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1. Загальні положення
1.1. Значення в системі Конвенції
Стаття 2, яка гарантує право на життя, вважається одним із фундаментальних положень Конвенції і втілює одну з основних цінностей демократичних країн, що утворюють Раду Європи. Nachova (GC), § 93; Trubnikov, § 67
Стаття 2, яка охороняє право на життя та передбачає обставини, коли
позбавлення життя може бути виправданим, належить до найбільш фундаментальних положень Конвенції, від якого в мирний час ніякий відступ
за статтею 15 не допускається. İlhan, § 73; Salman, § 97; Demiray, § 40; Gül, § 76;
Tanlı, § 139; Kelly, § 91; Shanaghan, § 85; Avşar, § 390; Anguelova, § 109; Orhan, § 325;
Nachova, § 92; Makaratzis, § 56; Isayeva, § 172; Khashiyev, § 131

Стаття 2 втілює одну з основних цінностей демократичних країн, що
утворюють Раду Європи. Mastromatteo, § 67
Стаття 2 вважається одним із фундаментальних положень Конвенції,
яке не припускає ніяких відступів. Ülkü Ekinci, § 135
Разом зі статтею 3 Конвенції вона втілює одну з основних цінностей
демократичних країн, що утворюють Раду Європи. McCann, § 147; Andronicou,
§ 171; İlhan, § 73; Salman, § 97; Demiray, § 40; Gül, § 76; Tanlı, § 139; Kelly, § 91; Shanaghan,
§ 85; Avşar, § 390; Anguelova, § 109; Orhan, § 325; Ülkü Ekinci, § 135; Nachova, § 92;
Makaratzis, § 56; Isayeva, § 172; Khashiyev, § 131; Trubnikov, § 67

Практика Суду визнає надзвичайно важливе значення статті 2 як одного з найбільш фундаментальних положень Конвенції. Вона захищає
право на життя, без якого володіння будь-якими іншими правами і свободами за Конвенцією зводиться нанівець. Вона передбачає певні випадки, коли позбавлення життя може бути виправданим, і Суд вдається до
ретельного дослідження, коли держава-відповідач посилається на ці винятки. Pretty, § 37
Стаття 2 вважається одним із фундаментальних положень Конвенції –
насправді таким, що не припускає в мирний час відступу на підставі статті 15. Andronicou, § 171
Необхідно пам’ятати, що як норма, яка не тільки захищає право на
життя, але і передбачає обставини, за яких позбавлення життя може бути
виправданим, стаття 2 вважається одним із фундаментальних положень
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Конвенції; крім того, вона не допускає в мирний час відступу на підставі
статті 15. McCann, § 147
Тому її положення мають отримати чітке тлумачення. McCann, § 147;
Andronicou, § 171

Обставини, за яких позбавлення життя може бути виправданим, слід
тлумачити обмежувальним чином. İlhan, § 73; Salman, § 97; Demiray, § 40; Gül, § 76;
Tanlı, § 139; Kelly, § 91; Shanaghan, § 85; Avşar, § 390; Anguelova, § 109; Orhan, § 325;
Nachova, § 92; Isayeva, § 172; Khashiyev, § 131

Мета та завдання Конвенції як інструмента захисту кожної людини також вимагають, щоб статтю 2 тлумачили так, щоб надати її гарантіям
ефективності та здійсненності. McCann, § 146; İlhan, § 73; Salman, § 97; Demiray,
§ 40; Gül, § 76; Tanlı, § 139; Kelly, § 91; Shanaghan, § 85; Avşar, § 390; Anguelova, § 109;
Orhan, § 325; Ülkü Ekinci, § 135; Nachova, § 92; Öneryıldız, § 69;Makaratzis, § 56;
Isayeva, § 172; Khashiyev, § 131; Trubnikov, § 67

У відповідності до статті 2 Конвенції, розглянутою в сукупності зі
статтею 1, може статися так, що Держава повинна буде вдатися до певних заходів для «забезпечення» реального здійснення права на життя.
Ergi, § 79

1.2. Межі застосування
1.2.1. Право на смерть
В усіх справах, що розглядалися, Суд постійно підкреслював обов’язок
держави захищати життя. Суд не переконаний, що «право на життя», забезпечене статтею 2, можна тлумачити як таке, що містить у собі негативний аспект. Хоча, наприклад, у контексті статті 11 Конвенції було визнано,
що свобода асоціацій містить у собі не тільки право об’єднуватися в асоціацію, але також і відповідне право не бути змушеним приєднуватися до
асоціації, Суд усвідомлює, що поняття свободи припускає певний вибір
щодо її здійснення. Стаття 2 Конвенції сформульована в інших виразах.
Вона не торкається питань якості життя або того, як людина збирається
розпорядитися своїм життям. У тій мірі, у якій ці аспекти визнані настільки
основоположними для людського існування, що вимагають втручання
держави, вони можуть знайти втілення у правах, гарантованих іншими
статтями Конвенції, або в інших міжнародних договорах з прав людини.
Не можна без насильства над мовою тлумачити статті 2 так, ніби вона передбачає діаметрально протилежне право, а саме право на смерть; також
вона не може створити право на самовизначення у сенсі надання особі права вмерти, а не жити. Pretty, § 39
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Тому Суд вважає, що ніякого права вмерти, – за допомогою третьої
особи чи за сприяння влади, – не може випливати зі статті 2 Конвенції.
Цю думку підтверджує і нещодавня Рекомендація 1418 (1999) Парламентської Асамблеї Ради Європи. Pretty, § 40
Апелянт доводила, що невизнання права на смерть за Конвенцією поставило б ті країни, що дозволяють сприяння в самогубстві, у протиріччя із
Конвенцією. Суд не має права в цьому випадку вдаватися до оцінки, чи забезпечує правова система в будь-якій іншій країні захист права на життя.
Як було визнано у справі Кінана (Keenan), заходи, що могли бути розумно
здійснені для захисту ув’язненого від самоушкодження, мали узгоджуватися з обмеженнями, які передбачені іншими положеннями Конвенції, такими, як статті 5 і 8 Конвенції, так само як і з більш загальними принципами
особистої автономії. Також і ступінь, у якій держава допускає, чи намагається регулювати, можливість для заподіяння шкоди вільній особі, від власної або сторонньої руки, може викликати протилежні міркування з погляду особистої волі й суспільного інтересу, які можна розв’язати лише під
час розгляду конкретних обставин справи. Однак, навіть якщо становище у
певній країні, котра допускає сприяння в самогубстві, була б визнана такою, що не порушує статтю 2 Конвенції, це не допоможе апелянтові в цьому випадку, коли не доведено зовсім відмінне твердження, а саме – що Велика Британія порушила б свої зобов’язання за статтею 2 Конвенції, якби
не дозволила сприяння в самогубстві. Pretty, § 41
1.2.2. Захист ненародженої дитини
Заявниця скаржилась, що вона була позбавлена можливості домогтися
засудження лікаря, через недбалість якого вона перенесла терапевтичній
аборт. Не заперечується, що вона мала намір доносити дитину та що дитина була в доброму стані здоров’я. Після відповідних подій заявниця та
її партнер подали кримінальну скаргу разом із клопотанням про приєднання до процесу у якості цивільного позивача, доводячи ненавмисне
спричинення шкоди заявниці та ненавмисне вбивство її дитини, які вона
пережила. Суди постановили, що переслідування за ненавмисне спричинення шкоди заявниці не може бути порушено через сплив строку давності та, скасовуючи рішення апеляційного суду за другим пунктом, Касаційний суд вирішив, що зважаючи на той принцип, що кримінальний
закон має тлумачитися обмежувальним чином, плід не може бути потерпілим від ненавмисного злочину. Головне питання, яке постановлено у заяві, – чи складає відсутність кримінального покарання у французькій
правовій системі за ненавмисне знищення плода нездатність з боку держави захистити законом життя у значенні статті 2 Конвенції. Vo, § 74
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На відміну від статті 4 Американської Конвенції з прав людини, яка
передбачає, що право на життя має захищатися «загалом з моменту запліднення», стаття 2 Конвенції зберігає мовчання щодо часових меж права
на життя та, зокрема, не визначає «кожного», чиє «життя» захищається
Конвенцією. Суд ще має визначитись із проблемою «початку» «права на
життя кожного» у значенні цього положення, а також вирішити, чи має
ненароджена дитина таке право.
На цей час це питання порушувалось лише у зв’язку із правом на
аборт. Аборт не складає один із винятків, чітко перелічених у параграфі 2
статті 2, але Комісія висловила думку, що він допускається першим реченням статті 2 § 1 в інтересах захисту життя та здоров’я матері, оскільки
«якщо припустити, що це положення застосовується на ранішній стадії
вагітності, аборт охоплюється невисловленим обмеженням, що захищає
життя та здоров’я жінки на цій стадії за рахунок «права на життя» плода.
Vo, § 75

Спочатку відмовившись розглядати in abstracto відповідність законодавства про аборти статті 2 Конвенції, Комісія визнала у справі
Brüggemann and Scheuten v. the Federal Republic of Germany що жінки,
які скаржаться за статтею 8 Конвенції щодо рішення Конституційного
Суду, яке обмежує можливість здійснити аборт, можуть вважатися потерпілими. Вона висловилась з цього приводу: «…вагітність не можна
вважати такою, що належить виключно до сфери приватного життя.
Якщо жінка вагітна, її приватне життя стає тісно пов’язаним із плодом,
що розвивається». Але Комісія не вважала «за необхідне вирішувати у
цьому контексті, чи можна ненароджену дитину вважати «життям» у
значенні статті 2 Конвенції, або чи можна її вважати за істоту, яка за
статтею 8 § 2 може виправдати втручання «для захисту інших осіб».
Вона висловила думку, що тут не було порушення статті 8 Конвенції,
оскільки «не будь-яка інструкція щодо припинення небажаної вагітності
складає втручання у право на повагу до приватного життя матері», хоча
наголосила: «Немає доказів, що учасниці Конвенції мали намір зв’язати
себе будь-яким особливим рішенням». Vo, § 76
У цитованому вище рішенні у справі X v. the United Kingdom Комісія
розглядала заяву чоловіка, який скаржився, що його дружина дала згоду
на аборт за медичними показаннями. Хоча визнано, що потенційний батько може вважатися «потерпілим» від порушення права на життя, вона вирішила, що термін «кожний» у кількох статтях Конвенції не може застосовуватися «до пологів», але зазначила, що «таке застосування у рідких
випадках – тобто за статтею 6 § 1 не можна виключити». Комісія додала,
що загальний зміст терміну «кожен» та контекст, у якому застосовується
стаття 2 Конвенції, не включають тих, хто не народився. Щодо терміна
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«життя» і, зокрема, початок життя, Комісія відзначила «розмаїття думок з
приводу того, коли починається життя», та додала: «Хоча дехто вважає,
що воно починається одразу після запліднення, інші схильні зосереджувати увагу на моменті нидації, на часі, коли плід стає «життєздатним»,
або народжується».
Комісія продовжила розглядати, чи має стаття 2 «тлумачитись: як
така, що не охоплює плід взагалі; як така, що визнає «право на життя»
плода з певними невисловленими обмеженнями; або як така, що визнає
безумовне «право на життя» плода. Хоча вона не висловила думки з перших двох питань, вона категорично відкинула третє тлумачення, враховуючи необхідність захистити життя матері, яке невід’ємне від життя
ненародженої дитини: «’Життя’ плода тісно пов’язане і не може розглядатися відокремлено від життя вагітної жінки. Якщо вважати, що стаття
2 охоплює плід та його захист за цією статтею без жодних невисловлених обмежень, аборт мав би вважатися забороненим, навіть коли збереження вагітності становило б значний ризик для життя вагітної жінки.
Це означало б, що ’ненароджене життя’ плода вважалося б більшою
цінністю, ніж життя вагітної жінки». Комісія дійшла до цього рішення,
відзначивши, що у 1950 році практично всі учасники Конвенції «дозволяли аборти у разі необхідності зберегти життя матері» та що з того часу законодавство щодо переривання вагітності «демонструє тенденцію
до більшої лібералізації». Vo, § 77
У справі H. v. Norway, що стосувалася аборту, здійсненому з немедичних причин усупереч волі батька, Комісія додала, що стаття 2 вимагає від
держави не тільки втримуватися від навмисного позбавлення людини її
життя, але також вдаватись до відповідних заходів для захисту життя. Вона вважала, що не повинна вирішувати, «чи має перше речення статті 2
надавати певний захист плода», але не виключила можливості, що «за певних обставин таке може статися, незважаючи на те, що в державахучасницях існує значне розмаїття поглядів на те, чи має стаття 2 та до якої
мірі захищати ненароджене життя». Вона також відзначила, що у такій
делікатній сфері держави-учасниці повинні мати певну свободу розсуду,
та дійшла висновку, що рішення матері, прийняте відповідно до норвезького законодавства, не вийшло за межі цього розсуду. Vo, § 78
Суд лише у рідких випадках мав розглядати застосування статті 2 до
плода. У справі Open Door and Dublin Well Woman ірландський Уряд спирався на захист життя ненародженої дитини, щоб виправдати своє законодавство, яке забороняло надання інформації стосовно закладів для проведення абортів. Єдине питання, що було вирішене, це, чи було обмеження
на свободу отримувати та поширювати таку інформацію необхідним у
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демократичному суспільстві у значенні статті 10 § 2 Конвенції, щоб досягти «законної мети захисту моралі, один із аспектів якої в Ірландії складає
захист життя ненародженої дитини», оскільки Суд не вважав за необхідне
визначати, «чи гарантоване Конвенцією право на аборт та чи охоплюється
плід правом на життя, яке визначене у статті 2». Нещодавно, за обставин,
подібних до тих, що були у згаданій справі H. v. Norway, коли жінка вирішила перервати вагітність проти волі батька, Суд вирішив, що немає потреби визначати, «чи підпадає плід під захист першого речення статті 2,
як витлумачено [у практиці Суду стосовно позитивного зобов’язання захищати життя]», та продовжив: «Навіть припустивши, що за певних обставин плід можна вважати таким, що має право, захищене статтею 2
Конвенції, ... у цьому випадку ... вагітність була перервана у відповідності
із статтею 5 Закону № 194 від 1978 року» – закону, який встановлює
справедливий баланс меж інтересами жінки та потребою забезпечити захист плода». Vo, § 79
З цього узагальнення судової практики випливає, що в обставинах,
розглянутих до цього часу органами Конвенції – тобто в різних законодавствах щодо абортів – ненароджена дитина не розглядалась як «особа»,
яка прямо захищається статтею 2 Конвенції, та що якщо ненароджений
має «право» на «життя», воно обмежене за визначенням правами та інтересами матері. Однак органи Конвенції не відкинули можливості, що за
певних обставин гарантії можуть поширюватися і на ненароджену дитину. Саме це, напевно, розумілось Комісією у висновку, що «статтю 8 § 1
не можна тлумачити в сенсі, що вагітність та її переривання є, загалом,
лише питання приватного життя матері», і Судом у згаданому вище рішенні у справі Boso. Також зрозуміло з вивчення цих справ, що питання
завжди визначалося шляхом зважування різноманітних, а іноді конфліктуючих, прав та свобод, заявлених жінкою, матір’ю або батьком стосовно
одне до одного або стосовно ненародженої дитини. Vo, § 80
Особливий характер цієї справи порушує нові питання. Суд має справу із жінкою, яка мала намір зберегти свою вагітність до строку та ненароджена дитина якої мала бути життєздатною, у будь-якому разі в доброму стані здоров’я. Її вагітність мала бути перервана через помилку лікаря,
тож вона мала зробити терапевтичний аборт через недбалість третьої сторони. Таким чином проблема полягає у наступному: якщо виключити випадок, коли мати вимагає аборту, чи має розглядатися як кримінальний
злочин ушкодження плода у світлі статті 2 Конвенції, аби захистити плід
за цією статтею. Це вимагає попереднього з’ясування того, чи доречно
Суду втручатися у дебати щодо того, хто є особою та коли починається
життя, оскільки стаття 2 передбачає, що право має захищати «право на
життя кожного». Vo, § 81
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Як випливає із попереднього узагальнення судової практики, тлумачення статті 2 стосовно цього було сформовано чітким бажанням знайти
рівновагу, та позиція органів Конвенції щодо правового, медичного, філософського, етичного або релігійного виміру визначення людської істоти
брала до уваги різноманітні підходи до питань на національному рівні. Це
знайшло відображення у розгляді різноманітних поглядів щодо моменту, з
якого починається життя, правової культури та національних стандартів
захисту, і державі було залишено значну свободу розсуду в цьому питанні,
оскільки думка Європейської групи з етики стосовно Спільноти доречно
наголошує: «...органи влади Спільноти мають вирішувати ці етичні питання, беручи до уваги моральні та філософські відмінності, що відображають
граничне розмаїття правових норм, що застосовуються до дослідження
людського ембріона... Не лише через юридичну складність гармонізувати
національне законодавство на рівні Спільноти, але і через відсутність
згоди було б неправильним встановлювати виключно єдиний моральний кодекс».
Тож питання, коли починається право на життя, знаходиться в межах,
які Суд загалом вважає такими, де в цій сфері держави мають користуватися свободою розсуду, незважаючи на еволюційне тлумачення Конвенції,
«живого інструмента, який має тлумачитися у світлі сучасних умов».
Причинами для такого висновку є, по-перше, те, що питання такого захисту не було вирішено в більшості держав-учасниць як таких, зокрема у
Франції, де воно залишається предметом спорів, а по-друге, те, що немає
загальноєвропейського консенсусу щодо наукового та правового визначення початку життя. Vo, § 82
Суд зазначає, що Касаційний суд Франції у трьох послідовних рішеннях, постановлених у 1999, 2001 та 2002 роках вирішив, що правило, згідно з яким правопорушення та покарання мають бути встановлені законом,
який потребує обмежувального тлумачення, виключало дії, що спричинили смертельну шкоду плода, зі сфери дії статті 221-6 Кримінального кодексу, за яким ненавмисне вбивство «іншої особи» є злочином. Однак якщо
внаслідок ненавмисної недбалості матір народить живу дитину, яка помре
після народження, відповідальна особа може бути засуджена за ненавмисне вбивство дитини. Підхід, згаданий першим, який суперечить кільком
рішенням апеляційних судів, було розцінено як пропозицію законодавцеві
заповнити прогалину в законі. Такою була і позиція кримінального суду в
цій справі: «Суд ... не може створювати право з питань, які [законодавець]
ще не зміг вирішити». Французький парламент намагався створити таке
визначення, запропонувавши криміналізувати недобровільне переривання
вагітності, але проект, що містив таку пропозицію, не був прийнятий через побоювання та непевність, яку запровадження такого злочину може
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створити у визначенні, коли починається життя, та недоліки проекту, які
переважали його переваги. Суд також відзначає, що тим часом як Касаційний суд повторював висновок, що стаття 221-6 Кримінального кодексу
не застосовується до плода, французький парламент зараз переглядає законодавство щодо біоетики, яким було додані положення до Кримінального кодексу щодо захисту людського ембріона та яке вимагало перегляду
у світлі наукового й технологічного прогресу. З цього огляду зрозуміло,
що у Франції характер та правовий статус ембріона та/або плода зараз не
визначений і що спосіб, у який він має бути захищений, залежатиме від
дуже різноманітних сил у французькому суспільстві. Vo, § 83
Щодо загальноєвропейського рівня, то Суд зазначає, що не існує якогось консенсусу щодо характеру й статусу ембріона та/або плода, хоча
вони почали знаходити певний захист у світлі наукового прогресу та потенційних наслідків досліджень у генетичній інженерії, відтворенні за
допомогою медицини та експериментів з ембріонами. Щонайбільше можна вважати, що між державами досягнуто згоди, що ембріон/плід належить до людської раси. Потенціал цієї істоти та її здатність стати особою,
яка користується захистом за цивільним правом у багатьох країнах, таких
як Франція, – у контексті спадкування та дарування, – а також у Великій
Британії, вимагають захисту заради людської гідності, але не роблять її
«особою» з «правом на життя» для цілей статті 2. Ов’єдівська Конвенція
щодо прав людини та біомедицини дійсно втримується від того, щоб дати
визначення терміна «кожний» і пояснювальна доповідь до неї вказує, що
за відсутності одностайної згоди щодо визначення держави-учасниці вирішили залишити для національного законодавства завдання передбачити
більш ясні умови для цілей застосування цієї Конвенції. Це також вірно
щодо Додаткового протоколу стосовно заборони клонування людських істот та проекту Додаткового протоколу стосовно біомедичних досліджень,
які не визначають поняття «людська істота». Варто зазначити, що за статтею 29 Ов’єдівської Конвенції до Суду можуть звернутися за консультативним висновком щодо інтерпретації цього документа. Vo, § 84
Враховуючи наведене вище, Суд переконаний, що не лише небажано,
але й неможливо за таким станом речей відповісти абстрактно на питання, чи є ненароджена дитина особою для цілей статті 2 Конвенції. Щодо
цієї справи, Суд не вважає за необхідне вивчати, чи потрапляє неочікуване переривання вагітності заявниці до сфери дії статті 2, враховуючи, що
навіть припустивши, що це положення було б застосоване, тут немає жодного упущення з боку держави-відповідача дотримуватися вимог стосовно збереження життя у галузі охорони здоров’я. Щодо цього питання Суд
розглянув, чи задовольняв правовий захист, наданий заявниці Францією
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щодо втрати її ненародженої дитини, процесуальним вимогам, закладеним
у статті 2 Конвенції. Vo, § 85
Vo. Окрема (separate) думка судді Розакіса, до якої приєдналися судді Кафліш, Фішках, Лоренцен

