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У статті досліджується сучасний стан сфери запобігання катуванням в Україні, а також шляхи та засоби, які запроваджуються дер-
жавою задля розвитку моделі розслідування відповідних злочинів.

Актуальність дослідження полягає у тому, що катування є відносно поширеним кримінальним правопорушенням у нашій державі, 
наслідком чого є постійне потрапляння України до антирейтингу Європейського суду з прав людини за кількістю звернень, зокрема щодо 
порушення ст. 3 Конвенції. Це негативним чином впливає на місце України на політичній арені світу, зокрема гальмує євроінтеграційні 
процеси. З огляду на проаналізовані факти об’єктивної дійсності слід звернути увагу на необхідність негайного запровадження заходів 
державного впливу у сфері попередження, розслідування та виявлення фактів катування у системі кримінальної юстиції.

У статті ґрунтовно та комплексно проаналізована Стратегія протидії катуванням у системі кримінальної юстиції, зазначені основні її поло-
ження, напрям дії, цілі та завдання, часові рамки виконання. Охарактеризований загальний вектор напряму дій держави у цій сфері на основі 
положень Стратегії. Зазначена необхідність приведення національного законодавства у відповідність до міжнародних стандартів у цій сфері, 
зокрема до положень Стамбульського протоколу, необхідність його імплементації у вітчизняну правову систему. Проаналізований Стамбуль-
ський протокол, його зміст і значення. Досліджений досвід імплементації Стамбульського протоколу у зарубіжних країнах, позитивну динаміку 
його використання, що підкреслює необхідність його імплементації у національну правову систему. Крім цього, висловлена думка щодо необ-
хідності самостійного нормотворчого процесу з огляду на неповноту Стамбульського протоколу у деяких положеннях, зокрема щодо рекомен-
дацій про спільну медико-правову ідентифікацію інтенсивності болю та страждань як наслідків катування. Надана критична оцінка наявним 
реаліям у сфері запобігання катуванням, висловлені деякі думки щодо можливих векторів її розвитку у майбутньому.

Ключові слова: запобігання катуванням, розвиток системи, Стратегія протидії катуванням, Стамбульський протокол, імплементація 
міжнародних стандартів.

The article examines the realities of the current state in the field of torture prevention in Ukraine, as well as ways and means introduced by 
the state to develop a model for investigating relevant crimes.

The relevance of the research is that torture is a relatively common criminal offense in our country, resulting in Ukraine’s constant inclusion 
in the anti-rating of the European Court of Human Rights in the number of appeals, including violations of Art. 3 of the Convention. In turn, this 
corresponding state of affairs negatively affects Ukraine’s place in the political arena of the world, in particular, it slows down European integration 
processes. Given the analyzed facts of objective reality, attention should be paid to the need for immediate implementation of measures of state 
influence in the field of prevention, investigation and detection of torture in the criminal justice system.

The article thoroughly and comprehensively analyzes the Strategy for Combating Torture in the criminal justice system, indicates its main 
provisions, direction of action, goals and objectives, time frame for implementation. The general vector of the direction of actions of the state in 
this sphere on the basis of provisions of Strategy is characterized. The need to bring national legislation in line with international standards in this 
area, in particular the provisions of the Istanbul Protocol, the need for its implementation in the domestic legal system. The Istanbul Protocol, its 
content and significance are analyzed. The experience of implementation of the Istanbul Protocol in foreign countries, the positive dynamics of its 
use, which in turn emphasizes the need for its implementation in the national legal system. In addition, the opinion was expressed on the need for 
an independent rule-making process, given the incompleteness of the Istanbul Protocol in some provisions, in particular on recommendations for 
joint medical and legal identification of the intensity of pain and suffering as a consequence of torture. A critical assessment of the current realities 
in the field of torture prevention is given, some opinions are expressed on possible vectors of its development in the future.
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Постановка проблеми.  Завдання  із  запобігання 
катуванням вимагає комплексного підходу до його вико-
нання. Саме  тому міжнародна  спільнота щороку  вживає 
низку  заходів,  спрямованих на удосконалення норматив-
ної, організаційної та інституційної систем із запобігання 
цього злочину.

Відповідно  до  ст.  1  та  3  Конвенції  про  захист  прав 
людини й основоположних свобод 1950 р. (далі – Конвен-
ція)  на  кожну  державу-підписанта  покладено,  зокрема, 
позитивний обов’язок із забезпечення ефективного меха-
нізму запобігання катуванням, нелюдським або таким, що 
принижують гідність, видам поводження та покарання. На 
рівні національного законодавства цей обов’язок фактично 
відбився  у  ст.  28  Конституції  України  [1].  Необхідність 
його виконання підтверджується рішенням Конституцій-
ного Суду України від 24 квітня 2018 р. №3-р/2018 [2].

