - -

Міжнародна конвенція про захист 
усіх осіб від насильницьких 

зникнень (2006)
CED - -

Конвенція про права осіб з 
інвалідністю (2006)

CRPD 25.09.2012 -

Таким чином, індивідуальні скарги проти Росії можуть бути подані лише до чотирьох Комітетів ООН: 
Комітет з ліквідації расової дискримінації (CERD), Комітет з прав людини (CCPR), Комітет з ліквідації 
дискримінації щодо жінок (CEDAW), а також Комітет проти катувань (CAT).

https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-convention-elimination-all-forms-racial
https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-convention-elimination-all-forms-racial
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CERD/Pages/CERDIndex.aspx
https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights
https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CCPR/Pages/CCPRIndex.aspx
https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-economic-social-and-cultural-rights
https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-economic-social-and-cultural-rights
https://www.ohchr.org/en/hrbodies/cescr/pages/cescrindex.aspx
https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-elimination-all-forms-discrimination-against-women
https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-elimination-all-forms-discrimination-against-women
https://www.ohchr.org/en/hrbodies/cedaw/pages/cedawindex.aspx
https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-against-torture-and-other-cruel-inhuman-or-degrading
https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-against-torture-and-other-cruel-inhuman-or-degrading
https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-against-torture-and-other-cruel-inhuman-or-degrading
https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-against-torture-and-other-cruel-inhuman-or-degrading
https://www.ohchr.org/en/hrbodies/cat/pages/catindex.aspx
https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child
http://PL-00110179\ADMINISTRATOR,PL-00110179\MDXTECH,,,,,,,,,,,,,	0	617	15
https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-convention-protection-rights-all-migrant-workers
https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-convention-protection-rights-all-migrant-workers
https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-convention-protection-rights-all-migrant-workers
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CMW/Pages/CMWIndex.aspx
https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-convention-protection-all-persons-enforced
https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-convention-protection-all-persons-enforced
https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-convention-protection-all-persons-enforced
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CED/Pages/CEDIndexOld.aspx
https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-persons-disabilities
https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-persons-disabilities
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/CRPDIndex.aspx
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Огляд прийнятності, процедури, засобів правового захисту та виконання
Ниже викладено коротке введення у питання прийнятності, процедури, засобів правового захисту 
та виконання. Для одержання більш детальної інформації див. довідник нижче у розділі 4.

Терміни подання скарги:

• CERD: протягом 6 місяців після вичерпання національних засобів правового захисту.5  

• CCPR: протягом 5 років після вичерпання національних засобів правового захисту.6  

• CEDAW та CAT: офіційного терміну не існує, але скарга повинна бути подана якомога скоріше 
після вичерпання національних засобів правового захисту.7  

Хто може подати скаргу:

• Заявник повинен бути жертвою стверджуваного порушення, яке має стосуватися його особисто 
і безпосередньо. Подання скарг за принципом “аctio popularis” не допускається.8   

• Заявник повинен бути фізичною, а не юридичною особою.9  

• Групи осіб можуть подати скаргу колективно. Кожен окремий заявник у групі повинен погодитися 
з поданням скарги від його/її імені.10  

• НУО або інша організація може подати скаргу від імені жертви за певних обставин.11  

• У деяких випадках можна  подати скаргу без згоди жертви: наприклад, якщо людина ув’язнена 
без доступу до зовнішнього світу або є жертвою насильницького зникнення. У цих випадках 
автор скарги має чітко вказати, чому згода жертви не може бути надана.12 

• Скарга не може бути подана анонімно. Однак, якщо скарга містить особливо чутливі питання, 
автор скарги може попросити Комітет не розкривати його/її ім’я чи ім’я зазначеної жертви та/
або ідентифікувальні елементи у своєму остаточному рішенні, щоб особа ймовірної жертви чи 
автора не стала відома громадськості.13 