та Тамасен:
Я голосував, як і більшість Великої Палати, за висновок, що у цій справі не
було порушення статті 2. Але мій підхід відрізняється у деяких моментах від
підходу більшості, тож я б хотів додати до рішення цю окрему думку, виклавши пункти, за якими моя оцінка права відрізняється від думки більшості.
Суд у цій справі правильно наголосив, що дослідження у французькому національному праві свідчать про те, що характер та правовий статус ембріона
та/або плода сьогодні не визначений у Франції та що спосіб, у який він має
бути захищений, врешті залежатиме від дуже різноманітних сил у французькому суспільстві. Він також наголосив (і це було переконливим аргументом
на погляд Суду), що на європейському рівні немає згоди щодо характеру та
статусу ембріона та/або плода, і, щонайбільше, «можна вважати, що між державами досягнуто згоди, що ембріон/плід належить до людської раси. Потенціал цієї істоти та її здатність стати особою, яка користується захистом за
цивільним правом у багатьох країнах, таких як Франція, – у контексті спадкування та дарування, – а також у Великій Британії, вимагають захисту заради
людської гідності, але не роблять її «особою» з «правом на життя» для цілей
статті 2».
Усупереч цим доводам, з якими я повністю згоден, Суд відмовився зробити
відповідний висновок, а саме, що на сучасній стадії розвитку науки, права та
моралі, як у Франції, так і в Європі право на життя ненародженої дитини ще
не забезпечене. Навіть якщо припустити, що життя починається до народження, це не поширює автоматично та безумовно на цю форму людського
життя право на життя, яке дорівнює відповідному праву дитини після народження. Це не означає, що ненароджена дитина не користується захистом
людського суспільства, оскільки – як відповідне законодавство європейських
держав та європейські угоди і відповідні документи свідчать – ненароджене
життя вже вважається гідним захисту. Але коли я читав відповідні правові акти, цей захист, хоча й наданий істотам, які вважаються вартими його, відрізняється, як зазначалось вище, від захисту, наданого дитині після народження,
і набагато вужчий за сферою застосування. Тож видно з сучасного стану розвитку законодавства та моралі в Європі, що життя ненародженої дитини, хоча й захищається в певних своїх властивостях, але не дорівнюється післяродовому життю і, як наслідок, не має права у сенсі «права на життя», як воно
захищене статтею 2 Конвенції. Таким чином, в обставинах цієї справи є проблема застосовності статті 2.
Замість того, щоб дійти такого неминучого висновку, як продиктовано самою
логікою рішення, більшість Великої Палати обрала нейтральну позицію,
проголосивши: «Суд переконаний, що не лише небажано, але й неможливо
за таким станом речей відповісти абстрактно на питання, чи є ненароджена
дитина особою для цілей статті 2 Конвенції».
Що ще здається проблематичним у міркуваннях більшості – це те, що всупереч її очевидним сумнівам або, у будь-якому разі, її небажанню визнати, що
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стаття 2 застосовна у цьому випадку, більшість залишає свою нейтральну позицію та ґрунтує висновок щодо відсутності порушення на доводах про те,
що процесуальні гарантії, притаманні захисту статті 2, були виконані в цьому
випадку. Використовуючи формулу «навіть припустивши» щодо застосовності статті 2 та зв’язавши життя плода із життям матері („право плода було тісно пов’язане з правом матері та могло бути захищене через неї...»), більшість
контрабандою висуває статтю 2 на передній план справи. Але ж є очевидним
із судової практики, що щоб покладатися на процесуальні гарантії статті 2
для визначення, чи було порушення, стаття 2 має хоча б на перший погляд
бути застосовною (і використання формули «навіть припустивши» не змінює
становища, якщо, врешті решт, єдиною реальною підставою для висновку
Суду є гіпотеза, на яку посилається формула); і в обставинах справи немає навіть найвіддаленішої загрози праву на життя матері, щоб виправдано задіяти
процесуальні гарантії статті 2 Конвенції.
З цих викладених вище підстав я не можу погодитися з доводами більшості і
роблю висновок, що за сучасного стану речей стаття 2 не застосовується у
цьому випадку.
Vo. Окрема (separate) думка судді Кости, до якої приєднався суддя Трайа:
1. У цій справі, де недбалість доктора спричинила переривання вагітності
всупереч волі матері, яка майже шість місяців носила ненароджену дитину,
Суд не знайшов порушення статті 2 Конвенції.
2. Але його міркування обережні: Суд вирішив, що немає потреби визначати,
чи застосовна стаття 2, оскільки навіть припустивши, що вона застосовна, тут
немає порушення, виходячи із обставин справи.
3. Я голосував за відсутність порушення статті 2, але зволів би, щоб Суд вирішив, що стаття 2 була застосовна, навіть якщо такий висновок не є самоочевидним. Як я спробую показати, таке рішення можливо було б більш ясним, за винятком невеликої незручності щодо сфери рішення.
4. Мені здається, по-перше, що це не є завданням Суду як колегіального органу, вирішувати справи лише з етичного або філософського погляду (та, на
мою думку, Суд успішно уникнув цієї пастки в цьому рішенні). Суд має намагатися залишатися у своїй власній – правовій – сфері компетенції, хоча я згоден, що право не існує у вакуумі і не є хімічно чистою речовиною, віддаленою від моральних та соціальних міркувань. Незалежно від того, чи зволів
кожен із суддів висловити свою власну думку, як їм надає право (але не зобов’язує) зробити стаття 45 Конвенції, вони не зв’язані тими ж обмеженнями.
Ця справа втручається у царину глибоких особистих переконань, і зі свого
боку я вважаю необхідним і, можливо, корисним, викласти свої погляди. Як
зрозуміє читач, вони трохи відрізняються від поглядів більшості.
5. З погляду етики найбільш природний шлях для інтерпретації статті 2 Конвенції („Право кожного на життя має захищатися законом» – «le droit de toute
personne à la vie est protégé par la loi» французькою) – це спитати, а що означає
«кожен» і коли життя починається. Дуже важко тут отримати одностайність
або домовленість, оскільки етика дуже сильно залежить від особистої ідеології. У Франції Національний консультативний комітет, який виконав значну
роботу за останні двадцять років та оприлюднив багато думок щодо людсь-
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кого ембріона (термін, який він вживає замість «плода» на всіх стадіях розвитку), не зміг дійти визначеної відповіді на це питання. Можна лише очікувати
цього, особливо пам’ятаючи про склад Комітету, який, за задумом Президента Міттерана мав із самого початку бути плюралістичним). Сказати (як це
зробив Комітет з того часу, як оприлюднив свій перший висновок у 1984 році),
що «ембріон має визнаватися потенційною людською особистістю» – не
означає вирішити проблему, оскільки істота, яка визнана потенційною не
обов’язково є істотою і може, фактично, – за зворотною імплікацією – не
стати такою. Щодо життя і, як наслідок, пункту, з якого життя починається,
кожен має свою власну Концепцію (див. п’ятий висновок Комітету, оприлюднений у 1985). Все це доводить, що можливо існує для потенційної особистості право на потенційне життя; але для юриста між актуальним та потенційним лежить безодня.
6. Що є вірним для органів з етики у таких державах, як держава-відповідач,
також вірно в міжнародному вимірі. У рішенні слушно зазначено, що
Ов’єдівська Конвенція з прав людини і біомедицини (Рада Європи підтримала цей документ, підписаний у 1997 році) не визначила, що мається на увазі
під «кожним». Також вона не дає будь-якої дефініції «людської істоти», незважаючи на значення, яке вона надає гідності, особистості, перевазі, інтересам
та благополуччю людських істот. Також там немає жодних посилань на початок людського життя.
Чи перешкоджає теперішня нездатність досягнути згоди щодо того, хто є
особою і хто має право на життя, визначити ці терміни в законі? Я вважаю,
що ні. Це є завданням юристів, і особливо суддів, зокрема суддів у галузі прав
людини, визначити поняття – яке може, якщо необхідно, бути автономним
поняттям, яке Суд завжди був готовий використовувати – що відповідає словам та висловам у відповідних правових документах (у справах Суду, Конвенції та Протоколах до неї). Чому Суд не повинен мати справу з термінами
«кожен» та «право на життя» (які Європейська Конвенція з прав людини не
визначила) таким же чином, як він робив із самого початку з термінами «цивільні права та обов’язки», «кримінальне обвинувачення» та «трибунали», навіть якщо ми стикаємося тут із філософськими, а не технічними поняттями?
8. Справді, Суд уже вирушив у цьому напрямку у сфері статті 2, якнайменше
щодо права на життя, наприклад, коли поклав позитивний обов’язок на держави захищати людське життя, або вирішивши, що у виключних обставинах
використання потенційно смертоносної сили державними агентами може
призвести до порушення статті 2. Тож протягом своєї практики Суд розширював поняття права на життя та незаконного вбивства, якщо не поняття самого життя як такого.
9. Навпаки, я не вважаю за можливе йти зручним шляхом, сказавши, що пані
Во, «особа», має право на життя (її ненародженої дитини). Це правда, що поняття того, хто є потерпілим, було розширене практикою: скарга племінника,
що посилався на порушення статті 2 щодо вбивства його дядьки, була визнана прийнятною. Але в цій справі Суд зіткнувся зі стверджуваним правом на
життя ненародженої дитини і цей вид рішення може бути застосований до
справи заявниці, лише якщо визнати, що сама ненароджена дитина має право на життя, оскільки щоб бути потерпілим у значенні статті 34 Конвенції,
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пані Вона також має бути потерпілою від порушення, що визнається Конвенцією, quod est demonstrandum.
10. Справді, мені здається, що Комісія та Суд уже опрацювали припущення,
що стаття 2 застосовується до ненародженої дитини (не стверджуючи, однак,
що ненароджена дитина є особою). У численних справах вони вирішили,
що навіть якщо вони не були змушені вирішувати питання прийнятності, там
не було в будь-якому разі порушення статті 2, виходячи із фактів справи, наприклад у справі щодо переривання вагітності відповідно до законодавства,
«яке встановлює справедливий баланс між інтересами жінки та потребами забезпечити захист плода» (див. Boso v. Italy, рішення від 5 вересня 2002 року, яке цитується у рішенні; але також, у менш відвертій формі, рішення Комісії від 19 травня 1992
року в інший справі, H. v. Norway). Якщо стаття 2 була б визнана такою, що взагалі не застосовується, тут не було б потреби – і це вірно й щодо цієї справи –
вивчати питання щодо захисту плода та можливого порушення статті 2, або у
використанні цих аргументів, аби дійти висновку, що тут не було порушення
цього положення.
11. Можливо повернутися до законодавства держави-відповідача, не тільки
тому, що це є модель, обов’язкова для інших, а тому що воно безпосередньо
складає проблему цієї справи. Це у 1990 році Державна Рада вирішила, що
Закон Франції про добровільне переривання вагітності (який Конституційна
Рада визнала у своєму рішенні № 74-DC від 15 січня 1975 року неконституційним, хоча в той же час визнала, що не може вивчати його відповідність
Конвенції) не був несумісним зі статтею 2 Конвенції або статтею 6 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права (який передбачає: «Кожна
людська особа має невід’ємне право на життя. Це право має бути захищене
законом…»). Понад усе Державна Рада визнала однозначно, хоча й у неявному вигляді, що Закон стосується сфери дії статті 2...
12. Як на мене, це рішення вищого французького адміністративного суду демонструє, що рішення Європейського суду з прав людини, у якому він відкрито стверджував, що «закінчення життя» ненародженої дитини потрапляє у
сферу дії статті 2 Конвенції, не загрожує – у будь-якому разі суттєво – національному законодавству більшості європейських країн, що узаконює добровільне переривання вагітності, за умови, звісно, дотримання певних умов.
У численних європейських країнах таке законодавство було визнано відповідним національним Конституціям і навіть статті 2 Конвенції. Норвезький Верховний Суд вирішив так у 1983 році. Федеральний Конституційний Суд Німеччини та Конституційний Суд Іспанії також визнали, що право на життя,
захищене статтею 2 Конвенції, може стосуватися до ембріона або плода (питання, чи є це право абсолютним, є окремою проблемою). Це є приклади
рішень, у яких найвищі суди окремих країн визнавали що право на життя, як
воно викладене у статті 2 Європейської конвенції з прав людини або втілене
у національних конституційних принципах такого ж змісту та сфери дії, застосовується до плода, хоча й не є абсолютним. Чи є будь-які причини, чому
Суд, який намагається бути конституційним судом у європейському порядку
забезпечення прав людини, має бути менш енергійним?
13. Очевидно, якщо б Суд визнав, що стаття 2 застосовується, чи то відкрито,
чи по суті, він мав би дослідити у будь-якому разі (і не тільки на підставі фак-
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тів окремої справи, як сьогоднішня), чи була вона дотримана. Але це не повинно його турбувати. У згаданому рішенні у справі Boso, він застосував критерій «справедливого балансу» до розглянутого закону, тож він міг би дійти
протилежного висновку, якщо б законодавство було іншим і не відповідало б
справедливому балансу між захистом плода та інтересами матері. Тобто потенційно Суд розглядає дотримання статті 2 у всіх випадках, у яких «життя»
плода зруйновано.
14. Також можна заперечити, що оскільки стаття 15 Конвенції передбачає,
що жодного відступу від статті 2 не може бути зроблено, Суду було б безглуздо дійти висновку, що заборона статті 2 не є безумовною, або передбачає
невисловлені винятки на додаток до тих, що вичерпно перелічені у другому
параграфі статті. Це могло б свідчити на користь того, що стаття 2 не застосовується до ненародженої дитини (оскільки ненароджена дитина не є одним
із винятків, перелічених у другому параграфі). Однак, я не переконаний жодним з цих аргументів. Правило щодо невідступу лише забороняє порушувати
статтю 2 державам-учасницям, які роблять відступ від Конвенції на час війни
та іншої суспільної небезпеки, як їм дозволено статтею 15. Але цілком ясні
ситуації та виняткові обставини цього виду зовсім не стосується вбивства ненародженої дитини. Ще більше бентежить з логічної точки зору аргумент,
заснований на формулюваннях статті 2. Але Суд не лише вже приймав рішення з цього приводу (як він безперечно зробив у справі Boso), статтю 2 не
можна остаточно вважати такою, що ясно забороняє будь-яке добровільне
переривання вагітності, хоча б лише через те, що численні держави-учасниці
ратифікували Конвенцію без жодних очевидних проблем, хоча вже мали законодавство, що дозволяє добровільне переривання вагітності за певних обставин. Якщо звернутися до еволюційного тлумачення статті 2, то ще більш
переконує те, що велика кількість європейських країн у сімдесятих роках
прийняли законодавство, що дозволяє добровільне переривання вагітності за
строгих правил.
15. Щодо потенційних наслідків визнання статті 2 застосовною, можливо заперечити, навпаки, що ця справа відрізняється від справ щодо добровільного
переривання вагітності і що руйнування плода внаслідок медичної помилки
або будь-якої іншої дії або недогляду відрізняється від переривання за вимогою матері в тяжкій для неї ситуації. Іншими словами, ті, хто в ім’я свободи
вибору жінки захищає принцип добровільного переривання вагітності, можуть боятися, що таке законодавство опиниться під питанням, якщо буде
встановлено застосовність статті 2. Це правда, що «поправка Гаррауда», яка
згадувалася у рішенні і була врешті відхилена Парламентом, знайшла жорсткий опір у частини французького суспільства, зокрема (але не лише) у прихильників Закону про добровільне переривання вагітності, саме через цю
підставу (оскільки він мав за мету встановити кримінальну відповідальність за
недобровільне переривання вагітності).
16. Але я не вважаю, що таке побоювання виправдане, навіть лише тому що
жінка, яка втрачає свою ненароджену дитину проти волі і бачить свої надії на
материнство зруйнованими, знаходиться у зовсім відмінній ситуації, ніж жінка, яка наважується – навіть у подібній ситуації страждання і тяжкої втрати –
просити про переривання вагітності. У будь-якому разі судове рішення (щодо
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застосовності статті 2 Конвенції) не вирішить ці етичні дебати, і ще менше –
виправдає політичний вибір суспільства. На додаток, оскільки рішення у
справі Во не вимагає від держави забезпечити кримінально-правовий захист
від ризику втрати плода (і з цим я згоден), воно у всякому разі нічого не каже
на підтримку перетворення недобровільного переривання вагітності в кримінальний злочин.
17. Врешті, я не бачу добрих правових підстав або вирішальних політичних
міркувань, які не дозволяють застосувати статтю 2 у цій справі. На загальному
рівні, я вважаю (разом із багатьма вищими судовими інстанціями у Європі)
що до народження є життя у значенні статті 2, що право має захищати таке
життя, і що якщо національний законодавець вважає, що такий захист не
може бути абсолютним, він має лише відступити від нього, особливо стосовно добровільного переривання вагітності у врегульованій системі, яка обмежує такий відступ. Дійсні обставини справи пані Во переконують, що найбільш прийнятним було б вирішити, що стаття 2 застосовується: вона
знаходилася на шостому місяці вагітності (порівняйте це – лише для ілюстрації – з думкою Федерального Конституційного Суду Німеччини, що життя
починається після чотирнадцяти днів вагітності), були всі підстави вважати,
що дитина народилася б здоровою, і, нарешті, вагітність перервалася внаслідок необережності всупереч волі заявниці.
18. Мені немає що додати, оскільки, за невеличкою різницею, я згоден з тим,
що сказано у рішенні щодо відсутності порушення статті 2.
Vo. Незгодна (dissenting) думка судді Ресс:
3. <…> Я готовий погодитися, що може бути відмінність у рівні захисту, який
надається ембріонові та дитині після народження. Тим не менше, це не виправдовує висновку (у параграфі 85 рішення), що неможливо відповісти абстрактно на питання, чи є ненароджена дитина особою у значенні статті 2
Конвенції. І практика Суду, і рішення Комісії базуються на «припущенні цього» аргументу. Однак відсутність чіткої відповіді на питання не може більш
виправдовуватися міркуваннями процесуальної економії. Також не може проблема захисту ембріона Конвенцією бути вирішена лише через захист життя
матері. Як показує ця справа, ембріон та мати, як дві окремі «людські істоти»
потребують окремого захисту.
4. Віденська Конвенція про право договорів (стаття 31 § 1) вимагає тлумачити
договори у відповідності до звичайних значень термінів договору в їх контексті та у світлі їхнього наміру й мети. Звичайне значення може бути встановлене лише з цілого тексту. Історично юристи розуміли, що поняття «кожний» включає людську істоту до народження, і поняття «життя» включає все
людське життя, починаючи від запліднення, тобто від моменту, коли починається незалежне існування, і до її закінчення смертю, а народження є лише
стадією в цьому розвитку.
Здається, що структура статті 2 і, головним чином, винятки, передбачені параграфом 2, вказують, що особи мають право на її захист лише після народження, і що лише після народження вони вважаються такими, що мають
права за Конвенцією. Зважаючи на «мету» Конвенції надати широкий захист,
це не здається вирішальним аргументом. По-перше, плід може користуватися
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захистом, особливо в контексті статті 8 § 2. Крім того, рішення Комісії та Суду містять вказівки, що стаття 2 застосовується до ненародженої дитини.
У всіх справах, де розглядалося це питання, Комісія та Суд розвивали концепції
невисловлених обмежень або справедливого балансу між інтересами суспільства та інтересами особи, тобто матері та ненародженої дитини. Зрозуміло,
що ці концепції розвивалися у зв’язку із законодавством щодо добровільного,
а не недобровільного, переривання вагітності. Однак ясно, що вони були б
непотрібні, якщо б Комісія та Суд вважали з самого початку, що стаття 2 не
може застосовуватися до ненародженої дитини. Навіть якщо Комісія та Суд
формально залишили це питання відкритим, такі правові конструкції доводять, що обидва органи були схильні сприйняти звичайне значення «людського життя» та «кожного», а не інше значення.
Також і практика держав-учасниць, які всі дійсно мають конституційні проблеми зі своїми законами щодо абортів (добровільного переривання вагітності) чітко доводить, що захист життя загалом поширюється і на плід. Спеціальне законодавство щодо добровільних абортів було б непотрібно, якщо б
плід не мав захищеного життя і був би до народження повністю залежним від
необмеженого бажання вагітної матері. Майже всі держави-учасниці мали
проблеми, оскільки, загалом, захист життя за їхнім конституційним правом
також поширюється й на пренатальний період.
5. Очевидно, що спірним пунктом щодо генетичних гарантій у багатьох недавніх конвенціях і щодо заборони репродуктивного клонування «людської
істоти» у Хартії щодо фундаментальних прав Європейського Союзу (стаття 3 § 2,
останній підпункт) є те, що захист життя поширюється на початкову фазу
людського життя. Конвенція, яка вважається живим документом, що має тлумачитися за сучасних суспільних умов, має взяти такий розвиток до уваги,
щоб підтвердити «звичайне значення» у відповідності до статті 32 Віденської
Конвенції.
Навіть якщо припустити, що звичайне значення людського життя у статті 2
Конвенції не цілком ясне і може тлумачитись у різний спосіб, зобов’язання
захищати людське життя вимагає більш широкого захисту, особливо з погляду на доступні технології генетичних маніпуляцій та необмежене продукування ембріонів для різних цілей. Спосіб, у який статті 2 тлумачиться, має
розвиватися відповідно до цього розвитку, і обмежувати та протистояти реальним загрозам, з якими стикається сьогодні людське життя. Будь-які обмеження такого динамічного тлумачення мають враховувати відносини між
життям особи, яка була народжена, та ненародженим життям, що означає, що
захист плода на шкоду матері був би неприйнятним.
6. Те, що різні положення Конвенції містять гарантії, які за своїм характером
не можуть поширюватися на ненароджену особу, не змінює цієї позиції. Якщо за своїм характером сфера таких положень може поширюватися лише на
фізичних або юридичних осіб, або на осіб, які були народжені, або на дорослих осіб, це не заважає зробити висновок, що інші положення, такі як перше
речення статті 2, включають захист життя людської істоти на початковому
етапі її розвитку.
7. Слід зазначити, що ця справа ніяк не стосується законодавства щодо добровільного переривання вагітності. Це є окремою проблемою, як фундамен-
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тально відмінна від втручання, всупереч бажанню матері, у життя та благополуччя її дитини. Ця справа стосується неправильних дій третьої особи, що
призвели до втрати плода, якщо не до смерті матері, у той час як добровільний аборт стосується лише відносин між матір’ю та дитиною і питання захисту з боку держави. Хоча рішення, що стаття 2 застосовується до людського
життя до народження, може позначитися на законодавстві щодо добровільного переривання вагітності, це не може бути підставою для того, щоб сказати,
що стаття 2 не є застосовною. Зовсім навпаки.
Більше того, не потрібно в цій справі вирішувати, коли починається життя. Було зазначено, що у двадцять один тиждень плід є життєздатним, хоча я вважаю, що поняття життєздатності не може обмежити позитивний
обов’язок держави захищати ненароджену дитину від втручання та недбалості
лікарів.
8. Не може бути свободи розсуду в питанні застосовності статті 2. Свобода
розсуду може, на мою думку, існувати у визначенні заходів, які можуть бути
вжиті, щоб виконати позитивний обов’язок, який виникає, коли стаття 2 застосовується, але неможливо обмежити застосовність статті 2 посилання на
свободу розсуду. Питання інтерпретації або застосовності статті 2 (абсолютного права) не може залежати від свободи розсуду. Якщо стаття 2 застосовується, будь-яка свобода розсуду обмежуватиметься нею.
9. Тож я вважаю, що стаття 2 застосовується до людської істоти навіть до її
народження, тлумачення, яке здається мені узгодженим з підходом Хартії щодо фундаментальних прав Європейського Союзу, і оскільки Франція не надала достатнього захисту плода від недбалих дій третьої особи, я вважаю, що
тут було порушення статті 2 Конвенції. Щодо специфічних заходів, потрібних для виконання цього позитивного обов’язку, це є справою відповідної
держави, яка має або вжити суворих дисциплінарних заходів, або надати захист через кримінальне законодавство (від ненавмисного вбивства).

