
ЗАХИСТ ІНТЕРЕСІВ УКРАЇНИ В 
ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СУДІ З ПРАВ 
ЛЮДИНИ  



4 СПРАВИ ПРОТИ РОСІЇ В ЄСПЛ 

• «Україна проти Росії (щодо Криму)» за № 20958/14 щодо тимчасово 
окупованої території АР Крим 
•«Україна проти Росії (щодо східної України)» за № 8019/16 щодо 
подій на Донбасі 
•«Україна проти Росії» за № 43800/14 щодо викрадення дітей-сиріт та 
вивезення їх на територію РФ 
•«Україна проти Росії» за № 38334/18 щодо порушень прав 
українських політичних в’язнів. 
 

 
 

Міждержавні заяви України проти Російської Федерації стосуються скарг на 
масові та систематичні порушення прав людини на тимчасово окупованих 
територіях Автономної Республіки Крим та м. Севастополя та Донецької і 
Луганської областей 



ХРОНОЛОГІЯ ЗАХИСТУ УКРАЇНИ В ЄСПЛ – 
2014-2015 рр. 

13 березня 2014 року подано заяву  «Україна проти Росії» за № 20958/14  щодо порушень 
прав людини на території АР Крим внаслідок анексії РФ та на окремих територіях Донецької та 
Луганської областей протягом 2014 року. 12 червня 2014 та 20 листопада 2014 до ЄСПЛ 
надіслано доповнення  
 

13 червня 2018 року до ЄСПЛ направлено клопотання в порядку Правила 39 Регламенту ЄСПЛ 
щодо надання вказівок РФ повернути Україні викрадених представниками «ДНР» дітей-сиріт. 
Того ж дня клопотання було задоволено, викрадених дітей повернуто в Україну.  
 Згодом, 22 серпня 2014 року Урядом України було подано заяву «Україна проти Росії (ІІ)», 
стосовно трьох фактів викрадення на території Донецької та Луганської областей дітей-сиріт та 
дітей-інвалідів представниками «ДНР» та «ЛНР» та їх незаконного переміщення на територію 
Росії. 
 

10 липня 2014 року Урядом України було подано справу «Україна проти Росії (ІІІ)» за 
№ 49537/14 в інтересах Хайсера Джемілєва, який незаконно утримувався в 
Сімферопольському СІЗО. Згодом справу «Україна проти Росії (ІІІ)», заява № 49537/14 згодом 
за запитом Уряду України, який діяв на прохання п. Джемілєва, було вилучено з реєстру 
справ ЄСПЛ. 
 

26 серпня 2015 року Урядом України було подано заяву «Україна проти Росії (IV)», яка 
охоплює порушення прав людини РФ на території АР Крим та на Донбасі у 2015 році. 



ХРОНОЛОГІЯ ЗАХИСТУ УКРАЇНИ В ЄСПЛ – 2016 

РІШЕННЯ ЄСПЛ ПРО РОЗДІЛЕННЯ СПРАВ ЗА ГЕОГРАФІЧНИМ КРИТЕРІЄМ 
  
«Україна проти Росії» розділена на: 
 

«Україна проти Росії» за № 20958/14, 
яка стосувалась подій в Криму у 2014 
 

«Україна проти Росії (V)» за № 8019/16 
стосувалась порушень прав людини на 
Донбасі у 2014  

 
«Україна проти Росії (VI)» розділена на 
 

«Україна проти Росії (IV)» за № 42410/15 
щодо подій в Криму у 2015 
 

«Україна проти Росії (VI)» за № 70856/16 
щодо порушення РФ прав людини на 
Донбасі у 2015 

 
 Відповідно з 2016 року 5 МІЖДЕРЖАВНИХ СПРАВ ПРОТИ РОСІЇ 

 

2 справи щодо Криму – «Україна проти Росії» за заявою № 20958/14, «Україна 
проти Росії (IV)» за заявою № 42410/15 
 

3 справи щодо Донбасу – «Україна проти Росії (V)» за заявою № 8019/16, 
«Україна проти Росії (VI)» за заявою № 70856/16 та «Україна проти Росії (II)» за 
заявою № 43800/14. 



ХРОНОЛОГІЯ ЗАХИСТУ УКРАЇНИ В ЄСПЛ – 2017 

 
8 вересня 2017 року 

коментарі у справі «Україна проти Росії (II)» 
щодо викрадення на території Донецької та 
Луганської областей дітей-сиріт та дітей-
інвалідів представниками російських 
окупаційних органів так званих «ДНР» та 
«ЛНР» та їх незаконного або фактичного 
переміщення на територію Росії. 

23 березня 2017 року  
коментарі у справі «Україна 
проти Росії» щодо подій на 
тимчасово окупованій території 
Автономної Республіки Крим у 
2014 році 

16 жовтня 2017 року  
коментарі у справі «Україна проти Росії 
(V)» щодо порушень у 2014 році прав 
людини на тимчасово окупованих 
територіях Донецької та Луганської 
областей 
 

У 2017 році Урядом України було надано коментарі на зауваження Уряду РФ у 
справах, що стосувались подій 2014 року 



ХРОНОЛОГІЯ ЗАХИСТУ УКРАЇНИ В ЄСПЛ – 2018 

травень 2018 року ЄСПЛ прийняв рішення про передання міждержавних справ 
України проти Росії на розгляд Великої Палати. 
 

червень 2018 року рішення ЄСПЛ про об’єднання поданих міждержавних справ 
проти Уряду Російської Федерації замість чотирьох до двох за географічним 
критерієм, а саме:  
 

• дві міждержавні справи щодо Криму («Україна проти Росії» за № 20958/14 
та «Україна проти Росії (IV)» за № 42410/15) в «Україна проти Росії» за № 
20958/14 щодо тимчасово окупованої території АР Крим 

 

• дві міждержавні справи щодо подій на Донбасі («Україна проти Росії (V)» 
за № 8019/16 та «Україна проти Росії (VI)» за № 70856/16) в «Україна 
проти Росії» за № 8019/16 щодо подій на Донбасі 

 

серпень 2018 року направлено до ЄСПЛ нову міждержавну заяву проти Росії, 
яка стосується порушення прав політичних в’язнів. 27 серпня 2018 року ЄСПЛ 
підтвердив отримання заяви Уряду України, зареєструвавши її під назвою 
«Україна проти Росії (VII)». 



 

«УКРАЇНА ПРОТИ РОСІЇ (щодо Криму)» 
 

 
ДО ЄСПЛ НАПРАВЛЕНО ДОКАЗИ ЗАХОПЛЕННЯ РФ КРИМУ 

 

•детальна хронологія захоплення Росією АР Крим та м. Севастополь  
 

•дані про підготовку РФ до здійснення агресії проти України щонайменше ще у 
2013 році 
 

•приховане нарощування РФ військового потенціалу та перекидання підрозділів 
ЗС РФ на територію України 
 

•незаконний перетин державного кордону України особовим складом та 
військовою технікою РФ 
 

•пояснення очевидців російської агресії, свідчення осіб, яких було захоплено у 
полон, де їх було допитано та піддано тортурам представниками російських 
спецслужбами 
 
27 ЛЮТОГО 2019 РОКУ – УСНІ СЛУХАННЯ ЩОДО ПРИЙНЯТНОСТІ СПРАВИ 
«УКРАЇНА ПРОТИ РОСІЇ (ЩОДО КРИМУ)» 



ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ! 