5 У статті 14(5) Міжнародної конвенції з ліквідації всіх форм расової дискримінації зазначено, що «у разі неотримання 
задовільного рішення від органу, створеного або зазначеного відповідно до пункту 2 цієї статті, заявник має право 
повідомити про це Комітет протягом шести місяців».
6 Відповідно до Правил процедури CCPR (Правило 96 (c)), затримка в поданні не буде автоматично вважатися 
зловживанням правом на подання. «(...) Проте повідомлення може являти собою зловживання правом на подання, 
якщо воно подано через 5 років після вичерпання національних засобів правового захисту автором повідомлення 
або, якщо це застосовно, через 3 роки після закінчення іншої процедури міжнародного розслідування або 
врегулювання, якщо тільки немає причин, що виправдовують затримку з урахуванням усіх обставин повідомлення».
7 OMCT, Посібник з процедури розгляду індивідуальних скарг договірних органів ООН, стор. 78: https://www.omct.org/
files/2006/11/3979/handbook4_full_eng.pdf.
8 OHCHR, Індивідуальні процедури подання скарг відповідно до договорів ООН з прав людини, інформаційний 
бюлетень № 7, с.7
9 CCPR, Маріатегі та ін. проти Аргентини, № 1371/2005, док. A/60/40, 2005, п. 4.3.
10 Комітет з прав людини, Лубікон Лейк Бенд (Lubicon Lake Band) проти Канади, № 167/1984, U.N. Doc. Supp. No 40 
(А/45/40), 1990 р.; Конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, стаття 14(1); Правила процедури CEDAW, 
правило 68.
11 Правила процедури CERD, правило 91(b); Правила процедури CCPR, правило 99(b); стаття 2 Факультативного 
протоколу до Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок; Правила процедури CAT, правило 113(a).
12 OHCHR, Процедури подання індивідуальних скарг згідно з Договорами ООН з прав людини, Інформаційний 
бюлетень № 7, с.4.
13 Правила процедури CERD, правило 91(a); Правила процедури CCPR, правило 88(3); Правила процедури CEDAW, 
правило 56(c); Правила процедури CAT, правило 104(2)(b); OHCHR, Процедури подання індивідуальних скарг згідно з 
Договорами ООН з прав людини, Інформаційний бюлетень № 7, с.5.

https://www.omct.org/files/2006/11/3979/handbook4_full_eng.pdf
https://www.omct.org/files/2006/11/3979/handbook4_full_eng.pdf
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Розгляд іншим міжнародним форумом:

• CERD: не існує вимоги, щоб одна й та сама справа не була розглянута/не розглядалася в рамках 
іншої процедури міжнародного розслідування або врегулювання.14 

• CCPR: скарга буде неприйнятною, якщо одне й те саме питання розглядається в рамках іншої 
процедури міжнародного розслідування або врегулювання.15 Це не включає процедури або 
механізми, створені Радою ООН з прав людини.16 

• CEDAW: скарга буде неприйнятною якщо одне й те саме питання вже розглядалось Комітетом, 
або якщо воно розглядалось або розглядається в рамках іншої процедури міжнародного 
розслідування або врегулювання.17 

• CAT: скарга буде неприйнятною, якщо одне й те саме питання розглядалось або розглядається 
в рамках іншої процедури міжнародного розслідування або врегулювання.18  Це не включає 
процедури або механізми, створені Радою ООН з прав людини.19 

• «Одне й те саме питання» тлумачиться як «той же автор, ті ж факти, а також ті ж права».20 

• За певних обставин скарги можуть бути прийнятними, навіть якщо вони раніше розглядались 
ЄСПЛ - наприклад, якщо скарга стосується різних прав,21 або якщо розгляд ЄСПЛ обмежився 
лише питанням прийнятності. 22Слід зауважити, що CCPR вважає, що питання розглядається 
іншим міжнародним форумом, якщо ЄСПЛ ґрунтує свій висновок про неприйнятність не лише 
на процесуальних засадах, але й на засадах, що випливають з певного розгляду справи по суті. 23

Втручання третьої сторони (ВТС):

• CCPR: НУО або інша організація може вступити до процесу розгляду існуючої скарги у 
відповідності до правила 96 Правил процедури. CCPR опублікував посібник щодо ВТС. 24

• CEDAW: Робочі методи Комітету щодо індивідуальних заяв передбачають процедуру ВТС.25  

• CERD і CAT: Ані договір, ані Правила процедури прямо не передбачають правову основу для 
втручання НУО або інших організацій до процесу розгляду існуючої скарги. 