На жаль, катування є відносно поширеним криміналь-
ним правопорушенням [3, с. 38]. Національна система із 

запобігання  цього  злочину  знаходиться  на  неналежному 
рівні. Це стає однією із причин того, що Україна входить 
до антирейтингу за кількістю звернень до Європейського 
суду  з прав людини  (далі  – ЄСПЛ),  зокрема щодо пору-
шення ст. 3 Конвенції [4]. Це негативно впливає на автори-
тет нашої держави та гальмує євроінтеграційні процеси.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У літера-
турі  дослідженню  заявленої  проблематики  присвячені 
праці  Л.В.  Дорош, Ю.С.  Таволжанської,  Г.Н.  Телісниць-
кого, А.В. Савченка та інших криміналістів.

Метою статті є  дослідження поточного  стану  системи 
запобігання катуванням в Україні та перспективи її розвитку.

Виклад основного матеріалу.  Україна  як  демокра-
тична  держава  не  може  ігнорувати  проблему  відносної 
поширеності жорстокого поводження, тому повинна вжи-
вати  заходів  для  її  розв’язання. Нині  одним  із  кроків  на 
цьому шляху стало схвалення Кабінетом Міністрів Укра-
їни Стратегії протидії катуванням у системі кримінальної 
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юстиції та Плану заходів із її реалізації [5]. Ідея розробки 
такої Стратегії виникла ще кілька років тому, але безпо-
середньо вона втілюється тільки зараз.

Стратегія  спрямована  на  створення  та  забезпечення 
функціонування  ефективного  механізму  реагування  на 
катування,  удосконалення  національної  системи  запобі-
гання катуванням загалом.

Стратегію  розроблено  за  ініціативи  Офісу  Генераль-
ного  прокурора  у  співпраці  з  Міністерством  юстиції 
та низкою провідних національних експертів у сфері кри-
мінальної юстиції.

Особливістю цієї Стратегії є те, що вона розрахована на 
середньостроковий період – до 1 січня 2024 р. (на відміну 
від Національної стратегії у сфері прав людини, котра роз-
рахована  на  триваліший  строк  із  огляду  на  різноманіття 
її завдань і заходів [6]). На нашу думку, такі часові рамки 
(3 роки) доводять готовність держави діяти та вирішувати 
питання із запобігання поганого поводження і покарання.

Сама  Стратегія  обмежена  конкретно  визначеною 
метою,  спрямованою  на  побудову  ефективної  системи 
запобігання  катуванням. Остання  має  характеризуватися 
належною  координацією  та  рівнем  взаємодії  державних 
органів. Стратегія спрямована також на виконання нашою 
державою зобов’язань перед Радою Європи, поглиблення, 
покращення  та  розширення  міжнародного  співробіт-
ництва,  забезпечення  належного  виконання  Україною 
рішень ЄСПЛ.

У  документі  у  загальних  рисах  охарактеризовано 
стан  системи  кримінальної  юстиції  у  сфері  запобігання 
катуванням. Зазначено, що особи, які затримуються, під-
озрюються  у  вчиненні  кримінального  правопорушення 
чи тримаються в установах для попереднього ув’язнення 
та  виконання  покарань,  мають  найвищий  ризик  зазнати 
катувань. Проаналізовано кількість зареєстрованих кримі-
нальних проваджень за статтями Кримінального Кодексу 
України, пов’язаних із катуванням; загальну суму коштів, 
сплачену для відшкодування за рішеннями ЄСПЛ у спра-
вах  про  порушення  Україною  ст.  3  Конвенції;  кількість 
звернень  до  медичних  закладів  у  зв’язку  із  заподіянням 
працівниками  правоохоронних  органів  тілесних  ушко-
джень. Крім цього, наведено причини, природу та наслідки 
проблеми поширеності катувань.