Vo. Незгодна думка судді Мулароні, до якої приєдналася суддя Стражницька:
<…> Очевидно, оскільки я не згоден із доводами, які привели більшість до

рішення, що тут не було порушення статті 2 з процесуальних підстав і що тут
необхідно визначати, чи застосовується стаття 2, маю пояснити, чому я вважаю це положення є застосовним і було порушене.
Аж до сьогодні, коли органи Конвенції поки що втримувались від рішення,
чи застосовується стаття 2 до ненароджених дітей, вони не виключали можливості, що плід може користуватися певним захистом першого речення
статті 2.
По-перше, я вважаю за необхідне мати на увазі, що завдання національного
та міжнародного судді не завжди є легким, особливо коли текст може тлумачитися діаметрально протилежним чином.
Підготовчі матеріали до Конвенції нічого не кажуть щодо значення слів
«кожен» та «життя» та щодо того, чи застосовується стаття 2 до народження.
Однак з 1950-х років значного прогресу було досягнуто у науці, біології та
медицині, у тому числі на пренатальній стадії.
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Політична спільнота намагається як на національному, так і на міжнародному
рівні визначити найбільш прийнятні засоби захисту, навіть до народження,
прав людини та гідності людської істоти від певних біологічних та медичних
експериментів.
Я вважаю, що неможливо ігнорувати великий спір, який відбувається у національних парламентах останніми роками стосовно предмета біоетики та
бажаності запровадження або реформування законодавства щодо відтворення за допомогою медицини або пренатальної діагностики, щоб поновити гарантії, заборонити технології, такі як репродуктивне клонування
людської істоти, та створити чіткі обмеження для технології, які довели медичну необхідність.
Мета Конвенції з прав людини та біомедицини, яка була відкрита для підписання 4 квітня 1997 року в Ов’єдо й набрала чинності 1 грудня 1999 року, полягає у захисті гідності й особистості людської істоти та забезпеченні кожному
без дискримінації поваги до його цілісності та інших прав та основоположних свобод у застосування біології й медицини. Вона захищає гідність кожної
особи, у тому числі ненародженої, і її головна турбота – забезпечити, щоб не
проводилося жодне дослідження або втручання, яке підриває повагу до гідності та цілісності людської істоти. Хоча Конвенція є дуже недавньою, вона не
визначає терміни «кожен» та «людська істота», хоча вона підтверджує їхнє
верховенство у статті 2 у таких виразах: «Інтереси та добробут окремої людини превалюють над інтересами суспільства або науки. Щодо проблеми визначення терміна «кожен», Пояснювальна доповідь, підготовлена Генеральним директоратом з правових питань Ради Європи, зазначає у параграфі 18:
«За відсутності одностайної згоди щодо визначення цих термінів між країнами-учасницями Ради Європи, було вирішено надати можливість визначати
їх у національному законодавстві відповідно до цілей застосування цієї
Конвенції».
Крім того, я відзначаю, що ця Конвенція безперечно містить положення щодо пренатальної фази. До Європейського суду з прав людини можуть звернутися за статтею 29 Конвенції щодо консультативного висновку з їх інтерпретації. Держави-учасниці не наклали жодних обмежень на можливість такого
звернення, які б обмежували повноваження Суду лише питаннями, що виникають після пологів.
Хоча текст або мовчить, або містить численні перехресні посилання, заявниця,
тим не менше, має право на відповідь.
По-друге, я наголосив би, що Суд має прийняти рішення щодо конкретної
справи. Заява стосується переривання вагітності внаслідок медичної недбалості,
що спричинила втрату плода у віці від 20 до 24 тижнів проти волі матері.
У цьому зв’язку я вважаю, що не слід зневажати тим, що плід у цій справі був
такого ж віку як плоди, що вижили, і що науковий прогрес сьогодні робить
можливим знати дійсно все про плід такого віку: його вагу, стать, точні розміри, і чи має він певні недоліки або проблеми. Хоча він ще не має існування,
окремого від його матері (до того ж можна сказати, що перші п’ять років
життя дитина не може вижити сама, без когось, хто за нею доглядає), я вважаю, що це є істота, окрема він своїй матері.
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Хоча юридична особистість надається лише після народження, це, як на мене, не означає, що не має бути жодного визнання або захисту «права кожного
на життя» до народження. Насправді, мені здається це принципом, який поділяється всіма державами – членами Ради Європи, оскільки національне законодавство, яке дозволяє добровільне переривання вагітності, не було б потрібно, якщо плід не визнавався б таким, що має життя, яке має бути
захищеним. Аборт, таким чином, складає виняток із правила, що право на
життя має бути захищеним навіть до народження.
У будь-якому разі ця справа зовсім не стосується національного законодавства
держав щодо абортів, яке давно стало предметом заяв до органів Конвенції і
було знайдено таким, що відповідає Конвенції.
Я вважаю, що, як і в разі інших положень Конвенції, статтю 2 слід тлумачити
еволюційним чином, щоб можна було протистояти значним небезпекам, які
сьогодні загрожують людському життю. Це стало необхідним через можливості, які існують для генетичних маніпуляцій та через ризик, що наукові результати будуть використані з метою, яка підриває гідність та ідентичність
людської істоти. Суд, крім того, часто стверджував, що Конвенція є живим
документом, який слід тлумачити у світлі умов сьогодення.
Тож я роблю висновок, що стаття 2 Конвенції застосовується в цій справі і
була порушена, оскільки право на життя не було захищене законодавством
відповідної держави.

1.2.3. Створення загрози життю
Суд нагадує, що в цій справі застосування сили до Абдуллатіфа Ілхана
не призвело до смерті. Це не виключає дослідження скарги апелянта з погляду статті 2. Слід зазначити, що у трьох попередніх справах Суд досліджував скарги згідно з цим положення, хоча потерпілий не загинув внаслідок оскаржених дій.
У справі Османа проти Великої Британії апелянт, Ахмет Осман, був
тяжко поранений, коли з близької відстані в нього та його батька вистрілила озброєна людина. Суд визначив за обставинами цієї справи, що органи Великої Британії не порушили позитивних обов’язків за статтею 2
забезпечити захист їхнього життя у значенні першого речення статті 2.
У справі Яси апелянт після пострілів на вулиці з боку невідомої людини
отримав вісім кульових поранень, але вижив. Суд, установивши, що органи влади не знехтували обов’язком захищати життя, усе ж вирішив, що
вони не виконали процесуального обов’язку за статтею 2 здійснити ефективне розслідування щодо нападу. У справі L.C.B. проти Великої Британії, де хвора на лейкемію заявниця була дочкою військовослужбовця,
який перебував на острові Різдва під час ядерних випробувань, здійснюваних Великою Британією, Суд відзначив, що ніщо не вказувало, ніби
держава навмисно намагалась позбавити її життя, але дослідив з погляду
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статті 2, чи зробила держава все, що було потрібно, аби запобігти тому,
щоб життя заявниці не опинилося під загрозою. Суд вирішив, що стосовно
цього держава не припустила недбалості. İlhan, § 75
Суд зазначає, що ці три справи стосувалися позитивного обв’язку
держави захищати життя людини від третіх осіб або від загрози хвороби згідно з першим реченням статті 2 § 1. Однак він вважає, що лише у
виняткових обставинах фізичне погане поводження з боку державних
посадовців, яке не призвело до смерті, може викрити порушення статті
2 Конвенції. Це вірно, що кримінальна відповідальність осіб, причетних
до застосування сили, не становить предмет розгляду за Конвенцією.
Однак, ступінь і характер використаного насильства та визначена мета
такого насильства можуть, крім усього іншого, мати значення для визначення, чи слід вважати в окремому випадку дії державних агентів
при завданні ушкоджень, здатних призвести до смерті, такими, що не
узгоджуються з наміром та метою статті 2 Конвенції. Майже в усіх випадках, коли особи зазнають насильства або поганого поводження з боку
поліції або військових, їхні скарги досліджуватимуться скоріш з погляду
статті 3 Конвенції. İlhan, § 76
У цій справі використання сили проти заявника не мало смертельних
наслідків. Однак це не виключає загалом дослідження скарг заявника за
статтею 2, текст якої в цілому свідчить, що вона стосується на лише навмисного вбивства, але також і ситуації, коли дозволено використовувати
силу, яка ненавмисно може призвести до позбавлення життя. Фактично
Суд уже розглядав скарги за цим положенням, коли потерпілий не загинув
внаслідок спірної поведінки. Makaratzis, § 49
Стосовно цього слід зазначити, з одного боку, що Суд уже визнав, що
за першим реченням статті 2 § 1 на державі може бути позитивний
обов’язок захистити життя особи від третіх осіб або від небезпеки смертельної хвороби. Makaratzis, § 50
З іншого боку, у практиці встановлено, що лише за виключних обставин фізичне погане поводження з боку державних агентів, яке не призвело до смерті, може означати порушення статті 2 Конвенції. Це правильно,
що в процесі за Конвенцією кримінальна відповідальність причетних до
використання сили осіб не розглядається. Тим не менше, ступінь і характер використаної сили та намір і мета її використання можуть, разом із
іншими чинниками, мати значення для оцінки, чи були в особливих обставинах справи дії державних агентів, що спричинили небезпечні для
життя ушкодження, щоб підпадати під дію гарантій, наданих статтею 2
Конвенції, враховуючи мету та намір, на які спрямована ця стаття. Майже
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в усіх випадках, коли на особу нападають або з нею погано поводяться
поліція чи солдати, її скарги скоріше будуть розглядатися за статтею 3
Конвенції. Makaratzis, § 51
Отож, що Суд має визначити в цій справі, де державні агенти причетні
до поранення заявника, це – чи було використання сили проти заявника
потенційно смертельним і які наслідки поведінка причетних службовців
мала не лише для його фізичної цілісності, але також для інтересу, який
право на життя намагається захистити. Makaratzis, § 52
Не заперечується, що заявника переслідувала велика кількість поліцейських, які багато разів використовували револьвери, пістолети та напівавтоматичну зброю.
З доказів, наданих Суду, видно, що поліція використовувала свою
зброю, щоб зупинити автомобіль заявника та здійснити його арешт, тобто
це був один із випадків, які охоплюються параграфом другим статті 2, коли використання смертоносної або потенційно смертоносної сили може
бути виправданим. Щодо поганого поводження, забороненого статтею 3,
не можна сказати, що в будь-який час поведінка офіцерів поліції свідчила,
що вони намагалися завдати йому болю, страждань, приниження або образи. Зокрема, у наявних у нього матеріалах Суд не може знайти підтвердження твердженням заявника, що йому стріляли в ноги після того, як він
залишив машину. Makaratzis, § 53
Суд також приймає доведення Уряду, що поліція не мала наміру вбити
заявника. Але він зазначає те, що його не вбили випадково. Відповідно до
висновків балістичної експертизи, в автомобілі було шістнадцять отворів
від кіль, які летіли по горизонтальній або висхідний траєкторії на рівні
водія. Також на лобовому склі автомобіля було три отвори і слід від кіль,
які пройшли через заднє скло; останнє розбилось та впало всередину. Нарешті, заявника поранили у праву руку, праву ногу, ліву сідницю та правий бік грудної клітини, і дев’ять днів він знаходився в лікарні. Тяжкість
ушкоджень не заперечується. Makaratzis, § 54
Через згадані обставини і, особливо, через ступінь та характер використаної сили Суд робить висновок, що, незважаючи на те, чи намагалась
поліція справді вбити його, заявник був жертвою поведінки, яка за своєю
природою наражала його життя на небезпеку, хоча він не загинув. Стаття 2,
таким чином, застосовується у цій справі. Крім того, враховуючи обставини,
у яких його життя було поставлено під загрозу, та характер спірної поведінки
державних агентів, Суд переконаний, що ці факти вимагають дослідження
за статтею 2. Makaratzis, § 55
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2. Негативний обов’язок («Жодна людина
не може бути умисно позбавлена життя...»)
2.1. Настання смерті під час перебування під вартою
Суд нагадує, що стаття 2 Конвенції, яка забезпечує право на життя,
вважається одним із найфундаментальніших положень у Конвенції. Зважаючи на важливість захисту, який надає стаття 2, Суд має піддати найбільш
прискіпливій перевірці скарги щодо позбавлення життя. Velikova, § 68;
Anguelova, § 110; Khashiyev, § 132