14 OHCHR, Процедури подання індивідуальних скарг згідно з Договорами ООН з прав людини, інформаційний 
бюлетень № 7, с.16.
15 Правила процедури CCPR, правило 99 (f).
16 Див. CCPR, Тару та ін проти Непалу (№ 2038/2011), п. 9.2.
17 Стаття 4(2)(a) Факультативного протоколу до Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок.
18 Правила процедури CAT, правило 113(d).
19 CAT, Нійонзіма проти Бурунді (№ 514/2012).
20 CCPR, Аррасс проти Іспанії (№ 2008/2010), п. 9.4; див. також X і Y проти Грузії (№ 24/2009), п. 6.2
21 CAT, Кірсанов проти Російської Федерації (№ 478/2011), п. 10.2; X і Y проти Грузії (№ 24/2009), п. 6.6.
22 Щодо скарг, також поданих до ЄСПЛ, див.: CCPR, Різван Тайсумов та ін. проти Російської Федерації (№ 2339/2014): 
«Комітет також переконався, як цього вимагає стаття 5(2)(a) Факультативного протоколу, що те саме питання не 
розглядається в рамках іншої процедури міжнародного розслідування або врегулювання. Він зазначає, що подібну 
скаргу було подано від імені авторів до Європейського суду з прав людини, але 27 вересня 2012 року вона була 
визнана неприйнятною, оскільки вона не відповідала вимогам, встановленим статтями 34 і 35 Європейської конвенції 
з прав людини. За цих обставин Комітет робить висновок, що відповідно до статті 5 (2) (a) Факультативного протоколу 
йому не заборонено розглянути цю скаргу» (п. 8.3); CEDAW, S.T. проти Російської Федерації, (№ 065/2014): «У цій 
справі Комітет зауважує, що Суд визнав скаргу автора неприйнятною, оскільки вважав, що «вона не відповідає 
вимогам, викладеним у статтях 34 і 35 [Європейської конвенції з прав людини]». За таких обставин Комітет вважає, що 
рішення Суду ґрунтувалося на процесуальних питаннях, а не на підставах, які свідчать про достатній розгляд справи 
по суті» (п. 8.3).
23 CCPR, Ааррасс проти Іспанії (№ 2008/2010), п. 9.3.
24 CCPR, Інструкції щодо втручання третьої сторони: https://www.ohchr.org/en/documents/legal-standards-and-guide-
lines/human-rights-committee-guidelines-third-party-submissions.
25 Методи роботи Комітету з ліквідації дискримінації щодо жінок та його робочої групи щодо індивідуальних 
повідомлень, отриманих відповідно до Факультативного протоколу до Конвенції CEDAW, розділ E: https://www.ohchr.
org/sites/default/files/Documents/HRBodies/CEDAW/WorkingMethods.docx.

https://www.ohchr.org/en/documents/legal-standards-and-guidelines/human-rights-committee-guidelines-third-party-submissions
https://www.ohchr.org/en/documents/legal-standards-and-guidelines/human-rights-committee-guidelines-third-party-submissions
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/HRBodies/CEDAW/WorkingMethods.docx
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/HRBodies/CEDAW/WorkingMethods.docx
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• При поданні клопотання про ВТС ви повинні переконатись, що об‘єм вашого клопотання не 
перевищує 2 сторінок. Якщо ваше клопотання буде задоволено, вам повідомлять крайній термін, 
обмеження по кількості слів та питання, на яких слід зосередитись при поданні клопотання.26  

Процедура розгляду скарги:

• Відповідний Комітет вирішує, чи слід зареєструвати справу, тобто офіційно внести її до списку 
справ для розгляду відповідним Комітетом. Ви отримаєте підтвердження про реєстрацію.  

• У цей момент справу зазвичай передають державі для коментарів, а термін для надання 
зауважень складає шість місяців. 

• Як тільки держава дає відповідь на скаргу, заявнику надається можливість її прокоментувати.

• Якщо держава не відповідає на скаргу, навіть після одержання декількох нагадувань від 
секретаріату, Комітет приймає рішення у справі на підставі інформації, яку було надано 
заявником. 

• Як правило, Комітети розглядають питання прийнятності скарги разом із розглядом її по суті.

Засоби правового захисту: Коли відповідний Комітет приходить до висновку, що мало місце 
порушення договору, він може рекомендувати наступне:

• Індивідуальні рекомендації щодо  автора(ів) скарги: наприклад, щоб держава надала автору 
адекватну фінансову компенсацію, пропорційну тяжкості порушення його прав. Слід зауважити, 
що Комітет не буде вказувати суму такої компенсації. 

• Загальні рекомендації: наприклад, щоб держава прийняла законодавство для запобігання чи 
вирішення певного питання.27 

Виконання рішення Комітету:

• Остаточні рішення, прийняті Комітетами, будуть оприлюднені. Рішення Комітетів не підлягають 
оскарженню. 

