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Статистика 

Станом на вересень 2021 року: 

 623 справи на виконанні (у т. ч. 111 провідних). 

 451 у посиленому нагляді (у т. ч. 54 провідні). 

 Закрито 1173 (у т. ч. 98 провідних). 

 На виконанні довше за 5 років: 219 (у т. ч. 75 

провідних), з них 75 довше за 10 років (у т. ч. 35 

провідних). 
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Основні проблеми – судова система 

 Невиконання рішень національних судів (група 

справ Жовнер/Іванов/Бурміч). 

 Надмірна тривалість проваджень (група справ 

Меріт/Світлана Науменко). 

 Незалежність суддів (група справ Олександр 

Волков). 
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Основні проблеми – інше 

 Катування та брак ефективного розслідування 

(група справ Каверзін/Афанасьєв/Бєлоусов). 

 Неналежні умови в місцях несвободи (група 

Невмержицький/Сукачов). 

 Порушення в контексті тримання під вартою 

(група Ігнатов). 

 Незалежність прокуратури (справи 

Луценко/Тимошенко). 

 Безпека журналістів (справа Ґонґадзе). 
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Засідання КМРЄ – вересень 2021 

 Жовнер/Іванов/Бурмич: застаріла проблема, 

необхідність рішучих дій, політичної волі; бюджет; збір 

даних. 

 Меріт/Світлана Науменко: збір даних; наповнення 

штату суддів, фінансування; позасудове вирішення 

спорів. 

 Олександр Волков: необхідний комплексний підхід; 

мають функціонувати гарантії незалежності; вплив 

нових законів. 

 Пєтухов (№2) – перший розгляд: необхідно 

запровадити механізм перегляду довічного, чіткі 

критерії. 
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Інформаційні ресурси 

 База даних HUDOC-EXEC: https://hudoc.exec.coe.int  

 Веб-сторінка Департаменту виконання рішень:  

https://www.coe.int/en/web/execution 

 Вкладка «Factsheets» – довідки, за країнами та 

тематичні. 

 Новий переклад українською – тематична довідка про 

незалежність суддів.  
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Дякую за увагу! 
 

 