Зважаючи на важливість захисту, який надає стаття 2, Суд має піддати
найбільш прискіпливій перевірці скарги щодо позбавлення життя, узявши
до уваги не лише дії агентів держави, але також усі супутні обставини.
Salman, § 99; Demiray, § 42; Tanlı, § 141

Зобов’язання держав-учасниць набуває особливого виміру, коли справа
стосується затриманих, оскільки затримані цілком знаходяться під контролем органів влади. Slimani, § 27
Особи, які перебувають під вартою, знаходяться у вразливому становищі, і влада зобов’язана їх захищати. Salman, § 99; Demiray, § 42; Tanlı, § 141;
Keenan, § 90; Avşar, § 391; Edwards, § 56; Anguelova, § 110; Orhan, § 326; Slimani, § 27;
Trubnikov, § 68

У контексті статті 3 Конвенції Суд вирішив, що держава повинна надати пояснення щодо кожного ушкодження, яке виникло під час перебування під вартою, або інакше позбавлена волі, – обов’язок, який стає особливо настійним, коли особа померла. Keenan, § 90; Edwards, § 56; Slimani, § 27
Коли особу взяли під варту в доброму стані здоров’я, а під час звільнення в неї виявлені ушкодження, держава зобов’язана надати вірогідне
пояснення тому, як виникли ці ушкодження, без чого постає питання з погляду статті 3 Конвенції. Timurtaş, § 82; Salman, § 99; Taş, 63; Demiray, § 42; Tanlı,
§ 141; Akdeniz, § 85; Avşar, § 391; Irfan Bilgin, § 138; Orhan, § 326; Trubnikov, § 68

Вирішивши, що стаття 3 Конвенції вимагає від держави захищати здоров’я і фізичне благополуччя осіб, позбавлених свободи, наприклад, надавши їм потрібну медичну допомогу, Суд вважає, що коли затриманий
помирає через проблеми із здоров’ям, держава має надати пояснення щодо причин смерті та щодо лікування, наданого цій особі до її смерті. За
загальним правилом, сам факт, що особи померла за підозрілих обставин,
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перебуваючи під вартою, має порушити питання, чи виконала держава
свій обов’язок захистити право особи на життя. Slimani, § 27
Зобов’язання органів влади надати пояснення щодо поводження з особою під час утримання під вартою є особливо нагальним, коли особа згодом
померла або зникла. Salman, § 99; Taş, 63; Demiray, § 42; Tanlı, § 141; Akdeniz, § 85;
Avşar, § 391; Orhan, § 326

Коли особу взяли під варту в доброму стані здоров’я, а згодом вона
виявляється мертвою, держава зобов’язана надати вірогідне пояснення
подіям, які призвели до смерті, без чого органи влади мають бути визнані
відповідальними з погляду статті 2 Конвенції. Velikova, § 70; Anguelova, § 110
На державі лежить обов’язок звітувати за будь-яке ушкодження, яке
виникло під час тримання під вартою, що стає особливо нагальним, якщо
особа померла. Trubnikov, § 68
2.1.1. Смерть у наслідок поганого поводження
Суд зазначає, що пан Забчеков помер після того, як перебував у затриманні кілька годин у поліції Разграду, куди він був доставлений після короткочасного переслідування офіцером поліції, який на той час не знаходився на службі. Тож Уряд має надати вірогідне пояснення щодо смерті
пана Забчекова. Anguelova, § 112
Уряд пояснив, що смерть пана Забчекова не могла бути наслідком поганого поводження в поліції, оскільки другий звіт експерта стверджує, що
смертельне ушкодження, пролам черепа, було спричинено щонайменше
за десять годин до моменту смерті. З цього випливає, що пролам черепа
стався до 7 години вечора 28 січня 1996 року, у той час як пан Забчеков
стикнувся із поліцією п’ятьма годинами пізніше. Anguelova, § 113
Суд зазначає, що висновок другого звіту щодо часу виникнення ушкодження ґрунтується на візуальному вивченні фотографій згустку крові,
взятого через шість годин після смерті пана Забчекова. Експерти навіть не
згадували, чому вони вважають, що ніяких змін із кров’ю не сталося після смерті хлопця. Відповідно до медичного висновку, наданого заявницею, – і який не заперечувався Урядом, – такі зміни сталися і мали бути
враховані.
Крім того, другий судово-медичний звіт, який ґрунтувався лише на документах, значно відрізняється від висновків у першому звіті, не пояснюючи, чому висновки у звіті щодо сили ударів та часу спричинення проламу
черепа не є вірними. Перший судово-медичний звіт, навпаки, ґрунтувався
на безпосередньому огляді трупа.
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Суд робить висновок, що вищезгадане зменшує надійність другого судово-медичного звіту. Anguelova, § 114
Це правда, що певні факти у цій справі не можуть бути пояснені однозначно: похитування пана Забчекова, про яке казали, його белькотання на
момент арешту можна вважати ознаками того, що в нього вже були ушкодження на той час, але це могло також бути наслідком його сильного
сп’яніння. Anguelova, § 115
Але якщо пан Забчеков насправді отримав ушкодження до 7 години
вечора 28 січня 1996 року, як це припускається у другому судовомедичному звіті, це могло означати, що він ходив із друзями, відвідував
бар і потім вирішив вкрасти частини автомобіля, вже маючи пролам черепа. Це дається неймовірним, навіть якщо врахувати так званий «ясний
період» між отриманням ушкодження та смертю. Зокрема, не заперечується, що пан Забчеков був здатен бігти, коли С. намагався схопити його,
і ходив нормально, коли його доставляли до поліцейського відділку.
Anguelova, § 116

Суд зазначає, що перший судово-медичний звіт вважав, що пролам черепа скоріше за все був спричинений від чотирьох до шести годин до
смерті пана Забчекова і, таким чином, можливо у час, коли він перебував
під контролем поліції, чи то до, чи то після доставлення до поліцейського
відділку.
Крім того, було багато інших ушкоджень на тілі пана Забчекова, які
могли бути наслідком тих самих подій, які спричинили пролам черепа.
Anguelova, § 117

Уряд стверджував, що пан Забчеков міг отримати ушкодження, упавши на землю, – до того, як він зустрівся із поліцією, або під час погоні, –
оскільки він був п’яний та мав проблеми із здоров’ям. Сліди на його
зап’ястях виникли від звичайного використання наручників. Anguelova, § 118
Але це припущення не підтримується судово-медичними звітами,
оскільки наявність або відсутність «ушкоджень від протиудару», що характеризують падіння, не було відображено під час розтину.
Крім того, Суд вважає важливим, що ніхто зі свідків, які спілкувалися
з сином заявниці до того, як його забрали до поліцейського відділку, не
згадував жодних скарг на погане почуття з його боку.
Щодо використання наручників, то згідно з думкою медиків, наданою
заявницею, наручними могли залишити сліди, якщо вони були занадто
тугі або особа опиралася або її тягнули. Під час розтину знайшли дуже
слабкий слід на лівій руці пана Забчекова та значний синець на його пра-
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вій руці. Згадували також, що певний час він був прикутий до дерева. Тож
може здатися неймовірним, що ушкодження на його правому зап’ясті було спричинене звичайним використанням туго затягнутих наручників.
Два інші пояснення – що пан Забчеков опирався або його тягнули – можуть свідчити про те, що з ним погано поводилися.
Нарешті, Суд не вважає, що інформація щодо можливого захворювання пана Забчекова є надійною або особливо значущою. Вона ґрунтується
на його показах та показах його матері під час допиту у зв’язку із кримінальним обвинувачення і, у будь-якому разі, не може призвести до обґрунтованого висновку щодо проламу черепа або інших ушкоджень.
Запропонований Урядом висновок, ніби пан Забчеков міг зазнати
ушкоджень через падіння, також є неймовірним у світлі всіх обставин.
Anguelova, § 119

Оцінуюючи докази в цій справі, Суд, крім того, надає великого значення відомостям про те, що офіцери поліції вели себе підозріло, та тому,
що органи влади прийняли на віру їх покази всупереч серйозним ознакам,
які вимагали обережного ставлення до їхніх пояснень.
Прикладами підозрілої поведінки поліції є такі: між 3 та 5 годинами
ранку 29 січня 1996 року, коли вони не надавали можливості пану Забчекову побачитися з лікарем та, можливо, намагалися обрати лікаря, який
би його оглянув; їхні очевидно неправдиві твердження у відповідь на запитання д-ра Михайлова, що пан Забчеков був доставлений до поліції вже
в такому стані, у якому лікар побачив його близько 5 години ранку; також
те, що були підроблені записи про затримання, і те, що пан Забчеков був
зареєстрований постфактум як «невідома особа», хоча він був добре відомий офіцерам поліції як особа, що підозрюється у крадіжці, і його впізнали одразу ж під час зустрічі.
Ці факти були важливими ознаками того, що потрібне ретельне розслідування; таке розслідування не було здійснено. Anguelova, § 120
Враховуючи всі відповідні обставини, Суд, таким чином, вважає неймовірним пояснення Уряду щодо смерті пана Забчекова, яке ґрунтується на висновках другого судово-медичного звіту щодо часу отримання ушкоджень та на припущенні, що хлопець зазнав ушкоджень через
падіння на землю. Уряд не запропонував будь-яких інших пояснень.
Anguelova, § 121

Тож тут було порушення статті 2 Конвенції. Anguelova, § 122
Суд приймає фактичні висновки Комісії. Не заперечується, що у Ширнаку між 18 та 20 серпня 1992 року була сутичка і що, відповідно до свід-
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чень співробітників сил безпеки, більш ніж сотня людей були заарештовані, проводилися перевірки особистості на вході до міста, а особи, підозрювані у терористичній активності, доставлялися безпосередньо до
штаб-квартири поліції співробітниками „сил швидкого реагування”. Як
зазначила Комісія, дуже сильні висновки можна зробити зі свідчень, які
давали делегатам Сулейман Ертак (щодо арешту Мехмета Ертака, Мустафа Малай, губернатор провінції Ширнак (який визнав, що він зустрічав
у своєму офісі людей, які казали, що бачили Мехмета Ертака під час перебування під вартою) та Абдурахіма Деміра (який підтвердив, що розмовляв з Мехметом Ертаком під час перебування у поліції та що він бачив
його „мертвим” у штаб-квартирі поліції після застосування тортур офіцерами поліції). Суд на цій підставі робить висновок, що є достатньо доказів, щоб зробити висновок поза розумним сумнівом, що після арешту та
взяття під варту Мехмет Ертак зазнав жорстокого та невизнаного поганого поводження і помер, перебуваючи під вартою сил безпеки. Тож ця
справа відрізняється від справи Курта, у якій Суд дослідив скаргу заявниці щодо зникнення її сина за статтею 5. У справі Курта, хоча сина заявниці взяли під варту, не було жодних інших доказів поводження, якого він
зазнав потім, або його подальшої долі. Ertak, § 131
Наголошуючи, що органи влади зобов’язані звітувати щодо осіб, які
перебувають під їхнім контролем, Суд зазначає, що жодного пояснення
не було надано щодо того, що сталося після арешту Мехмета Ертака.
Ertak, § 132

Тож Суд вважає, що за обставин цієї справи Уряд відповідає за смерть
Мехмета Ертака, яка була спричинена державними агентами після його
арешту; тобто тут була порушена стаття 2 стосовно цього. Ertak, § 133
2.1.2. Несвоєчасна або неналежна медична допомога
«Причиною смерті пана Цончева стала гостра втрата крові внаслідок
великих та глибоких гематом у верхніх кінцівках та лівій сідниці». Розтин
не виявив жодних інших захворювань або ушкоджень, які могли призвести до смертельних наслідків. Velikova, § 71
Не заперечується, що пан Цончев купив певну кількість алкоголю до
свого арешту. Але також не заперечується, що на момент свого арешту він
вживав алкоголь разом із іншими, що він ходив, що була якась розмова
між ним, офіцерами поліції та іншими особами, що під час розмови, на
час арешту та протягом ще двох годин пан Цончев не скаржився на стан
здоров’я, і що ніхто з тих, хто з ним спілкувався, у тому числі офіцери
поліції, не казав про будь-які ознаки тих тяжких тілесних ушкоджень, які
були знайдені під час розтину.
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На підставі вищезгаданого Суд вважає невірогідним припущення Уряду,
що пан Цончев, можливо, отримав тілесні ушкодження до свого арешту.
Velikova, § 72

Інше припущення Уряду, ніби пан Цончев, можливо, ушкодився, впавши на землю під час затримання і пізніше у поліцейському відділку,
оскільки він погано тримався на ногах, є також неймовірним. У звіті про
розтин зазначається така можливість лише стосовно синців на обличчі
пана Цончева. Ці синці не призвели до гострої втрати крові і, врешті, до
смертельних наслідків.
Щодо смертельних ушкоджень Суд зазначає, що відповідно до рішення прокурора від 19 березня 1996 року вони стали наслідком «навмисного
побиття». Насправді, гостра втрата крові була наслідком симетричних гематом на верхніх кінцівках, розміром 40 на 18 сантиметрів кожна, та гематоми на лівій сідниці, розміром від 8 до 10 сантиметрів завдовжки та
від 1,5 до 2 сантиметрів завширшки. Медичний експерт не згадував падіння серед можливих способів спричинення ушкоджень такої тяжкості
та характеру. Відповідно до звіту про розтин, смертельні ушкодження на
лівій сідниці «виникли від дії довгого твердого предмета (предметів) з
обмеженою поверхнею, продовгуватого, приблизно два сантиметри завширшки», і ушкодження на верхніх кінцівках «від дії – ударів або зіткнення – з твердим тупим предметом», форму якого неможливо визначити.
Ці докази не підтримують твердження Уряду, що пан Цончев міг ушкодитись, упавши на землю. Velikova, § 73
Таким чином, Суд вважає, що є достатньо доказів, із яких можна зробити висновок поза розумним сумнівом, що пан Цончев помер внаслідок
ушкоджень, спричинених під час перебування під контролем поліції. Таким чином, держава відповідає за них. Velikova, § 74
Суд також робить висновок, що немає доказів того, що пана Цончева
оглядали, з увагою, належною медичній професії, у будь-який час, поки він
перебував у затриманні, отримавши тяжкі ушкодження. Velikova, § 75
Тож Суд вважає, що тут було порушення статті 2 Конвенції стосовно
смерті пана Цончева. Velikova, § 76
Суд, посилаючись на свої висновки щодо підозрілої поведінки поліції,
зазначає, що вона зволікала із наданням медичної допомоги пану Забчекову і що це посприяло вирішальним чином смертельним наслідкам.
Anguelova, § 125