• Коли Комітет приходить до висновку, що мало місце порушення застосованого договору, державі 
пропонується протягом 180 днів надати інформацію щодо кроків, зроблених нею для виконання 
рекомендацій. Після цього відповідь держави передається заявнику для коментарів, які він 
повинен надати протягом двох місяців. Комітет або визнає, або не визнає відповідь держави 
задовільною.28  

• Згідно з російським процесуальним законодавством, рішення Комітету прямо не згадуються в 
якості підстави для повторного відкриття справ на національному рівні (на відміну від рішень 
ЄСПЛ, які згадуються). Однак, існує прецедентне право Верхового і Конституційного Судів Росії, 
що визнає обов‘язковий характер рекомендацій Комітетів.29  

26 ISHR, Посібник щодо втручання третіх сторін перед договірними органами ООН з прав людини, стор. 40: https://ishr.
ch/wp-content/uploads/2022/03/2022-ISHR-TPI-Publication-english-web-1. pdf.
27 Приклади рекомендацій див. Комітет CEDAW, Єіранова проти Грузії (CEDAW/C/80/D/140/2019); Комітет CEDAW, О.Г. 
проти Росії (CEDAW/C/68/D/91/2015); Комітет CEDAW, X і Y проти Росії (CEDAW/C/73/D/100/2016).
28 Приклад успішного виконання: Комітет CEDAW вирішив закрити подальший діалог щодо X і Y проти Грузії (CEDAW/
C/61/D/24/2009), рішенням про задовільне виконання рекомендацій, що містились у його тезах: Доповідь Комітету з 
ліквідації дискримінації щодо жінок, A/75/38; https://ehrac.org.uk/en_gb/un-womens-rights-body-concludes-satisfacto-
ry-implementation-of-first-ever-international-decision-on-domestic-violence-in-georgia/. Приклад невдалого виконання: 
Комітет CEDAW вирішив припинити подальший діалог, виявивши незадовільне виконання рекомендацій Комітету в О.Г. 
проти Росії (CEDAW/C/68/D/91/2015) – див. https://juris.ohchr.org/Search/Details/2429 та CEDAW. Подальший звіт щодо 
індивідуальних заяв (7 жовтня 2019 р.).
29  Див. Рішення Конституційного Суду Росії від 28 червня 2012 р. № 1248-О; Постанова Верховного Суду Росії 
від 28 грудня 2012 р. № 55-О18-4; Постанова Верховного Суду Росії від 24 липня 2017 р. № 46-КГ17-24

https://ehrac.org.uk/en_gb/un-womens-rights-body-concludes-satisfactory-implementation-of-first-ever-international-decision-on-domestic-violence-in-georgia/.
https://ehrac.org.uk/en_gb/un-womens-rights-body-concludes-satisfactory-implementation-of-first-ever-international-decision-on-domestic-violence-in-georgia/.
https://juris.ohchr.org/Search/Details/2429
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Практичні поради та рекомендації 
• Наполегливо рекомендується використовувати типову форму скарги (див розділ 4 нижче) і 

подавати скаргу однією з мов ООН (арабська, китайська, англійська, французька, російська, 
іспанська).

• Не дивлячись на те, що спеціальна форма довіреності не потрібна, необхідно надати 
підтвердження повноважень на захист інтересів заявника.30   

• Слід пересвідчитись, що ви визначили права за договором, які ймовірно  було порушено. Важливо 
зауважити, що стверджуване порушення має стосуватися права, захищеного відповідним 
договором – наприклад, якщо ви подаєте скаргу до CCPR, ви не можете заявляти про порушення 
права на власність, оскільки Міжнародний пакт про громадянські і політичні права не захищає 
це право. 

• Ви повинні детально описати кроки, вжиті для вичерпання національних засобів правового 
захисту. 

• Рекомендується вказати, які засоби правового захисту ви хотіли б отримати від держави-учасниці 
у випадку, якщо Комітет дійде висновку, що надані йому факти свідчать про порушення. 

• Ви повинні надати копії всіх документів (не оригінали, лише копії), що стосуються скарг та 
аргументів. Якщо ці документи складено не офіційною мовою ООН, необхідно надати їх повний 
або стислий переклад. 