Відповідно  до  згаданої  Стратегії  шлях  реформування 
лежить  через  формування  конкретно  визначених  цілей, 
які  досягаються  за  допомогою  завдань.  Зокрема,  досягти 
зниження  рівня  замовчування  проблеми  із  застосування 
катувань і наслідків цього, на думку Уряду, можна завдяки 
належному  інформуванню суспільства про реальні масш-
таби  проблеми.  Подання  скарг  про  вчинення  катувань 
менше  ніж  60%  жертв  можливе  за  рахунок  розроблення 
та  затвердження  методичних  рекомендацій  для  праців-
ників  правоохоронних  органів  (стосовно  алгоритму  дій 
у разі отримання такої скарги), проведення інформаційно-
просвітницької кампанії з метою інформування населення 
щодо  алгоритму  дій  у  разі,  коли  особа  стала  свідком  або 
безпосередньою жертвою катувань. Забезпечення ефектив-
ного функціонування електронних систем щодо інформації 
про катування можливе завдяки забезпеченню погоджених 
державними органами стандартів збору й обліку статистич-
ної  інформації,  наявності  у  відповідних  структурних  під-
розділах кваліфікованих кадрів із системного аналізу.

За нашим переконанням, найважливішою метою Стра-
тегії  є  забезпечення  розслідування  близько  90%  кримі-
нальних  проваджень  щодо  катувань  у  строк  не  більше 
одного року та розгляд їх судами не більше як за два роки. 
Для  досягнення  цієї  мети  визначено  широкий  перелік 
завдань,  які  різняться  з  іншими  за  ступенем  активності 
у запроваджуваних заходах і ступенем модернізації окре-
мих підрозділів органів кримінальної юстиції. Серед цих 
завдань: структурні зміни обласних прокуратур, централь-
ного  апарату  та  територіальних  управлінь  Державного 

бюро  розслідувань  та  окремих  спеціальних  підрозділів; 
уніфікація стандартів фіксації тілесних ушкоджень, завда-
них правоохоронцями;  забезпечення усталення практики 
проведення  судово-медичних  і  судово-психіатричних 
експертиз під час розслідування фактів катувань; налаго-
дження продуктивної й ефективної взаємодії між проку-
рором і слідчим Державного бюро розслідувань у межах 
проведення досудового розслідування.

На думку  урядовців,  виконання  усіх  завдань  і  досяг-
нення всіх цілей Стратегії зумовить зменшення кількості 
справ  щодо  застосування  катувань,  підвищить  ефектив-
ність  розслідування  конкретних  випадків  жорстокого 
поводження,  сприятиме  гармонізації  національних  стан-
дартів щодо розслідування випадків поганого поводження 
та покарання із міжнародними стандартами.

Як  відомо,  ефективне  розслідування  неможливе  без 
належних доказів, що підтверджують вину особи у кату-
ванні. Ретельна фіксація ознак цього злочину є необхідною 
умовою  забезпечення  справедливого  судового  розгляду 
та недопущення безкарності осіб, котрі обвинувачуються 
у застосуванні катувань. У Стратегії йдеться про необхід-
ність  уніфікації  стандартів  із  фіксації,  зокрема,  наслід-
ків катування. На нашу думку, у  такому ракурсі було би 
доцільно звернути увагу на стандарти, принципи та пра-
вила, закріплені у Стамбульському протоколі.

Стамбульський  протокол  є  посібником,  котрий  розро-
блений  40  організаціями  з  15  країн  світу  і  представлений 
в ООН у 1999 р. задля ефективного розслідування і докумен-
тування фактів катувань та іншого жорстокого, нелюдського 
чи такого, що принижує гідність, поводження або покарання. 
Цей документ використовується десятками країн.

Стамбульський протокол містить також міжнародні реко-
мендації з документування катувань, принципи щодо оцінки 
осіб, які  заявляють про застосування катування та жорсто-
кого поводження  задля розслідування  справ про катування 
та повідомлення про зафіксовані випадки катувань судовій 
владі або іншим органам; основні принципи розслідування 
таких випадків, за допомогою яких фахівці належно фіксу-
ють і розслідують випадки катувань тощо [7].

У  Стамбульському  протоколі  визначено  безпосеред-
ній процес розслідування фактів імовірного застосування 
катувань,  що  включає  у  себе:  опитування  ймовірної 
жертви та інших свідків; знаходження й отримання речо-
вих доказів, що  свідчили би про факт  катування. Багато 
уваги приділено особливостям проведення медичних екс-
пертиз, висновки яких мають містити детальні оцінки як 
фізичних, так і психологічних доказів, що підтверджували 
би факт наявності правопорушення [7].

Дотепер Стамбульський протокол успішно  імплемен-
товано у правові системи, зокрема Киргизстану, Молдови, 
Казахстану.