Уряд стверджував, що поліцейським офіцерам, які не є професійними
медиками, не можна дорікати за те, що вони не змогли визначити, що ситуація стала загрозливою. Anguelova, § 126
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Однак цей аргумент не стосується справи, оскільки не заперечується,
що в певний момент після 3 ранку поліцейські офіцери зрозуміли, що стан
пана Забчекова погіршується. Навіть тоді, замість того, щоб викликати
швидку допомогу, вони зв’язалися із колегами, які заарештували хлопця.
Ті офіцери, які знаходилися у патрулі, знайшли можливим припинити патрулювання і приїхати до поліцейського відділку, щоб пересвідчитися в
ситуації. Побачивши стан пана Забчекова, вони знайшли час поїхати до
лікарні і повернутися разом із швидкою допомогою, замість того, щоб викликати її. Anguelova, § 127
Крім того, особливо важливо, що в матеріалах справи не міститься
жодних слідів критики або несхвалення щодо способу, у який вирішувалися проблеми із здоров’ям затриманого. Anguelova, § 128
У першому медичному звіті та у висновку експерта, наданому заявницею, зазначається, що зволікання із наданням медичної допомоги мало
фатальні наслідки. Anguelova, § 129
Тож Суд робить висновок, що поведінка офіцерів поліції між 3 і 5 ранку 29 січня 1996 року та відсутність жодної реакції органів влади щодо
неї становлять порушення обов’язку держави захистити життя особи, яка
знаходиться під вартою. Anguelova, § 129
2.1.3. Неналежні умови утримання
та/або неналежний медичний догляд
У цій справі не стверджувалось, що службовці «навмисно» вбили пана
Сліті або що його смерть була спричинена непропорційним використанням сили. За статтею 2 та 3 Конвенції головна скарга заявниці проти органів влади полягала у тому, що вони тримали пана Сліті у місці, в якому
не було медичного обладнання та догляду, якого потребував його стан
здоров’я, та що вони не надали належного лікування, коли він смертельно
занедужав. Slimani, § 33
Матеріали справи доводять, що пан Сліті перебував у багатьох психіатричних лікарнях, отримував медичну допомогу до його поміщення у центр
тримання у Марсельєз-Аренс (Marseilles-Arenc) та приймав численні ліки,
коли був застосований цей захід, та що органи влади знали про це. Крім того, доповіді КЗТ від 14 травня 1998 року та 9 липня 2001 року свідчать, що
у час, коли пан Сліті утримувався в центрі тримання у Марсел’єз-Аренс,
там не було жодного медичного обладнання або медичного персоналу, та
що матеріальні умови ув’язнення були дуже погані. Slimani, § 34
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Slimani. Частково незгодна (dissenting) думка судді Люкайдеса, до якої приєднався суддя Мулароні:
Коли особа помирає в ув’язненні, на державі лежить обов’язок звітувати про
події, що призвели до смерті, без чого органи влади визнаються відповідальними з погляду статті 2 Конвенції: утворюється сильна фактична презумпція
щодо смерті, яка сталася під час такого ув’язнення. На органах влади лежить
тягар надати задовільне та переконливе пояснення.
У цьому разі лікування, призначене партнерові заявниці після захворювання,
не складає предмет розгляду; у всякому разі, є висновок експерта, призначеного слідчим суддею, який знайшов, що лікування «відповідало сучасним медичним знанням» (висновок від 2 травня 2001 року). Також важко встановити,
наскільки можливо було передбачити події.
Тим не менше, я вважаю, що ув’язнення пана Сліті у місці без будь-якого медичного обладнання та без організованого медичного нагляду саме собою загрожує здоров’ю й життю ув’язненого та створює недбалість з боку органів
влади: відповідальність держави настає за статтею 2 через сам факт смерті за
таких обставин особи, позбавленої свободи у такому місці, якщо тільки не
буде доведено, що жодного причинного зв’язку між смертю та відсутністю
адекватної медичної допомоги не було. Іншими словами, слід застосувати
згаданий принцип презумпції відповідальності держави.
Два звіти Європейського Комітету з запобігання катуванням та нелюдському
або такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню (КЗК) доводять, що на час, коли сталися події у цій справі, «умови утримання у центрі
адміністративного затримання Марсел’єз-Аренсу були далекі від бажаних: там
не надавалась жодна медична допомога або допомоги медичної сестри; ліки
розподілялися персоналом охорони (поліцейськими офіцерами) «відповідно
до потреб, висловлених затриманими». Відповідно до КЗК, «на додаток до
складності звернення до лікаря, така ситуація неминуче призводить до неприйнятних наслідків з погляду медичної етики».
Тож ясно, що у відповідний час не було жодної медичної інфраструктури або
медичного персоналу в Аренсі, і що ліки розподілялися між ув’язненими поліцейськими офіцерами. Крім того, у цій справі, незважаючи на тяжку медичну історію пана Сліті та інтенсивне лікування, призначене йому, органи
влади не занепокоїлися його відмовою приймати ліки та його збудженим
станом, і не запросили медичної поради негайно. На мій погляд, це становить форму недбалості, за яку відповідає держава. Оскільки Уряд не надав доказів, щоб довести, що тут не було причинного зв’язку між цим недоглядом і
смертю пана Сліті, я вважаю, що тут було порушення статті 2.

2.1.4. Зникнення
Стаття 5 покладає на державу обов’язок відповідати за місцезнаходження особи, яку взяли під варту і яка, таким чином, перебуває під контролем владних органів. Timurtaş, § 82; Çiçek, § 145; Irfan Bilgin, § 138
Чи може відсутність вірогідного пояснення з боку органів влади щодо
долі затриманої особи за відсутності тіла порушити питання з погляду
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статті 2 Конвенції, залежить від усіх обставин справи, і особливо від наявності достатніх непрямих доказів, що спираються на певні дані, з яких
можна зробити висновок потрібного стандарту переконання, що затриману особу слід вважати померлою під вартою. Timurtaş, § 82; Taş, 63; Çiçek, § 145;
Akdeniz, § 85; Irfan Bilgin, § 138

Стосовно цього строк, який минув з того часу, як особу взяли під варту, хоча й не є сам по собі вирішальним, але має значення. Слід визнати,
що чим більше часу спливає без будь-яких відомостей про затриману
особу, тим більшою є вірогідність, що вона померла. Таким чином, плин
часу певною мірою може впливати на те, яке значення надаватиметься
іншим складовим непрямих доказів, щоб дійти висновку, що відповідну
особу слід вважати мертвою. Стосовно цього Суд вважає, що це становище порушує питання, які сягають за межі лише незаконного затримання
на порушення статті 5. Таке тлумачення узгоджується з ефективним захистом права на життя, яке передбачене статтею 2, що вважається одним із
найбільш фундаментальних положень у Конвенції. Timurtaş, § 83; Taş, 63;
Çiçek, § 145; Akdeniz, § 86; ; Irfan Bilgin, § 139

Звертаючись до конкретних обставин справи, Суд зазначає, що хоча
родичі заявників були затримані десь із 9 до 12 жовтня 1993 року, ніяких
записів не було зроблено у в’язничних журналах. Свідчення заявників та
інших жителів села вказують, що вони трималися в Кепирі десь до 17 або
19 жовтня 1993 р., коли деяких із них хоча б бачили, коли їх саджали до
вертольота. З тих пір про них не було ніякої звістки. Akdeniz, § 87
Суд робить дуже сильні умовиводи з тривалості часу, який минув –
більш ніж сім років, з відсутності будь-яких документальних доказів щодо їх затримання та з нездатності Уряду надати задовільне й вірогідне пояснення щодо того, що з ними сталося. Він також зазначає, що в загальній
обстановці на південному сході Туреччини в 1993 році, ніяк не можна
виключити, що незареєстроване затримання цих осіб могло загрожувати
їхньому життю. Він нагадує, що Суд вирішив у двох недавніх рішеннях,
що недоліки, які підривають ефективність кримінально-правового захисту в південно-східному регіоні в той період також стосуються цієї справи,
припускаючи та враховуючи безвідповідальність співробітників сил безпеки за їхні дії. Akdeniz, § 88
З цих підстав Суд знаходить, що одинадцять чоловіків мають вважатися загиблими внаслідок їхнього затримання силами безпеки. Тим самим
настає відповідальність держави-відповідача за їхню смерть. Зважаючи
на те, що органи влади не звітували, що сталося протягом їхнього затримання та що вони не посилалися на будь-яке виправдання для застосування якоїсь смертоносної сили з боку їхніх агентів, відповідальність за
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їхню смерть покладається на відповідний Уряд. Тож стосовно цього було
порушення статті 2. Akdeniz, § 89
Суд вважає, що є багато елементів, які відрізняють цю справу від інших, таких як Курт (Kurt) проти Туреччини, де Суд вирішив, що не було
достатньо переконливих ознак того, що син заявниці помер в ув’язненні.
У першу чергу, пройшло шість з половиною років після того, як Тахшин
та Алі Іхсан Чичеки були схоплені та поміщені під варту. Крім того, було
встановлено, що два брати були поміщені в місце ув’язнення – військову
зону в регіональній школі-інтернаті Ліси – органами, за які держава несе
відповідальність. Нарешті, те, що солдати не звільняли Тахшина та Алі
Іхсана Чичеків разом з іншими жителями через кілька днів, разом із іншими матеріалами справи, свідчить, що їх обох органи влади вважали підозрюваними. У контексті загальної ситуації на південному сході Туреччини в 1994 році ніяк не можна виключити, що невизнане затримання
таких осіб загрожувало їхньому життю. Слід нагадати, що Суд вирішував
у попередніх рішеннях, що недоліки, які підривають ефективність кримінально-правового захисту на південному сході на час, який має значення
для цієї справи, допускали та потурали безвідповідальності співробітників сил безпеки за їхні дії. Çiçek, § 146
З цих підстав, враховуючи, що протягом шести з половиною років не
з’явилася жодна інформація щодо місця перебування синів заявниці, Суд
переконаний, що Тахшина та Алі Іхсана Чичеків слід вважати загиблими
після невизнаного затримання силами безпеки. Тож держава має звітувати
за їхню смерть. Зважаючи на те, що органи влади не надали жодного пояснення щодо того, що сталося із Тахшином та Алі Іхсаном Чичеками після
затримання, за їхню смерть відповідає держава. Відповідно стосовно цього
було порушення статті 2. Çiçek, § 147

2.2. Незаконне вбивство агентами держави
Не заперечувалось, що Мехмета Шерифа Авшара вбили протиправно
та за обставин, що виходять за межі винятків, передбачених у другому
параграфі статті 2. Однак постає питання, чи можна вважати Уряд відповідальним за це вбивство. Avşar, § 409
Суд встановив, що Мехмета Шерифа Авшара взяли в його помешканні
п’ять членів сільської варти, перебіжчик Мехмет Мехметоглу та сьома
особа, офіцер безпеки. Вони доставили його до жандармерії, де його присутність була відома жандармам. З жандармерії його вивели Мехмет Мехметоглу та сьома особа разом з Фейзи Гокченом та Омером Гюнгором.
Через деякий час його вбили. Avşar, § 410
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Суд нагадує, що родина Авшарів зв’язалась з поліцією незабаром після того, як Мехмета Шерифа Авшара взяли, і вони також зайшли до жандармерії, де розповіли про те, що сталося. Жандарми знали, що Мехмет
Шериф Авшар знаходиться в жандармерії, і знали, хто його викрав. Від
останніх не запитали пояснень щодо їхніх дій й дозволили безперешкодно залишити жандармерію разом із Мехметом Шерифом Авшаром. Мехмета Шерифа Авшара не записали ні в якому журналі як особу, затриману
з якоюсь законною метою. Хоча і не встановлено, що хтось із жандармів
знав про намір убити Мехмета Шерифа Авшара, обставини, за яких його
взяли з магазину та не провели через формальну процедуру зареєстрованого затримання, свідчили, що йому реально та безпосередньо загрожує
небезпека протиправного поводження, зокрема, – за обставин, що склалися на той час на південному сході Туреччини, – небезпека бути вбитим.
Байдуже ставлення жандармів до протиправних дій сільських охоронців,
Мехмета Мехметоглу та сьомої особи, також як і до скарг родини викраденої особи, підтримує строгий умовивід щодо потурання цим діям або
щонайменше згоду з ними. Avşar, § 411
Суд переконаний, що Мехмета Шерифа Авшара можна вважати померлим після того, як він був узятий під варту агентами держави. Суд не
згоден із зауваженням Уряду, ніби злочин був скоєний особами, які діяли
у своїй особистій якості без відома державних органів і, тим самим, за
межами відповідальності держави. Avşar, § 412
Сільські охоронці обіймають офіційну посаду, що передбачає обов’язки та відповідальність. Їх направили до Дайярбакира для участі в затриманні підозрюваних, і вони поводилися щодо родини Авшарів як особи,
що виконують службові обов’язки. Сьома людина, офіцер безпеки, також
тримався як офіційна особа. Учасники були агентами держави і претендували діяти як такі, та використали своє становище, щоб примусити Мехмета Шерифа Авшара піти з ними. За таких обставин Уряд відповідає за
їхню поведінку. Avşar, § 413
У цьому контексті Суд уже визнавав безвідповідальність сил безпеки
на південному сході Туреччини близько 1993 року. Ця справа ще раз підкреслює небезпеку використання цивільних добровольців для виконання
квазі-поліцейських завдань. Незважаючи на те, що офіційні особи не заперечували, ніби охоронці використовувалися за межами їхніх селищ, у
цій справі було встановлено, що охоронці використовувалися регулярно
для різноманітних службових операції, у тому числі для затримання підозрюваних. Відповідно до правил, наданих Урядом, сільські охоронці ієрархічно підкорялися районному жандармському командиру. Але ніщо не
свідчить, що існував або міг існувати нагляд за охоронцями, які були за-
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лучені до виконання завдань за межами територіальної юрисдикції жандармського командира. Також, оскільки сільські охоронці були за межами
звичайної структури дисципліни та навчання, у якій знаходилися жандарми та офіцери поліції, не очевидно, що існували гарантії від навмисного
або ненавмисного зловживання повноваженнями, які виконували сільські
охоронці чи то за власною ініціативою, чи то за вказівками офіцерів сил
безпеки, які самі діяли поза межами закону. Avşar, § 414
Хоча й було проведено розслідування, яке закінчилося засудженням
сільських охоронців та Мехмета Мехметоглу, але особу сьомої людини –
офіцера безпеки – не виявили швидко та ефективно, а через те не була
встановлена ступінь, у якому держава знала про викрадення та вбивство
Мехмета Шерифа Авшарата й сприяла цьому. За таких обставин розслідування та судовий розгляд не надали достатнього відшкодування за скаргами апелянта щодо смерті його брата, і він досі може вважатися потерпілим – в інтересах свого брата – від порушення статті 2. Avşar, § 415
Оскільки жодного виправдання для вбивства Мехмета Шерифа Авшарата не було надано, Суд робить висновок, що Уряд відповідальний за його
смерть. Тож стосовно цього було порушення статті 2 Конвенції. Avşar, § 416
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3. Смертна кара («…інакше ніж на виконання вироку суду, винесеного після визнання
її винною у вчиненні злочину, за який законом
передбачено таке покарання»)
3.1. Призначення смертної кари як таке
Суд нагадує, що Конвенція має розглядатися в цілому та що статтю 3
слід тлумачити узгоджено з положеннями статті 2. Якщо вважати, що
стаття 2 дозволяє смертну кару, незалежно від майже суцільного скасування смертної кари в Європі, то не можна тлумачити, ніби стаття 3 забороняє
смертну кару, інакше це зведе нанівець чіткі формулювання статті 2 § 1.
Відповідно Суд має, по-перше, розглянути аргумент заявника, ніби практику держав-учасниць у цій галузі можна вважати такою, яка доводить
згоду відмовитися від винятку, передбаченого другим реченнями статті 2
§ 1, яке ясно дозволяє смертну кару за певних умов. Öcalan, § 189
Суд нагадує, що він має уважно ставитися до спеціального характеру
Конвенції як договору про права людини та до того, що Конвенцію не можна тлумачити у вакуумі. Її, наскільки це можливо, слід тлумачити узгоджено з іншими нормами міжнародного права, часткою з яких вона є. Але Суд
має перш за все приділяти увагу питанням тлумачення та застосування
положень Конвенції, які виникають в окремому випадку. Öcalan, § 190
Суд пам’ятає, у своєму рішенні у справі Сьорінга (Soering) проти Великої Британії він вирішив, що усталена практика держав-учасниць може
порушити питання про внесення змін до Конвенції. У тій справі Суд визнав, що можна вважати послідовну практику національної каральної політики у вигляді загальної відмови від смертної кари як таку, що доводить
згоду держав-учасниць відмовитися від винятку, передбаченого статтею
2 § 1 та, відповідно, видалити текстуальне обмеження щодо сфери застосування через таке, що розвивається, тлумачення статті 3. Але було вирішено, що існування Протоколу № 6 доводить, що в наміри держав входило прийняти звичний метод внесення змін до тексту, щоб створити новий
обов’язок заборони смертної кари у мирний час, та зробити це за допомогою додаткової угоди, яка дозволяє кожній державі визначити момент, коли взяти на себе таке зобов’язання. Суд, таким чином, дійшов висновку, що статтю 3 Конвенції не можна тлумачити як таку, що взагалі
забороняє смертну кару. Öcalan, § 191
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Заявник оспорює підхід Суду в рішенні за справою Сьорінга (Soering).
Його головна теза в тому, що ця мотивація помилкова, оскільки Протокол
№ 6 є лише однією з ознак, за якими можна визначити практику держав,
та що докази доводять, ніби всі члени Ради Європи застосовують, de facto
або de jure, цілковиту заборону смертної кари за будь-які злочини та за
будь-яких обставин. Він заперечував, що, з погляду правової теорії, немає
причин, чому Держави не можуть заборонити смертну кару як відмовляючись від права спиратися на друге речення статті 2 § 1 у своїй правовій практиці, так і за допомогою формального визнання цього процесу
через ратифікацію Протоколу № 6. Öcalan, § 192
Суд нагадує, що Конвенція є живим договором, який має тлумачитись
у світлі сучасних умов, і тому потрібен усе більш високий стандарт у галузі захисту прав людини та основних свобод, який вимагає більшої жорсткості при оцінці порушень фундаментальних цінностей демократичних
суспільств. Öcalan, § 193
Він нагадує, що на оцінку, чи можна вважати певне поводження або
покарання нелюдським або таким, що принижує гідність, з погляду статті 3,
не може не впливати розвиток та загальноприйнятий стандарт у каральній політиці держав – учасниць Ради Європи у цій сфері. Більше того, поняття нелюдського та такого, що принижує гідність поводження або покарання значно змінилося з часу, коли Конвенція набрала чинності у 1950
році, та навіть з часу, коли Суд вирішив справу Сьорінга проти Великої
Британії у 1989 році. Öcalan, § 194
Також Суд зазначає, що правова позиція щодо смертної кари зазнала
значних змін з часу рішення за справою Сьорінга. De facto скасування, що
відмічалося в цій справі щодо двадцяти двох держав-учасниць у 1989
році перетворилась на de jure скасування у сорока трьох з сорока чотирьох держав-учасниць – нещодавно у державі-відповідачі – та мораторій
у державі, що до цього часу не скасувала смертну кару, а саме – у Росії.
Ця майже повна відмова в Європі від смертної кари в мирний час відбивається в тому, що всі держави-учасниці підписали Протокол № 6 та сорок
одна держава його ратифікувала, тобто всі, за винятком Туреччини, Вірменії та Росії. Також це відбивається в політиці Ради Європи, яка при
прийомі до організації висуває умову, щоб нові держави-учасниці зобов’язувалися скасувати смертну кару. Внаслідок такого розвитку ті території, що обіймаються державами-учасницями Ради Європи, стали зоною,
вільною від смертної кари. Öcalan, § 195
Такий помітний розвиток можна вважати тепер як ознаку згоди державучасниць відмовитися, або у будь-якому разі змінити друге речення статті 2 § 1, особливо якщо зважити на те, що всі держави-учасниці зараз
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підписали Протокол № 6 і він був ратифікований сорока однією державою. Можна запитати, чи необхідно очікувати ратифікації Протоколу № 6
трьома іншими державами, щоб дійти висновку, що виняток для застосування смертної кари у статті 2 були значно змінені. За такого послідовного
розвитку можна сказати, що смертна кара в мирний час стала вважатися
неприйнятною, якщо не нелюдською, формою покарання, яке більше не
допускається за статтею 2. Öcalan, § 196
Висловлюючи цю думку, Суд обізнаний про відкриття для підписання
Протоколу № 13, який свідчить про те, що держави-учасниці обрали традиційний метод зміни тексту Конвенції для досягнення мети скасування
смертної кари. Однак цей Протокол намагається поширити заборону, передбачаючи скасування смертної кари за будь-яких обставин – тобто як у
мирний, так і воєнний час. Цей останній крок до повного скасування
смертної кари може вважатися підтвердженням аболіціоністського руху,
закріпленого практикою держав-учасниць. Він не обов’язково суперечить
тій думці, що статті 2 була змінена в тій частині, яка дозволяє смертну кару
в мирний час. Öcalan, § 197
На думку Суду, у світлі розвитку, який стався на цій території, не можна виключити, що держави погодилися шляхом своєї практики змінити
друге речення статті 2 § 1 настільки, наскільки воно допускає смертну кару в мирний час. На цьому тлі можна також доводити, що застосування смертної кари може вважатися нелюдським та таким, що принижує гідність, поводженням, що суперечить статті 3. Але Суду не має потреби
робити будь-який твердий висновок з цього питання, оскільки з викладених нижче міркувань Конвенції може суперечити застосування смертної
кари внаслідок несправедливого судового розгляду, навіть якщо тлумачити
статтю 2 як таку, що допускає смертну кару. Öcalan, § 198