• Об‘єм скарги не повинен перевищувати 50 сторінок (без врахування додатків). Якщо він 
перевищує 20 сторінок, скарга має також містити коротке резюме об‘ємом до п‘яти сторінок із 
зазначенням її основних елементів.31 

30 У деяких випадках можна порушити справу без такої згоди, наприклад, коли особа перебуває у в’язниці без доступу 
до зовнішнього світу або є жертвою насильницького зникнення. У цих випадках автор скарги повинен чітко вказати, 
чому така згода не може бути надана.
31 OHCHR, Процедури подання індивідуальних скарг відповідно до договорів ООН з прав людини, інформаційний 
бюлетень № 7, с. 5.
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2) Невідкладні дії та тимчасові заходи
Європейський суд з прав людини

Суд може, відповідно до Правила 39 свого Регламенту, дати вказівку щодо тимчасових заходів 
будь-якій державі-учасниці Конвенції. Тимчасові заходи – це невідкладні заходи, які, відповідно 
до усталеної практики Суду, застосовуються лише у випадках, коли існує безпосередній ризик 
непоправної шкоди. Тимчасові заходи застосовуються лише в обмежених випадках: найбільш 
типовими є випадки, коли є побоювання загрози життю (стаття 2 Конвенції) або жорстокого 
поводження, забороненого статтею 3 Конвенції.32 

16 вересня 2022 року, як дата припинення юрисдикції Суду, також застосовується до прохань 
про застосування тимчасових заходів. Слід зауважити, що існують сумніви відносно ефективності 
тимчасових заходів щодо Росії, враховуючи, що в цілому і без того низькі показники дотримання 
Росією таких заходів можуть бути погіршені її виключенням із Ради Європи.

Договірні органи ООН

На будь-якому етапі розгляду скарги Комітети ООН можуть направити державі запит щодо 
застосування «тимчасових заходів» з метою попередження непоправної шкоди автору або 
стверджуваній жертві у справі. Рішення направити запит про застосування тимчасових заходів не 
передбачає прийняття рішення про прийнятність або по суті, але скарга повинна мати розумну 
ймовірність успіху по суті, щоб Комітет дійшов висновку, що стверджуваній жертві буде нанесено 
непоправну шкоду.33 Для одержання додаткової інформації див:

https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies/individual-communications#specialcircumstances 

Спеціальні процедури Ради ООН з прав людини 

Спеціальні процедури Ради з прав людини передбачають повноваження на подання звітів і 
консультування з прав людини щодо певної тематики або певної країни.34  Спеціальні процедури 
можуть діяти відносно окремих випадків порушень та проблем більш широкого характеру шляхом 
надсилання повідомлень державам та іншим акторам,35 а також відносно як не термінових, так і 
термінових питань. Щодо термінових дій, в рамках спеціальних процедур можна подавати термінові 
звернення:

• Термінова процедура Робочої групи з насильницьких та недобровільних зникнень (WGEID) – 
якщо випадок стався протягом трьох місяців і менше до подачі до WGEID, WGEID протягом 1-2 
днів передає справу безпосередньо до Міністерства закордонних справ відповідної держави.36

• Термінова процедура Робочої групи зі свавільних затримань застосовується у термінових 
випадках, коли є достатньо достовірні ствердження про те, що особу може бути затримано 

32 Додаткову інформацію див:
https://www.echr.coe.int/documents/pd_interim_measures_eng.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/PD_interim_measures_intro_ENG.pdf 
https://ehrac.org.uk/en_gb/resources/requests-for-interim-measures-before-the-european-court-of-human-rights/
33 Див. Правила процедури CERD, правило 94(3); Правила процедури CCPR, правила 94-45; Правила процедури CE-
DAW, правило 63; Правила процедури CAT, правило 114.
34 https://www.ohchr.org/en/special-procedures-human-rights-council
35 https://www.ohchr.org/en/special-procedures-human-rights-council/what-are-communications
36 https://www.ohchr.org/en/special-procedures/wg-disappearances/reporting-disappearance-working-group.

https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies/individual-communications#specialcircumstances  
https://www.echr.coe.int/documents/pd_interim_measures_eng.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/PD_interim_measures_intro_ENG.pdf
https://ehrac.org.uk/en_gb/resources/requests-for-interim-measures-before-the-european-court-of-human-rights/
https://www.ohchr.org/en/special-procedures-human-rights-council
https://www.ohchr.org/en/special-procedures-human-rights-council/what-are-communications
https://www.ohchr.org/en/special-procedures/wg-disappearances/reporting-disappearance-working-group
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свавільно і що продовження затримання може становити серйозну небезпеку для здоров‘я або 
життя цієї особи. У таких випадках Робоча група може надіслати термінове звернення або лист 
про стверджуване порушення до уряду відповідної держави.37  

Слід зазначити, що процедура розгляду скарг у рамках спеціальних процедур не є квазісудовою, 
і спеціальні процедури не передбачають повноважень для забезпечення виконання їх рішень чи 
рекомендацій. Крім того, 7 квітня 2022 року Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію, яка 
закликає виключити Росію з Ради ООН з прав людини.38 Вплив на виконання рішень та рекомендацій 
спеціальних процедур щодо Росії наразі невідомий.