Киргизстан цілком сприйняв переваги Стамбульського 
протоколу.  Так, Міністерство  охорони  здоров’я  цієї  дер-
жави офіційно визнало Стамбульський протокол стандар-
том  для  ефективного  розслідування  та  документування 
катувань  і  жорстокого  поводження,  після  чого  засто-
сування цього документа стало обов’язковим, а не бажа-
ним  [8,  с.  17].  Імплементація Стамбульського  протоколу 
призвела до скорочення кількості катувань у Киргизстані.

У  Молдові  відповідно  до  Стамбульського  протоколу 
серед судово-медичних експертів провели навчання щодо 
належної фіксації випадків катувань і рекомендували про-
куратурі  використовувати  положення  цього  протоколу 
для  розслідування  катувань  [9]. Вочевидь,  у  найближчій 
перспективі це може призвести до позитивних наслідків 
щодо зменшення кількості нових випадків поганого пово-
дження і покарання.

Натепер  Україна  перебуває  лише  на  початку  шляху 
імплементації  положень  Стамбульського  протоколу. 
Повільна  швидкість  зі  сприйняття  правозастосувачем 
положень цього  документа пояснюється,  на  наш погляд, 
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необов’язковістю  протоколу  для  держав-підписантів. 
Фактично  Стамбульський  протокол  є  лише  одним  із 
інструментів  документування  та  розслідування  випадків 
катувань [10].

Саме через необов’язковість цього документу до 2021 р. 
з  боку України  лунали  обіцянки щодо  запобігання  кату-
ванням, але не запроваджувалося реальне орієнтування на 
положення Стамбульського протоколу. Наприклад, влітку 
2017  р. Міністерство  охорони  здоров’я  України  заявило 
про створення робочої групи з розробки медичного стан-
дарту  «Медичне  документування  катування  чи  нелюд-
ського або такого, що принижує гідність, поводження чи 
покарання»,  який  створив  би  дієву  модель  ефективного 
документування наслідків катування, котра би відповідала 
правилам Стамбульського протоколу, однак проект так і не 
був розроблений [11].

Проте нині Україна все ж рухається на шляху посту-
пової імплементації положень Стамбульського протоколу. 
Зокрема, це відбувається і через схвалення Стратегії про-
тидії катуванням у системі кримінальної юстиції. На наш 
погляд,  впровадження  Плану  із  протидії  є  необхідним 
і важливим кроком у сфері запобігання катуванням у сис-
темі кримінальної юстиції. У найближчій перспективі цей 
акт може позитивним чином вплинути на загальну ситу-
ацію із запобігання поганому поводженню і покаранню.

Переконані, що у процесі розробки національних стан-
дартів із розслідування фактів катувань слід не лише спи-
ратися на положення Стамбульського протоколу (оскільки 
він містить низку прогалин), а й розробляти власні поло-
ження.  Зокрема,  у  Стамбульському  протоколі  відсутні 

рекомендації щодо  спільної медико-правової  ідентифіка-
ції  інтенсивності  болю  та  страждань  як  наслідків  кату-
вання (хоча, враховуючи саму специфіку Стамбульського 
протоколу, він мав би містити такі настанови) [12, с. 187]. 
Ця прогалина не заслуговує на похвалу, а розробка реко-
мендацій щодо встановлення сильного болю та страждань 
є  одним  із  основних  завдань, що  стоять перед науковим 
співтовариством [12, с. 189].

З огляду на викладене слід зазначити, що натепер спо-
стерігається позитивна динаміка щодо змін у сфері запобі-
гання катуванням у системі кримінальної юстиції України. 
Україна нарешті зробила крок на шляху вжиття ефектив-
них заходів, які можуть кардинально змінити ситуацію на 
краще – схвалила Стратегію протидії катуванням у системі 
кримінальної  юстиції.  Виконання  завдань  і  досягнення 
цілей  названої  Стратегії  найближчим  часом  має  проде-
монструвати позитивні зміни у сфері запобігання катуван-
ням.  Імплементація міжнародних  стандартів  із  розсліду-
вання випадків поганого поводження і покарання (зокрема 
закріплених у Стамбульському протоколі)  так само свід-
читиме на користь позитивних зрушень у площині запо-
бігання катуванням. Нормотворцю та правозастосувачеві 
не слід забувати про можливість удосконалення механізму 
із розслідування випадків жорстокого поводження, запро-
понованого  Стамбульським  протоколом.  Останнє  можна 
досягти  шляхом  формулювання  власного  покращеного 
національного  стандарту.  Маємо  надію  на  збереження 
позитивної динаміки змін у площині запобігання катуван-
ням і зниження рівня злочинності, зумовленого відносною 
поширеністю цього кримінального правопорушення.
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