3.2. Смертна кара внаслідок несправедливого
судового розгляду
Страх та страждання, що породжуються таким вироком, можуть бути
посилені довільним характером судочинства, що призвело до нього, тож
зважаючи на те, що йдеться про людське життя, вирок, таким чином, стає
порушенням Конвенції. Ilaşcu, § 431
На думку Суду, сучасне ставлення у державах-учасницях до скасування смертної кари, як зображено в попередньому аналізі, має братися до
уваги при вивченні відповідності статтям 2 та 3 будь-якого смертного
вироку. Як відзначалося вище, Суд виходитиме з того, що смертна кара
допускається за певних обставин. Öcalan, § 199
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Як уже підкреслювалось Судом у контексті статті 3, спосіб, у який
смертна кара призначається або виконується, особисті обставини засудженої особи та невідповідність тяжкості вчиненого злочину, рівно як і
умови тримання від вартою в очікуванні страти, є прикладами чинників,
які можуть підвести поводження із засудженою особою або її покарання
під заборону статті 3. Öcalan, § 200
Оскільки право на життя у статті 2 Конвенції є одним із найбільш фундаментальних положень Конвенції – одним із тих, що не допускає відступу в мирний час на підставі статті 15, – та втілює одну з основоположних
цінностей демократичних суспільств, які утворюють Раду Європи, це положення має тлумачитися обмежувальним чином, особливо друге речення
статті 2. Öcalan, § 201
Навіть якщо смертна кара ще допускається за статтею 2, Суд вважає,
що безпідставне позбавлення життя через смертну кару заборонене. Це випливає з положення, що «Право кожного на життя має захищатися законом».
Безпідставний акт не може бути законним за Конвенцією. Öcalan, § 202
З вимоги статті 2 § 1, щоб позбавлення життя було внаслідок «виконання вироку суду», також випливає, що «суд», який призначає вирок, має
бути незалежним та безстороннім трибуналом у значенні практики Суду і
що найбільш жорсткий стандарт справедливості має дотримуватися під
час кримінального процесу як у першій інстанції, так і при апеляції. Оскільки виконання смертного вироку має незворотні наслідки, він може статися тільки при умові застосування таких стандартів, які виключають довільне та незаконне позбавлення життя. І останнє, вимога статті 2 § 1, щоб
покарання було «передбачено законом», означає не лише те, що має існувати підстава для покарання в національному законі, але також що дотримуються вимоги щодо якості закону, а саме, щоб законна підстава була
«зрозуміла» та «передбачувана» у значенні, яке надається цим термінам у
практиці Суду. Öcalan, § 203
Як випливає з вищенаведеного тлумачення статті 2, виконання смертного вироку щодо особи, яка не отримала справедливого судового розгляду,
не є припустимим. Öcalan, § 204
Суду залишається розглянути застосування цього тлумачення для
питань, що виникають за статтею 3 щодо винесення смертного вироку.
Öcalan, § 205

Наведений вище висновок щодо тлумачення статті 2, коли стався несправедливий судовий розгляд, має керувати міркуваннями Суду, коли
він розглядає питання призначення смертного вироку за таких обставин.
Öcalan, § 206
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На думку Суду, призначити смертний вирок особі після несправедливого судового розгляду означає незаконно піддати цю особу страху бути
страченою. Страх та невизначеність щодо подальшої долі, які викликаються смертним вороком, за обставин, коли існує реальна можливість виконання вироку, може викликати значну міру людського страждання. Таке
страждання не можна відокремити від несправедливості процедури, що
призвела до вироку, який, зважаючи на те, що йдеться про людське життя,
стає незаконним з погляду Конвенції. Враховуючи відмову держав-учасниць
від смертної кари, за якою більше не визнається законного місця у демократичному суспільстві, призначення смертного вироку за таких обставин
має вважатися як таке, що перетворюється на форму нелюдського поводження. Öcalan, § 207
Суд відмічає, що в Туреччині з 1984 року діяв мораторій на виконання
смертних вироків та що Уряд Туреччини у цій справі виконав тимчасовий
припис Суду у відповідності до правила 39 призупинити виконання. Також Суд відзначає, що справа заявника не була передана до Парламенту
для затвердження смертного вироку, як цього вимагає Конституція Туреччини. Öcalan, § 208
Суд також враховує у цьому контексті справу Чінар (Çinar) проти Туреччини, у якій Комісія не погодилася з тим, що стаття 3 була порушена у
справі заявника, який також був приречений до страти в Туреччині. У своїх
міркування Комісія взяла до уваги тривалий мораторій на виконання
смертної кари та дійшла висновку в обставинах цієї справи, що вірогідність виконання вироку була примарна. Öcalan, § 209
Суд не переконаний, що те ж саме можна сказати про пана Осалана,
чия політична біографія як лідера та засновника Робітничої партії Курдистану, причетної до триваючої кампанії насильства, яке призвело до багатотисячних жертв, зробило його найбільш бажаною особою для турецької
влади. Його особливість як особи, засудженої до смертної кари, доводиться
умовами суворої ізоляції, у яких він тримався. Враховуючи високе становище заявника, те, що він був засуджений за найбільш тяжкі злочини за
Кримінальним кодексом Туреччини, та загальне політичне протистояння
в Туреччині – до рішення про скасування смертної кари, – що впливали
на питання, чи буде його страчено, не можна сумніватися, що вірогідність
виконання вироку була реальною. Справді, цей розгляд проходив на тлі
цієї вірогідності аж до теперішнього рішення, що відбивається у тимчасових заходах Суду у відповідності до правила 39. Ризик залишався наявним протягом трьох років, коли заявник тримався під вартою в Імралі
(İmralı) з дня рішення Касаційного Суду від 25 листопада 1999 року, яке
залишило чинним вирок щодо заявника, і до нещодавнього рішення Конституційного Суду від 27 грудня 2002 року, яке підтвердило чинність закону

Смертна кара внаслідок несправедливого судового розгляду

49

про скасування смертної кари. Тоді, як встановив Суд, ризик суттєво зменшився. Öcalan, § 210
Суд посилається на свій висновок щодо скарги заявника за статтею 6
Конвенції. Суд вирішив, що він не був засуджений незалежним та безстороннім трибуналом та що були порушені права на захист, передбачені
статтею 6 § 1 у сукупності зі статтею та 6 § 3 (b) та (c), враховуючи те, що
заявник не мав доступу до адвоката під час тримання під вартою поліції,
не мав можливості спілкуватися зі своїми адвокатами поза чутністю посадових осіб, були накладені обмеження на кількість та тривалість зустрічей з адвокатами, не було надано можливості ознайомитися з матеріалами
справи аж до останньої стадії провадження та його адвокати не мали достатньо часу для належного вивчення справи. Öcalan, § 211
Таким чином, заявника було засуджено до страти внаслідок несправедливої процедури, яка не може вважатися сумісною з жорсткими стандартами справедливості, що вимагаються у справах, пов’язаних зі смертною
карою. Крім того, він мав страждати від наслідків такого вироку протягом
більш ніж трьох років. Öcalan, § 212
Зважаючи на наведене, Суд доходить висновку, що накладення смертної кари на заявника внаслідок несправедливого судового розгляду, перетворилось на нелюдське поводження у порушення статті 3. Öcalan, § 213
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4. Позитивні обов’язки («Право кожної
людини на життя захищається законом»)
4.1. Загальні превентивні заходи
Перше речення статті 2 § 1 Конвенції наказує державі не тільки втримуватися від навмисного та протиправного позбавлення життя, але також
вдатися до необхідних заходів, щоб зберегти життя тих, хто знаходиться
під її юрисдикцією. L.C.B. v. UK, § 36; Osman, § 115; Kılıç, § 62; Mahmut Kaya, § 85;
Akkoç, § 77; Keenan, § 88; Calvelli, § 48; Edwards, § 54; Pretty, § 38; Mastromatteo, § 67;
Öneryıldız, § 71; Makaratzis, § 57; Trubnikov, § 68; Gongadze, § 164

Перше речення статті 2 § 1 Конвенції наказує державі не тільки втримуватися від позбавлення життя «навмисно» або через «використання сили», непомірної до законних цілей, згаданих у пунктах (а)–(с) другого параграфа цього положення, але також вдатися до необхідних заходів, щоб
зберегти життя тих, хто знаходиться під її юрисдикцією. Slimani, § 27
Це включає перш за все обов’язок держави забезпечити право на життя, встановивши ефективні кримінально-правові норми для стримування
від вчинення злочинів проти особи, які забезпечуються правоохоронною
системою для запобігання порушенню цих норм, їх припинення та покарання за їх порушення. Це також за певних обставин створює позитивний
обов’язок органів влади вдатись до дійових запобіжних заходів, аби захистити особу або осіб, життю яких загрожує небезпека злочинних дій з боку
іншої людини. Kılıç, § 62; Mahmut Kaya, § 85; Akkoç, § 77; Keenan, § 88; Edwards, § 54;
Gongadze, § 164

Зобов’язання держави щодо цього виходить за межі її первинного
обов’язку забезпечити право на життя, запровадивши ефективні кримінально-правові норми, спрямовані на втримання від вчинення злочинів проти
особи, які підтримуються системою правоохоронних органів, що запобігають, припиняють та карають порушення таких норм. Osman, § 115; Pretty, § 38;
Mastromatteo, § 67; Makaratzis, § 56

Позитивний обов’язок вжити всіх необхідних заходів для захисту життя для цілей статті 2 передбачає, перш за все, первісний обов’язок запровадити законодавчу та адміністративну систему, спрямовану на ефективне
стримування загроз праву на життя. Öneryıldız, § 89
Цей обов’язок безперечно застосовується в особливому контексті небезпечної діяльності, коли, на додаток, особливу увагу слід приділити
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спеціальним правилам, пристосованим до особливих рис відповідної діяльності, особливо щодо рівня потенційного ризику для життя людей. Вони мають стосуватися ліцензування, створення, діяльності, безпеки та нагляду щодо діяльності та мають зобов’язувати всіх тих, хто відповідає за
практичні заходи для ефективного захисту людей, чиєму життю може загрожувати притаманний ризик.
Серед цих запобіжних заходів особливу увагу слід приділити праву
суспільства на інформацію, як це визначено у практиці органів Конвенції.
Велика Палата погоджується з Палатою, що на це право, яке вже було визнане за статтею 8, можна також, у принципі, покладатися для захисту
права на життя, особливо тому, що така інтерпретація підтримується сучасним розвитком Європейських стандартів.
У будь-якому разі, відповідні правила мають також передбачати необхідні процедури, беручи до уваги технічні аспекти відповідної діяльності,
для визначення недоліків у відповідних процесах та будь-яких помилок,
допущених відповідальними особами різного рівня. Öneryıldız, § 90
Дії або бездіяльність органів влади в галузі охорони здоров’я може за
певних обставин потягти відповідальність за позитивним обов’язком
статті 2. Але коли держави-учасниці створили адекватні положення для
забезпечення високих професійних стандартів серед медиків і захисту
життя пацієнтів, то не можна визнати, що лише помилки у висновках з
боку медиків або недбалості у координації між медиками в лікуванні певного пацієнта достатньо, щоб притягнути державу-учасницю до відповідальності з погляду позитивного обов’язку захищати життя за статтею 2
Конвенції. Byrzykowski, § 104
Позитивний обов’язок вимагає, щоб держава створила правила, за
якими лікарні – публічні чи приватні – мають вдаватися до відповідних
заходів, щоб захистити життя пацієнтів. Вони також вимагають, щоб незалежна судова система була побудована так, щоб причину смерті пацієнта, який перебував під наглядом медичних працівників – належать вони
до публічного або приватного сектора – можна було встановити і щоб
відповідальні особи дали відповідь. Calvelli, § 49; Byrzykowski, § 104
Конвенція не зобов’язує держави-учасниці інкорпорувати її положення до національного права. Крім того, розгляд in abstracto відповідності
національного законодавства або конституційних положень вимогам Конвенції не є справою органів Конвенції. McCann, § 153
Враховуючи це, слід відзначити, що стаття 2 Конституції Гібралтару
схожа на статтю 2 Конвенції за винятком того, що – на відміну від «безумовно необхідної» у статті 2 § 2 – для обґрунтованого застосування смер-
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тоносної сили використовується критерій «розумно виправдана». Хоча
стандарт, що використовується у Конвенції, здається зовнішньо більш
жорстким, ніж відповідний національний стандарт, Уряд довів, що враховуючи, як це положення тлумачиться та застосовується національними
судами, суттєвих відмінностей між цими двома визначеннями немає.
McCann, § 154

На погляд Суду, незалежно від обґрунтованості цієї тези, відмінність
між двома стандартами не настільки значна, щоб лише з цієї підстави
встановити порушення статті 2 § 1. McCann, § 155
У цьому зв’язку він зазначає, що відсутність чіткого правового статусу
в ненародженої дитини не обов’язково позбавляє її будь-якого захисту за
французьким законодавством. Але в обставинах цієї справи право плода
було тісно пов’язано з правом матері та могло бути захищене через неї,
особливо тому, що не було жодного конфлікту між правом матері та батька або ненародженої дитини та батьків, а втрата плода була спричинена
внаслідок необережності з боку третьої особи. Vo, § 86
У згаданому рішенні Boso v. Italy Суд сказав, що навіть припустивши,
що за плодом можна визнати право на життя, захищене статтею 2 Конвенції, італійське законодавства щодо добровільного переривання вагітності
встановлює справедливу рівновагу між інтересами жінки та потребою гарантувати захист ненародженій дитині. У цій справі спір стосується ненавмисного вбивства ненародженої дитини всупереч волі матері, що спричинило їх особливі страждання. Інтереси матері та дитини чітко співпадають.
Тож Суд має дослідити з погляду ефективності існуючих засобів, захист,
яким заявниця могла скористатися, намагаючись притягнути лікаря до
відповідальності за втрату своєї дитини in utero та отримати компенсацію
за аборт, який вона пережила. Заявниця доводила, що лише кримінальне
переслідування могло задовольнити вимоги статті 2 Конвенції. Суд не поділяє цієї думки з наступних підстав. Vo, § 87
Суд нагадує, що перше речення статті 2, яке вважається одним із найфундаментальніших положень у Конвенції, а також втілює одну із основних цінностей демократичних суспільств, що утворюють Раду Європи,
вимагає від держави не лише втримуватися від «навмисного» позбавлення життя, але також вдаватися до відповідних заходів, щоб захистити
життя тих, хто знаходиться під її юрисдикцією. Vo, § 88
Ці принципи застосовуються також і в галузі охорони здоров’я. Позитивний обов’язок вимагає, щоб держави створили регулювання, яке вимагає від лікарень, державних або приватних, вдаватися до відповідних заходів для захисту життя пацієнтів. Вони також вимагають створити
незалежну судову систему, щоб причина смерті пацієнта під наглядом ме-
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дичної професії, у публічній або приватній сфері, могла бути визначена, а
відповідальні були покарані. Vo, § 89
Хоча право на те, щоб третя особа була переслідувана та покарана за
кримінальний злочин, не може бути встановлено незалежно, Суд у багатьох випадках установив, що ефективна судова система, як того вимагає
стаття 2, може, а за певних обставин має, включати застосування кримінального права. Але, якщо порушення права на життя або фізичну недоторканність не спричиняється навмисно, позитивний обов’язок запровадити ефективну судову систему, передбачений статтею 2, не обов’язково
вимагає встановлення кримінальної відповідальності у кожному випадку.
В особливій галузі лікарської недбалості «цей обов’язок може, наприклад, бути виконаним, якщо правова система надає потерпілим засоби захисту в цивільних судах, або самостійно, або у сполученні з кримінальними судами, забезпечуючи встановлення відповідальності лікарів та
отримання відповідного цивільного відновлення у правах, наприклад постанови про виплату відшкодування або про публікацію рішення. Можуть
передбачатися й дисциплінарні заходи. Vo, § 90

4.2. Розслідування та/або судовий розгляд
4.2.1. Загальні засади
Загальна правова заборона агентам держави безпідставно позбавляти
життя стала б практично примарною за відсутністю процедури для перевірки законності застосування державними органами смертоносної сили.
McCann, § 161; Kaya, § 86; Güleç, § 77