37 https://www.ohchr.org/en/special-procedures/wg-arbitrary-detention/complaints-and-urgent-appeals.
38 https://news.un.org/en/story/2022/04/1115782.

https://www.ohchr.org/en/special-procedures/wg-arbitrary-detention/complaints-and-urgent-appeals
https://news.un.org/en/story/2022/04/1115782
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3) Практичні питання, що слід 
враховувати при консультуванні 
клієнтів
Існує ряд практичних питань для врахування юристами при консультуванні клієнтів щодо 
можливостей судового розгляду майбутніх справ проти Росії, а саме:

Спілкування з клієнтами: 

• Важливо переконатись, що клієнти розуміють наявні можливості та ризики, а також переваги 
кожного із вищезазначених форумів, враховуючи складнощі та невідомі, пов’язані з виключенням 
Росії із Ради Європи.

• Юристам рекомендується ознайомитися з посібником EHRAC з юридичної практики (доступний 
англійською, російською та українською мовами), в якому описується підхід до надання 
юридичних послуг, що враховує потреби та досвід людей, які пережили порушення прав людини: 
https://ehrac.org.uk/en_gb/resources/guidelines-for-trauma-informed-legal-practice-for-lawyers-
working-with-adult-survivors-of-human-rights-violations/

Предметна компетенція:

• Важливо переконатися, що ви розумієте, які права захищені ЄКПЛ у порівнянні з різними 
договорами ООН (CERD, ICCPR, CEDAW та CAT). Наприклад, хоча право власності захищено ЄКПЛ 
(стаття 1 Протоколу 1), воно не захищене ICCPR.

• Важливо ознайомитися з правовою практикою відповідних договірних органів, враховуючи, 
що договірні органи можуть застосовувати більш прогресивний або гнучкий підхід до певних 
питань порівняно з ЄСПЛ (наприклад, CCPR щодо екстратериторіальної юрисдикції та CEDAW 
щодо насильства щодо жінок. 39

Часові обмеження:

• Термін подачі заяви до ЄСПЛ набагато коротший (4 місяці), і в будь-якому випадку ЄСПЛ не 
матиме юрисдикції щодо будь-яких порушень з боку Росії, які стануться після 16 вересня 2022 
року. 

Залучення держави-відповідача:

• Хоча ЄСПЛ має юрисдикцію розглядати справи, пов’язані з порушеннями, які сталися до 16 
вересня 2022 року після виключення Росії з Ради Європи, Генеральна прокуратура Росії 
зазначила, що припиняє співпрацю з ЄСПЛ, і російський уряд на даний час, схоже, не бере участі 
у будь-якому розгляді справ шляхом подання зауважень, розкриття доказів тощо. У нещодавніх 
справах Росія не надала свої зауваження, і Суд попросив заявника надати власні зауваження, 
незважаючи на відсутність подань від уряду.

39 Див., наприклад, рішення Комітету CEDAW у справі Єіранова проти Грузії (CEDAW/C/80/D/140/2019); О.Г. проти Росії 
(CEDAW/C/68/D/91/2015); і X і Y проти Росії (CEDAW/C/73/D/100/2016).

https://ehrac.org.uk/en_gb/resources/guidelines-for-trauma-informed-legal-practice-for-lawyers-working-with-adult-survivors-of-human-rights-violations/
https://ehrac.org.uk/en_gb/resources/guidelines-for-trauma-informed-legal-practice-for-lawyers-working-with-adult-survivors-of-human-rights-violations/
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• Російський уряд досі розглядав скарги, подані до договірних органів ООН.

Засоби правового захисту:

• Договірні органи не призначають конкретну компенсацію, залишаючи це на розсуд 
внутрішніх органів влади. Однак їх рекомендації можуть бути набагато більш широкими 
та конкретними, що може бути корисно для цілей адвокації (див. приклади загальних 
рекомендацій вище).

• Хоча ЄСПЛ присуджує компенсацію, Росія чітко дала зрозуміти, що вона не виконуватиме 
рішення ЄСПЛ, які набувають законної сили після 15 березня 2022 року (див. нижче), що 
означає, що компенсація навряд чи буде виплачена у передбачуваному майбутньому, і 
заявники повинні бути відповідним чином про це поінформовані. 

Характер судових рішень:

• Рішення, прийняті договірними органами, не є судовими рішеннями, а експерти, що 
входять до складу комітету, не є суддями, тому їх думки можуть сприйматися як менш 
авторитетні. Договірні органи також зазвичай не роблять суттєвих фактичних висновків 
у своїх рішеннях.

• Рішення договірних органів не мають такого ж юридично обов’язкового статусу, як 
рішення ЄСПЛ відповідно до російського законодавства. Однак, як зазначалося вище, 
Верховний і Конституційний Суди Росії визнали обов’язковість рішень Комітетів, і, як 
такі, рекомендації Комітету повинні добросовісно виконуватися.

Виконання судових рішень:

• Існує чіткий процес виконання рішень ЄСПЛ через Департамент з питань виконання 
рішень Ради Європи. У світлі резолюції Комітету міністрів CM/Res(2022)3 від 23 березня 
2022 року Росія може продовжувати брати участь у засіданнях Комітету міністрів, коли 
Комітет здійснює нагляд за виконанням рішень Суду проти Росії. Однак, 10 червня 
2022 року Комітет міністрів прийняв окреме рішення щодо справ проти Росії, у якому 
він «глибоко шкодував, що поки що Російська Федерація вирішила не брати участь у 
засіданнях Комітету міністрів, присвячених нагляду за виконанням рішень Суду». 40

• 7 червня 2022 року Дума РФ прийняла пакет законів про невиконання рішень ЄСПЛ.41 
Згідно з цим законодавством, уряд виконуватиме лише ті рішення ЄСПЛ, які набрали 
законної сили до 15 березня 2022 року, за день до виключення Росії з Ради Європи, а 
фінансова компенсація здійснюватиметься лише в рублях на рахунки російських банків.

• Договірні органи не мають еквівалентного механізму, а це означає, що не існує такого 
чітко налагодженого процесу контролю за виконанням рішень комітетів – і Росія не 
має достатнього досвіду виконання рішень Комітету на сьогоднішній день. Кожен 
договірний орган має доповідача або робочу групу, яка працює над дотриманням 
вимог, що здійснюється насамперед через двостороннє спілкування з державою. Автору 
скарги, як правило, надається можливість прокоментувати першу відповідь держави 
щодо виконання, а CCPR також дозволяє третім сторонам, таким як ОГС (організації 

40 CM/Del/Dec(2022)1436/A2
41 http://duma.gov.ru/en/news/54515/

http://duma.gov.ru/en/news/54515/
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громадянського суспільства), подавати письмові заяви про кроки, вжиті державою для 
виконання рішення Комітету. Крім цього, основним механізмом, у якому може брати 
участь громадянське суспільство, є процес періодичної перевірки виконання договору 
державою, який відбувається лише раз на 4-5 років.

Практичні міркування та обмеження:

• Очікується, що ЄСПЛ отримає велику кількість справ проти Росії протягом найближчих 
місяців, і невідомо, як Суд вирішить це – наприклад, шляхом визначення пріоритетних 
справ з певних питань. Навіть зараз, для постановлення рішення Суду може знадобитися 
кілька років, і цей період, ймовірно, збільшиться.

• Як зазначено на початку цієї інформаційної записки, договірні органи ООН не є 
постійними судами з прав людини і не мають таких же ресурсів, як ЄСПЛ, для розгляду 
індивідуальних скарг. Як і у випадку ЄСПЛ, для ухвалення рішення договірного органу 
може знадобитися кілька років.

• На сьогодні договірні органи ООН розглянули порівняно невелику кількість справ проти 
Росії (опубліковано лише 100 рішень, що стосуються Росії), і невідомо, як їм вдасться 
опрацювати значно більшу кількість справ, враховуючи, що Комітети збираються на сесії 
лише в певні періоди року та їх робота забезпечується лише невеликим секретаріатом. 
Юристам доведеться стратегічно мислити, обираючи, які справи подавати до договірних 
органів ООН, оскільки комітети просто не мають можливостей чи організаційної 
інфраструктури для вивчення того обсягу справ проти Росії, який зараз подається до 
ЄСПЛ.

• Існує можливість подати скаргу до договірного органу ООН, навіть якщо ЄСПЛ визнав 
заяву неприйнятною, за умови, що висновок про неприйнятність не випливає з певного 
ступеня розгляду справи по суті.42 Для отримання додаткової інформації див. вище в 
розділі «Розгляд іншим міжнародним форумом».