Обов’язок захищати право на життя, передбачений статтею 2 Конвенції, якщо розглядати його разом із загальним обов’язком держави за статтею 1 Конвенції «гарантувати кожному, хто перебуває під [її] юрисдикцією, права і свободи, визначені в Конвенції», передбачає, що у разі, коли
людина загинула внаслідок застосування сили, у тому числі агентами
держави, має здійснюватися офіційне розслідування в тому чи іншому вигляді. McCann, § 161; Kaya, § 86; Güleç, § 77; Ergi, § 82; Yaşa, § 98; Tanrıkulu, § 101;
Mahmut Kaya, § 102; Velikova, § 80; Timurtaş, § 87; Salman, § 104; Akkoç, § 97; Taş, § 68;
Demiray, § 48; Gül, § 88; Çiçek, § 148; Tanlı, § 148; Kelly, § 94; Shanaghan, § 88; Akdeniz, § 90;
Avşar, § 393; Irfan Bilgin, § 142; Edwards, § 69; Şemse Önen, § 87; Anguelova, § 136; Orhan,
§ 334; Ülkü Ekinci, § 144; Finucane, § 67; Nachova, § 116; Slimani, § 29; Isayeva, § 209;
Khashiyev, § 153; Bubbins, § 137; Gongadze, § 175

Суд нагадує, що стаття 2 Конвенції, яка захищає право на життя, вважається найбільш фундаментальним положенням у Конвенції та, разом зі
статтею 3 Конвенції, втілює одну з головних цінностей демократичних

54

Позитивні обов’язки

держав, які утворюють Раду Європи. Передбачене нею зобов’язання стосується не тільки навмисного вбивства внаслідок застосування сили агентами держави, але також створює у першому реченні статті 2 § 1 позитивний обов’язок держави захищати право на життя законом. Це вимагає за
змістом наявності певної форми ефективного офіційного розслідування у
разі загибелі особи внаслідок застосування сили. Çakıcı, § 86; Ertak, § 134
Процесуальний захист права на життя, притаманний статті 2 Конвенції, створює для агентів Держави обов’язок відповідати за застосування
ними смертоносної сили, піддавши їхні дії певній незалежній та офіційній перевірці, яка здатна призвести до визначення, чи була використана
сила виправданою за певної сукупності обставин. Ertak, § 134
Процесуальний захист права на життя, втілений у статті 2 Конвенції,
означає, що агенти держави мають відповідати за застосування ними
смертоносної сили; їхні дії слід піддати у незалежній та публічній перевірці у певній формі, щоб визначити, чи була використана сила виправдана
за певним збігом обставин. Güleç, § 78
Загальна правова заборона агентам держави безпідставно позбавляти
життя стала б практично марною за відсутністю процедури для перевірки законності застосування державними органами смертоносної сили.
McCann, § 161; Kaya, § 86; Güleç, § 77

Суд надає особливого значення процесуальному обов’язку, втіленому
у статті 2 Конвенції. Ergi, § 82
Цей обов’язок не обмежується випадками, коли встановлено, що
смерть була спричинена державними агентами. Ergi, § 82; Yaşa, § 98; Tanrıkulu,
§ 103; Salman, § 105; Şemse Önen, § 87; Ülkü Ekinci, § 144

У разі загибелі людей за обставин, які потенційно можуть потягнути
відповідальність держави, Стаття 2 передбачає обов’язок держави забезпечити усіма доступними їй засобами адекватну реакцію, – судову або
іншого роду, – для того, щоб законодавча та адміністративна система,
створена для захисту життя, було відповідним чином втілена і будь-яке
порушення цього права було переслідуване та покаране. Öneryıldız, § 91;
Trubnikov, § 85; Shevchenko, § 63

Якщо порушення права на життя або фізичну недоторканність не
спричиняється навмисно, позитивний обов’язок запровадити «ефективну
судову систему» не обов’язково вимагає порушення кримінального переслідування у кожному випадку і може задовольнятися цивільними, адміністративними, або навіть дисциплінарними засобами, доступними потерпілому. Öneryıldız, § 92; Trubnikov, § 86; Shevchenko, § 64
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Однак, мінімальною вимогою для такої системи є те, щоб особи, що
проводять розслідування, були незалежними від тих, хто причетний до подій. Це означає ієрархічну або інституційну незалежність, а також практичну
незалежність. Trubnikov, § 86; Shevchenko, § 64
Суд нагадує, що у разі загибелі людини тлумачення статті 2 передбачає обов’язок провести офіційне розслідування виправданий не лише тому, що будь-яка заява про такий злочин звичайно стосується кримінальної
відповідальності, але також і тому, що на практиці часто дійсні обставини
смерті є або можуть бути значною мірою відомі лише державним посадовцям або органам. Тож принципи, що мають застосовуватися, можна легко віднайти в тих, які Суд уже мав нагоду опрацювати щодо застосування
смертоносної сили, – принципи, які придатні до застосування в інших категоріях справ. Öneryıldız, § 91; Trubnikov, § 87
Відповідно, коли йдеться про позитивний обов’язок захищати життя
ув’язнених, система, якої вимагає стаття 2, має забезпечувати незалежне
та безстороннє офіційне розслідування, яке задовольняє певним мінімальним стандартам ефективності. Trubnikov, § 88
Компетентні органи мають діяти зі зразковою ретельністю та невідкладністю і мають за власною ініціативою порушити розслідування, здатне,
по-перше, встановити обставини, за яких сталася подія і будь-які недоліки в діяльності системи, і, по-друге, встановити державних посадовців
або органи, причетні до цього. Вимога громадського контролю також має
значення в цьому контексті. Öneryıldız, § 94; Trubnikov, § 88; Shevchenko, § 65
На думку Суду, такі міркування безперечно зберігають силу в контексті
небезпечної діяльності, коли сталася загибель внаслідок подій, що виникли за відповідальності державних органів, які часто є єдиними особами,
які володіють достатньою інформацією для визначення та встановлення
складних явищ, що могли спричинити такі випадки.
Коли встановлено, що через недбалість державних службовців або органів стосовно цього виходить за межі помилки або необережності, коли
органи влади, повністю розуміючи ймовірні наслідки і зневажаючи повноваженнями, наданими їм, не вживають заходів, що були потрібні та достатні для запобігання загрозі, притаманній небезпечній діяльності, те,
що відповідальні за створення загрози для життя не були звинувачені у
кримінальному злочині або не переслідувалися, може порушити статтю 2,
незважаючи що особа може скористатися за власною ініціативою іншими
засобами правового захисту; це чітко видно з розвитку відповідних європейських стандартів. Öneryıldız, § 93
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Підсумовуючи, судова система, яка вимагається статтею 2, має містити положення щодо незалежної та безсторонньої офіційної процедури, що
задовольняє певні мінімальні стандарти ефективності й здатна забезпечити застосування кримінального покарання, коли життя людей втрачено
внаслідок небезпечної діяльності, якщо це виправдано і тією мірою, якою
це виправдано, результатами кримінального розслідування. Öneryıldız, § 94
Вимоги статті 2 виходять за межі стадії офіційного розслідування, коли воно призводить до передання справи до національних судів; процедури в цілому, у тому числі стадія судового розгляду, мають задовольняти
вимогам позитивного обов’язку захистити право на життя за допомогою
закону. Öneryıldız, § 95
Ні в якому разі не можна вивести з наведеного вище, що стаття 2 може
надати право заявникові на те, щоб третя особа була переслідувана та покарана за кримінальний злочин або безумовний обов’язок мати наслідком
переслідування засудження, або навіть певне покарання.
З іншого боку, національні суди не повинні за будь-яких обставин бути
готовими залишити небезпечні для життя злочини непокараними. Це є
суттєвим для підтримання суспільної довіри та забезпечення прихильності до верховенства права й запобігання будь-якій видимості терпимості
або потурання незаконним діям. Тож завдання Суду полягає у перевірці,
чи можна вважати що суди, формуючи свої висновки, піддали – і якщо
так, то в якій мірі, – передану справу такому уважному розгляду, як того
вимагає стаття 2 Конвенції, щоб стримуючий ефект діючої судової системи
і значимість ролі, яку вони мають відігравати у попередженні порушень
права на життя, не були зруйновані. Öneryıldız, § 96
Не є вирішальним, чи подали члени сім’ї загиблого або інші особи
офіційну скаргу щодо вбивства до компетентного органу розслідування.
У цій справі саме те, що органам влади було відомо про вбивство, породжувало ipso facto обов’язок за статтею 2 Конвенції здійснити ефективне розслідування щодо обставин смерті. Ergi, § 82; Yaşa, § 98; Tanrıkulu, § 103; Şemse Önen,
§ 87; Ülkü Ekinci, § 144

Суд відзначає, що згадане вище зобов’язання не обмежується випадками, коли очевидно, що смерть була завдана державними агентами. Апелянт, батько загиблого, подав формальну скаргу щодо смерті до компетентного органу розслідування, стверджуючи, що вона сталася внаслідок
тортур. Більше того, лише те, що органи влади були сповіщені про смерть
під вартою, породжує ipso facto обов’язок за статтею 2 провести ефективне розслідування щодо обставин смерті. Це включає, коли потрібно, розтин,
що надасть повні та точні дані щодо можливих ознак поганого поводження
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та ушкоджень і об’єктивний аналіз клінічних даних, у тому числі причини
смерті. Tanlı, § 149
Процесуальна гарантія права на життя, яка мається на увазі у статті 2
Конвенції, забезпечує відповідальність державних агентів за використання ними смертоносної сили, піддаючи їхні дії тій чи іншій формі незалежної та публічної перевірки, що надає можливість визначити, чи була
застосована сила виправданою за даної сукупності обставин. Kaya, § 87;
Güleç, § 73

Суд відзначає, що загибель людей – це трагічна повсякденність у тій
обстановці, яка склалася на південному сході Туреччини. Однак ані поширеність збройних зіткнень, ані велике число смертельних випадків не
можуть звільнити від обов’язку за статтею 2 здійснити ефективне, незалежне розслідування щодо жертв тих зіткнень, у яких беруть участь сили
безпеки. Kaya, § 91; Güleç, § 81; Ergi, § 85
Обов’язок захищати право на життя за статтею 2 Конвенції, взятої у
сполученні з загальним обов’язком держави згідно зі статтею 1 Конвенції
«забезпечити кожному в межах [її] юрисдикції права та свободи, визначені в Конвенції», має на увазі, що має існувати певний вид ефективного
офіційного розслідування, коли людина була вбита внаслідок застосування сили. Це розслідування має надавати можливість встановити та покарати відповідальних. Oğur, § 88; Nachova (GC), § 110
Органи влади мають діяти за власною ініціативою, як тільки їм стало
відомо про це. Вони не можуть залишати на розсуд близьких родичів, чи
подавати формальну скаргу або вимагати певної лінії у розслідуванні або
слідчих дій. Nachova (GC), § 111
На думку Суду, те ж саме слушно у будь-якому випадку, коли затримана особа померла за підозрілих обставин: «офіційне та ефективне розслідування», здатне призвести до визначення причин смерті та встановлення
і покарання винних, слід провести за власною ініціативою органів влади.
Slimani, § 30

Суттєвою метою такого розслідування є забезпечення ефективного виконання національних законів, які захищають право на життя, і – у тих
справах, до яких причетні державні агенти чи органи, – забезпечення їх
відповідальності за випадки смерті, які сталися під їхнім контролем. Kelly, § 94;
Shanaghan, § 88; Avşar, § 393; Edwards, § 69; Anguelova, § 137; Orhan, § 334; Mastromatteo, § 89;
Finucane, § 67; Nachova, § 117; Slimani, § 29; Nachova (GC), § 110; Isayeva, § 210; Khashiyev, § 153;
Bubbins, § 137; Gongadze, § 175
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Це є не зобов’язанням досягти результату, а зобов’язанням докласти
зусиль. Kelly, § 96; Shanaghan, § 90; Avşar, § 394; Edwards, § 71; Anguelova, § 139; Orhan, § 335;
Finucane, § 69; Nachova, § 117; Isayeva, § 212; Khashiyev, § 154; Gongadze, § 176

Яке саме розслідування забезпечить досягнення цих цілей, може залежати від обставин. Однак, який би спосіб не обрали органи влади, вони
мають діяти за власною ініціативою, як тільки їм стало відомо про ці обставини. Вони не можуть ставити в залежність від того, чи подали найближчі родичі формальну скаргу та чи взяти на себе відповідальність за
здійснення будь-яких слідчих дій. Kelly, § 94; Shanaghan, § 88; Avşar, § 393;
Edwards, § 69; Orhan, § 334; Finucane, § 67; Slimani, § 29; Isayeva, § 210; Khashiyev, § 153;
Gongadze, § 175

Розслідування має бути незалежним, доступним для родичів потерпілого, проведеним із розумною невідкладністю та швидкістю, ефективним
у тому сенсі, щоб бути здатним призвести до визначення, чи було застосування сили у таких випадках виправданим за всіх обставин та законним,
і надавати можливість для громадського контролю за розслідуванням або
його результатами. Bubbins, § 137
У разі розслідування випадку смерті, за яку можливо відповідальні
державні агенти або органи влади, особи, які проводять розслідування,
мають бути незалежними від тих, хто причетний до подій. Mastromatteo, § 91;
Slimani, § 32

Мінімальною вимогою для такої системи є те, щоб особи, які проводять розслідування, були незалежними від тих, хто причетний до подій.
Це означає ієрархічну або інституційну незалежність, а також практичну
незалежність. Trubnikov, § 86
Для того, щоб розслідування заявленого протиправного вбивства
представниками держави було ефективним, можна взагалі вважати необхідним, щоб особи, які відповідають за розслідування і здійснюють його,
були незалежні від тих, хто причетний до подій. Kelly, § 95; Shanaghan, § 89;
Avşar, § 394; Edwards, § 70; Anguelova, § 138; Orhan, § 335; Finucane, § 68; Nachova, § 118;
Isayeva, § 211; Khashiyev, § 154; Gongadze, § 176

Для того, щоб розслідування заявленого протиправного вбивства представниками держави було ефективним, особи, які відповідають за розслідування і здійснюють його, мають бути незалежні та безсторонні, як у законі,
так і в дійсності. Nachova (GC), § 118
Це означає не лише відсутність ієрархічного чи інституційного зв’язку,
але й фактичну незалежність. Kelly, § 95; Shanaghan, § 89; Edwards, § 70; Anguelova, § 138;
Mastromatteo, § 91; Finucane, § 68; Nachova, § 118; Slimani, § 32; Isayeva, § 211
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Розслідування має бути, крім усього іншого, усебічним, неупередженим
та ретельним. Velikova, § 80; Anguelova, § 136; Nachova, § 116
Суд також вважає, що характер та ступінь прискіпливості, які відповідають мінімальному стандарту ефективності розслідування, залежать від
обставин окремого випадку. Вони мають оцінюватися на підставі всіх фактів, які мають значення для справи, та з урахуванням практичних умов
слідчої роботи. Velikova, § 80; Ülkü Ekinci, § 144
Неможливо перетворити всі різноманітні ситуації, які можуть статися,
у чіткий перелік слідчих дій або інші спрощені критерії. Velikova, § 80
Розслідування також має бути ефективним у тому розумінні, що воно
має надавати можливість визначити, чи було застосування сили в таких
випадках виправданим щодо обставин, а також встановити та покарати
відповідальних осіб. Kelly, § 96; Shanaghan, § 90; Avşar, § 394; Edwards, § 71; Anguelova,
§ 139; Orhan, § 335; Finucane, § 69; Nachova (GC), § 113; Isayeva, § 212; Khashiyev, § 154;
Gongadze, § 176

Органи влади мають вжити відповідних заходів, які є в їхньому розпорядженні, щоб зберегти (secure) докази, пов’язані з подією. Gongadze, § 176
Органи влади повинні вжити відповідних заходів, які є в їхньому розпорядженні, щоб зберегти (secure) докази, пов’язані з подією, у тому числі
отримати свідчення очевидців та експертні висновки, і, якщо необхідно,
провести розтин, який надасть повний і точний опис тілесних ушкоджень
та об’єктивний аналіз клінічних даних, у тому числі щодо причини смерті.
Kelly, § 96; Shanaghan, § 90; Avşar, § 394; Edwards, § 71; Anguelova, § 139; Orhan, § 335;
Finucane, § 69; Slimani, § 32; Isayeva, § 212; Khashiyev, § 154

Висновки розслідування мають ґрунтуватися на ретельному, об’єктивному та безсторонньому аналізі всіх доречних факторів та мають застосовувати стандарт, який порівняний із стандартом «не більш, ніж безумовно необхідно», що вимагається статтею 2 § 2 Конвенції. Nachova
(GC), § 113

Розслідування не буде ефективним, якщо докази належним чином не
аналізуються і висновки непослідовні та необґрунтовані. Shevchenko, § 67
Будь-який недолік у розслідуванні, який послаблює його спроможність
установити причину смерті або відповідальних осіб, може суперечити цьому стандарту. Kelly, § 96; Shanaghan, § 90; Avşar, § 394; Edwards, § 71; Anguelova, § 139;
Orhan, § 335; Finucane, § 69; Nachova, § 117; Slimani, § 32; Nachova (GC), § 113; Isayeva, § 212;
Khashiyev, § 154
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Будь-який недолік у розслідуванні, який послаблює його спроможність установити причину смерті або відповідальних осіб, чи то безпосередніх виконавців, чи то тих, хто керував або організовував злочин, може
суперечити цьому стандарту. Gongadze, § 176
З цих умов випливає вимога своєчасності та швидкості. Хоча під час
розслідування можуть виникати перешкоди чи труднощі, які в певній
ситуації завадять просуванню розслідування, однак швидка реакція
владних органів у розслідуванні факту застосування смертоносної сили
загалом можна вважати найважливішим у підтримані впевненості суспільства щодо їхньої прихильності принципу панування права та у виключенні будь-якої підозри у змові або терпимості щодо незаконних дій.
Shanaghan, § 91; Avşar, § 394; Edwards, § 72; Orhan, § 336; Finucane, § 70; Isayeva, § 213;
Khashiyev, § 155; Gongadze, § 177

У випадках, коли використання сили органами влади призвело до смерті особи, Суд вирішив, що «вимога невідкладності та розумної швидкості мається на увазі у цьому контексті», наголосивши стосовно цього, що
невідкладну реакцію органів влади загалом можна вважати суттєвою для
підтримання впевненості суспільства щодо їхньої прихильності принципу
панування права та у виключенні будь-якої підозри у змові або терпимості щодо незаконних дій. Суд вважає, що це стосується будь-якого випадку,
коли особа померла, перебуваючи під контролем органів влади, оскільки з
часом стає важче знайти докази, з яких можна визначити причину смерті.
Slimani, § 32