42 CCPR, Аррасс проти Іспанії (№ 2008/2010), п. 9.3.
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Правила процедури та методи роботи 
договірного органу ООН:

CERD: https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies/cerd/
rules-procedure-and-working-methods 

CCPR: https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies/ccpr/
rules-procedure-and-working-methods 

CEDAW: https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies/
cedaw/rules-procedure-and-working-methods 

CAT: https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies/cat/
rules-procedure-and-working-methods 

Огляд індивідуальних скарг договірними 
органами від OHCHR

https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies/
individual-communications 

Форма індивідуальних скарг та 
інструкція щодо подання індивідуальної 
заяви

https://www.ohchr.org/en/documents/
tools-and-resources/form-and-guidance-submitting-
individual-communication-treaty-bodies 

Часті запитання від OHCHR щодо 
процедур подання скарг у договірний 
орган

https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/
HRBodies/TB/23FAQ.pdf 

Інформаційний бюлетень OHCHR про 
процедури розгляду індивідуальних 
скарг

https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/
Publications/FactSheet7Rev.2.pdf 

База даних судової практики 
договірних органів

https://juris.ohchr.org/en/Home/Index/ 

Загальні зауваження та рекомендації 
договірного органу

https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies/
general-comments 

Посібник Женевської академії щодо 
процедур подання індивідуальних 
скарг до договірних органів

https://www.geneva-academy.ch/joomlatools-
files/docman-files/UN%20Treaty%20Bodies%20
Individual%20Communications.pdf

Посібник Міжнародної організації 
проти катувань про процедури 
розгляду індивідуальних скарг 
договірними органами ООН

https://www.omct.org/files/2006/11/3979/
handbook4_full_eng.pdf

Посібник Міжнародної служби з прав 
людини щодо втручання третіх сторін 
перед договірними органами ООН з 
прав людини

https://ishr.ch/defenders-toolbox/resources/
guide-for-tpis-before-untbs/

4) Додаткова інформація та вказівки

https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies/cerd/rules-procedure-and-working-methods 
https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies/cerd/rules-procedure-and-working-methods 
https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies/ccpr/rules-procedure-and-working-methods
https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies/ccpr/rules-procedure-and-working-methods
https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies/cedaw/rules-procedure-and-working-methods
https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies/cedaw/rules-procedure-and-working-methods
https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies/cat/rules-procedure-and-working-methods
https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies/cat/rules-procedure-and-working-methods
https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies/individual-communications  
https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies/individual-communications  
https://www.ohchr.org/en/documents/tools-and-resources/form-and-guidance-submitting-individual-communication-treaty-bodies  
https://www.ohchr.org/en/documents/tools-and-resources/form-and-guidance-submitting-individual-communication-treaty-bodies  
https://www.ohchr.org/en/documents/tools-and-resources/form-and-guidance-submitting-individual-communication-treaty-bodies  
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/HRBodies/TB/23FAQ.pdf  
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/HRBodies/TB/23FAQ.pdf  
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/FactSheet7Rev.2.pdf  
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/FactSheet7Rev.2.pdf  
https://juris.ohchr.org/en/Home/Index/  
https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies/general-comments  
https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies/general-comments  
https://www.geneva-academy.ch/joomlatools-files/docman-files/UN%20Treaty%20Bodies%20Individual%20Communications.pdf 
https://www.geneva-academy.ch/joomlatools-files/docman-files/UN%20Treaty%20Bodies%20Individual%20Communications.pdf 
https://www.geneva-academy.ch/joomlatools-files/docman-files/UN%20Treaty%20Bodies%20Individual%20Communications.pdf 
https://www.omct.org/files/2006/11/3979/handbook4_full_eng.pdf 
https://www.omct.org/files/2006/11/3979/handbook4_full_eng.pdf 
https://ishr.ch/defenders-toolbox/resources/guide-for-tpis-before-untbs/ 
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Огляд процесу розгляду справ договірними органами ООН:43

43 Источник: https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/FactSheet7Rev.2.pdf.
Перевод взят с https://ilga.org/downloads/Treaty_Bodies_Strategic_Litigation_toolkit_policy_paper_ru.pdf (стр. 35)

https://ilga.org/downloads/Treaty_Bodies_Strategic_Litigation_toolkit_policy_paper_ru.pdf
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