Вимога щодо невідкладності та розумної швидкості мається на увазі в
цьому контексті. Kelly, § 97
Вимога щодо невідкладності особливо важлива, коли заяви стосуються
зникнення у зв’язку з перебуванням під вартою. Orhan, § 336
Можна погодитись, що можуть бути складнощі та перешкоди, які заважатимуть просуванню розслідування в певній ситуації. Але невідкладну реакцію органів влади в розслідуванні використання смертоносної сили можна вважати суттєвою для підтримання впевненості суспільства
щодо їхньої прихильності принципу верховенства права та у виключенні
будь-якої підозри у змові або терпимості щодо незаконних дій. Kelly, § 97
З тих самих міркувань має бути достатньо відчутним суспільний контроль щодо розслідування та його результатів, щоб забезпечити відповідальність як на практиці, так і в теорії. Ступінь суспільного контролю
може залежати від обставин окремої справи. Однак у всіх справах найближчий родич потерпілого має залучатися до процедури тією мірою, яка
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необхідна, щоб захистити його законні інтереси. Kelly, § 97; Shanaghan, § 92;
Edwards, § 73; Anguelova, § 140; Finucane, § 71; Slimani, § 32; Isayeva, § 214;
Суд вважає, що так має бути і у випадку, коли особа померла, перебуваючи під контролем органів влади. Slimani, § 32
Суд відзначає тривалість часу, що минув до того, як розпочалося офіційне розслідування та були отримані показання свідків, та те, яким чином відомості, що стосувалися справи, залишалися без уваги з боку слідчих органів. Çiçek, § 148
Має бути достатньо відчутним суспільний контроль щодо розслідування та його результатів, щоб забезпечити відповідальність як на практиці, так і в теорії, підтримати впевненість суспільства у тому, що влада
дотримується принципу верховенства права, та запобігти будь-якій видимості змови або терпимості щодо незаконних актів. Nachova, § 119
Суд нагадує, що обов’язок держави за статтею 2 не може бути виконаний лише через відшкодування. Розслідування, яке вимагається за статтею 2 Конвенції має бути здатним призвести до встановлення та покарання відповідальних осіб. Khashiyev, § 153
Суд нагадує, що позитивний обов’язок, передбачений у першому реченні статті 2 Конвенції, також за змістом вимагає, що повинна діяти ефективна та незалежна судова система, за допомогою якої може бути встановлений факт вбивства та покарані винні. Mastromatteo, § 89
Форма розслідування може змінюватися залежно від обставин. Там, де
мова йде про недбалість, може бути достатньо цивільних або дисциплінарних засобів захисту. Mastromatteo, § 90
Суд нагадує, що хоча учасники Конвенції вільні у виборі засобів, необхідних для повного забезпечення прав, захищених Конвенцією, потрібним результатом є ефективне користування цими правами. Щодо права на
життя обов’язком органів влади є забезпечити, щоб його ефективний захист не припинявся доти, поки розслідування у випадках смерті, заподіяної державними службовцями, не застосує стандарти, порівняні з тими,
яких вимагає статті 2 Конвенції. Nachova, § 121
4.2.2. Застосування до окремих випадків
4.2.2.1. Розслідування смерті ув’язненої особи

Лише те, що органам влади було відомо про смерть під час перебування під вартою Агіта Салмана, ipso facto створювало обов’язок за статтею
2 Конвенції здійснити ефективне розслідування щодо обставин смерті. Це
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включає, коли треба, розтин, який забезпечує повний та точний запис можливих ознак поганого поводження та ушкоджень і об’єктивний аналіз
клінічних даних, у тому числі висновок про причину смерті. Salman, § 105
Суд вразила та безмежна довіра, з якою поставився Мустафа Юсе, –
прокурор, зобов’язаний розслідувати обставини смерті Хавви Ержи, – до
висновків жандармерії, яка в рапорті вказувала, що сестру апелянта вбила
Робітнича партія Курдистану. Прокурор пояснив делегатам, що тільки у
разі, якщо б які-небудь обставини підривали цей висновок, він би вдався
до певних додаткових слідчих дій. Здається, він також гадав, що обов’язок
збудити в нього підозру щодо злочинних дій з боку сил безпеки лежить на
родичах загиблої, котрі не зверталися до нього з цього питання. За відсутності будь-яких приводів для підозри, він – без допиту родичів потерпілої,
жителів села чи військовослужбовців, що знаходилися там під час операції, – виніс рішення про непідслідність справи, вказавши, що в убивстві
підозрюються члени РПК.
Навіть при цьому ані звіт про подію, ані ескіз місцевості не свідчили з
очевидністю, що кулю, яка вразила сестру апелянта, випустили саме бойовики РПК.
Крім того, сам звіт був складений командиром жандармів Ісою Гюндоглу, який особисто не був присутній під час зіткнення і який казав, що не
знав, хто саме з офіцерів і які саме підрозділи брали в ньому участь. Він
пояснив, що одержав відомості про те, що сталося, з дуже коротких кодованих радіоповідомлень. Однак прокурор не розслідував обставини смерті
Хавви Ержи і тому не міг дати оцінку цим документам. Ergi, § 83
Також ані окружний командир жандармерії, ані прокурор не здійснили
докладної перевірки, щоб переконатися, що сили безпеки провели операцію належним чином. Хоча Ахмет Кузу заявив делегатам, що операції не
повинні по можливості були проводитись у місцях проживання мирного
населення або поблизу з такими місцями, та що в цьому випадку намагалися обмежити дії північною частиною села, здається, що не було розслідувано, чи відповідали план та його втілення обставинам. Ergi, § 84
З наведеного Суд, як і Комісія, вважає, що влада не здійснила ефективного розслідування обставин смерті Хавви Ержи. Ergi, § 85
У цій справі не стверджувалось, що службовці «навмисно» вбили пана
Сліті або що його смерть була спричинена непропорційним використанням сили. За статтею 2 та 3 Конвенції головна скарга заявниці проти органів влади полягала в тому, що вони тримали пана Сліті в місці, в якому
не було медичного обладнання та догляду, якого потребував його стан
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здоров’я, та що вони не надали належного лікування, коли він смертельно
занедужав. Slimani, § 33
Матеріали справи доводять, що пан Сліті перебував у багатьох психіатричних лікарнях, отримував медичну допомогу до його поміщення в
центр тримання у Марсельєз-Аренс (Marseilles-Arenc) та лікувався численними медикаментами, коли було застосовано цей захід, та що органи
влади знали про це. Крім того, доповіді КЗК від 14 травня 1998 року та 9
липня 2001 року свідчать, що в час, коли пан Сліті утримувався в центрі
тримання у Марсельєз-Аренс, там не було жодного медичного обладнання
або медичного персоналу, та що матеріальні умови ув’язнення були дуже
погані. Slimani, § 34
Суд відзначає, що розслідування для «встановлення причин смерті»
(стаття 74 Кримінально-процесуального кодексу) було розпочато автоматично в день смерті пана Сліті. На слідчого суддю було відповідно покладено обов’язок провести розслідування.
Таке розслідування призначене для того, щоб визначити, чи померла
людина внаслідок тяжкого злочину або значного правопорушення. Якщо
це так, то слідчий суддя не може пред’являти звинувачень, але судове
розслідування може бути порушено за клопотанням прокурора відповідно
до статті 80 КПК. У відповідних випадках особа, підозрювана у спричиненні
смерті, може постати перед кримінальним судом.
Тож немає сумнівів, що розслідування для «визначення причин смерті» є, теоретично, «офіційним розслідуванням» здатним призвести до
встановлення та покарання винних. Залишається визначити, чи було воно
«ефективним» у цьому випадку. Slimani, § 43
У цьому зв’язку Суд відзначає, що заявниця була відсторонена від розслідування. Вона не могла отримати доступ до документів та брати участь
у розслідуванні або навіть бути допитаною слідчим суддею. Їй не надавалася будь-яка інформація щодо просування розслідування. Їй навіть не
повідомили про рішення від 26 червня 2001 р. про припинення розслідування. Становище у відповідний час було таким, що поки продовжується
розслідування для «встановлення причин смерті», близькі родичі померлого не могли ані отримати доступ до матеріалів справи, ані будь-яким
чином брати участь у розслідуванні. Slimani, § 44
Уряд відповів, що тим не менше заявниця могла домогтися того, щоб
узяти участь у розслідування, якщо б подала до відповідного слідчого судді кримінальну скаргу проти невідомих осіб щодо вбивства та поклопотала про дозвіл приєднатися до розслідування у якості цивільного пози-
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вача. Розслідування для встановлення причин смерті було б припинене, і
розпочалася б нова процедура. Slimani, § 45
Суд уже зазначав, що заявниця могла подати кримінальну скаргу та
клопотати про приєднання до розслідування у якості цивільного позивача. Дійсно, як учасник розслідування, цивільні позивачі мали багато засобів, щоб отримати доступ до «розслідування»: вони мали право на адвоката, який міг отримати копії процесуальних документів (стаття 114
Кримінально-процесуального кодексу)); вони могли просити слідчого суддю здійснити всі необхідні заходи (стаття 81 КПК), заслухати їх покази і
покази свідків, провести очну ставку або огляд на місці події; або вимагати надання іншою стороною документів, що стосуються відповідного
розслідування (стаття 81-2 КПК) або експертного висновку чи додаткової
або повторної експертизи (статті 156 та 167 КПК). Якщо слідчий суддя
відмовив би їм у клопотанні або не відповів би протягом місяця, вони могли поскаржитися голові слідчого відділу (на час подій у цій справі це був
голова обвинувального відділу); їм надавалися (стаття 181 КПК) постанови про передання справи до суду та, між іншими, рішення про відмову в
порушенні справи, постанови про припинення розслідування або постанови, які суперечили їхнім цивільним інтересам (які, до речі, вони могли
оскаржити – стаття 186 КПК); нарешті, за певних умов цивільні позивачі
могли просити слідчого суддю передати справу до суду або заявити про
відсутність необхідності продовжувати розслідування; за відсутності відповіді протягом місяця вони могли подати скаргу безпосередньо до слідчого відділу (стаття 175-1 КПК). Slimani, § 46
Тим не менше, як Суд уже наголошував, якщо затримана особа помирає за підозрілих обставин, стаття 2 вимагає від влади провести «ефективне та офіційне розслідування» за власною ініціативою, як тільки обставини стануть їй відомими, щоб забезпечити встановлення причин смерті
та щоб той, хто винен у смерті, був встановлений і покараний. Органи
влади не повинні залежати від того, чи подадуть близькі родичі померлого формальну скаргу, а також перекладати на них відповідальність за
здійснення будь-яких слідчих заходів. Слід додати, що таке розслідування
не може вважатися «ефективним», якщо, між іншим, близькі родичі потерпілого не можуть брати участь у розслідування такою мірою, щоб забезпечити їхні законні інтереси.
На думку Суду, вимога до близьких родичів померлого подати кримінальну скаргу разом із клопотання приєднатися до процедури в якості
цивільного позивача, щоб отримати можливість брати участь у розслідуванні, суперечить цим принципам. Суд вважає, що як тільки органам влади
стало відомо про смерть за підозрілих обставин, вони за власною ініціа-
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тивою мають здійснити розслідування, у якому близькі родичі померлого
автоматично мають право брати участь. Slimani, § 47
З попередніх зауважень Суд родить висновок, що для дотримання
статті 2 Конвенції заявникові мали надати можливість брати участь у розслідування для встановлення причин смерті пана Сліті без попереднього
подання кримінальної скарги, чого не сталося у цьому випадку. Суд також
зазначає, що французький закон нещодавно був змінений відповідним
чином: близькі родичі померлого можуть зараз приєднатися до справи в
якості цивільних позивачів під час такого розслідування, що надає їм
ефективний доступ до «розслідування» без обов’язку подавати саму кримінальну скаргу із клопотанням про приєднання до справи в якості цивільних позивачів. Slimani, § 48
Тож Суду достатньо відзначити, що заявниця не мала можливості
отримати доступ до розслідування для встановлення причин смерті пана
Сліті, щоб дійти висновку, що розслідування не було «ефективним». Таким
чином, стосовно цього було порушення процесуальної складової статті 2
Конвенції. Slimani, § 49
Slimani. Частково незгодна (dissenting) думка судді Люкайдеса, до якої приєднався суддя Мулароні:
Я цілком згоден із більшістю, що «розслідування для встановлення причин
смерті», згадане у статті 74 Кримінально-процесуального кодексу, є теоретично «офіційним розслідуванням» здатним призвести до встановлення та покарання винних, і що у цьому випадку було достатнім відзначити, що заявниця
не мала можливості отримати доступ до розслідування, щоб дійти висновку,
що розслідування не було «ефективним».
Однак я хотів би наголосити, що, на мій погляд, інші критерії, встановлені
практикою Суду в цій сфері та повторені у параграфі 32 рішення, здається,
також не були виконані.
Перш за все я б відзначив, що слідчий суддя не здійснював сам жодного розслідування: розслідування було повністю доручене старшому офіцерові поліції відповідно до загальної інструкції від 27 травня 1999 року. Слідчий суддя
та призначені ним медичні експерти ґрунтували свої висновки виключно на
фактах, встановлених поліцією. Не виключена можливість того, що пан Сліті
помер внаслідок недбалості поліції: поліція відповідає за керівництво та нагляд у центрі утримання Аренса, підкоряючись прокурору; за відсутності медичного персоналу, ліки затриманим видавалися офіцерами поліції; у цьому
випадку невідкладна допомога надавалася тими ж офіцерами.
Крім того, як можна встановити з документів, наданих сторонами, були численні недоліки в розслідування: (1) Я здивований, перш за все, що воно тягнулося більше двох років та, зокрема, що звіт про анатомо-патологічне дослідження та токсикологічне дослідження були зроблені так пізно після
смерті, та що дослідження медичного експерта, яке порівнювало висновки
тих двох експертиз із даними медичної картки померлого, не було призначе-
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не до 6 листопада 2000 року (а закінчено 2 травня 2001 року) тобто приблизно через два роки після смерті); (2) лише два з «співкамерників» померлого
були допитані, тим часом як документи свідчать, що близько десятка осіб були присутніми під час подій; (3) хоча два допитані «співкамерники» стверджували, що померлий був збудженим напередодні, та його медична історія
була відома, органи влади не намагалися встановити, чи був зв’язок між смертю, станом померлого перед тим, як йому стало погано, та попереднім ненаданням йому лікування; (4) ані морський пожежник, який з’явився на місці
(крім лікаря), ані медичний персонал, який згодом ніс на собі відповідальність за заявника до його смерті, не були допитані; (5) не були заслухані покази заявниці – найближчої до померлого особи; (6) як наголошувалося раніше, слідчий суддя не провів жодного розслідування – він навіть не з’явився на
місці події.

Суд відзначає, що розслідування смерті пана Цончева почалося швидко,
негайно після того, як його знайшли мертвим у поліцейському відділку
Плевена, з оглядом місця події, допитом свідків та розтином.
Але Суд зазначає, що було багато непояснених недоліків із самого початку і під час розслідування. Velikova, § 78
У перші години після трагічної події, призначаючи розтин, слідчий
Енчев не поставив перед експертами запитання щодо часу виникнення
смертельних ушкоджень, усупереч вирішальній важливості отримання
таких відповідей. Вражає, що протягом розслідування жоден з експертів
не був навіть допитаний, щоб з’ясувати час спричинення ушкоджень.
Також украй важливо, що матеріали розслідування не вказують на намагання слідчого Енчева встановити співробітників бригади швидкої допомоги, які – за показами причетних офіцерів поліції – двічі відвідали поліцейський відділок Плевена протягом ночі, коли пан Цончев помер.
Копій записів відділення швидкої допомоги, які звичайно містять інформацію щодо відвідувань, не було в матеріалах розслідування.
Крім того, багато важливих свідків не були допитані, або їм не було
задано певних ключових запитань. Офіцер поліції Петранов, який заарештував пана Цончева разом із своїм колегою Івановим, взагалі не допитувався. Здається, що пан І.П., який тримався у поліцейському відділку
Плевена протягом тієї ночі, і який мав бачити погіршення стану здоров’я
пана Цончева, також не був допитаний. Нарешті, слідчий не вважав за потрібне отримати свідчення будь-кого з 20-30 осіб, які зібралися біля будинку власників скота, і які, за словами причетних офіцерів поліції, «хотіли
побити [пана Цончева] ». Velikova, § 79
У цій справі заявниця доводила, що недоліки розслідування були настільки значними та численними, що єдиним можливим поясненням може
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бути лише те, що слідчий та прокурор були упередженими та намагалися
приховати злочин, учинений щодо пана Цончева. Velikova, § 81
Суд вважає, що незрозуміле невжиття неминучих та очевидних слідчих дій має розглядатися з особливою прискіпливістю. У таких справах,
за відсутності вірогідного пояснення з боку Уряду щодо причин, з яких
неминучі слідчі дії не були здійснені, настає відповідальність держави за
особливо серйозне порушення обов’язку за статтею 2 Конвенції захищати
право на життя. Velikova, § 82
Суд зазначає, що існували очевидні способи отримати докази щодо часу виникнення ушкоджень у пана Цончева, а також важливі докази обставин його арешту, його стану здоров’я і щодо винуватців у тяжкому злочині, вчиненому проти нього. Але слідчий нічого не зробив, щоб отримати
такі докази, – діяльність, яка була схвалена постановою від 19 березня
1996 року та листом від 3 червня 1997 року від наглядаючого прокурора.
Velikova, § 83

Крім того, розслідування було зупинене, нічого не було зроблено з грудня 1994 року, щоб з’ясувати дійсні обставини вбивства пана Цончева. Численні скарги заявниці щодо бездіяльності органів влади не мали успіху.
Жодного вірогідного пояснення причин нездатності органів влади зібрати докази не було надано Урядом-відповідачем.
Суд робить висновок, що тут було порушення з боку відповідної держави обов’язку за статтею 2 Конвенції провести ефективне розслідування
смерті пана Цончева. Velikova, § 84
Суд згоден із Урядом, що у цій справі були проведені численні слідчі дії. Розслідування почалося невідкладно і органи влади активно його
проводили. Було здійснено розтин, більшість свідків було кілька разів
допитані, були організовані дві очні ставки та відтворення подій, зібрані та проаналізовані інші обставини, що мали значення для справи.
Anguelova, § 141

Але Суд зазначає, що через те, що під час розтину не були зафіксовані
морфологічні дані та відсутність або наявність «слідів контрударів», стало
неможливим встановити, який предмет спричинив пролам черепа.
Більше того, вкрай важливо, що офіцерів поліції зовсім не просили
пояснити, чому були сфальшовані записи про затримання, чому вони не
викликали швидку допомогу одразу, або чому вони надали очевидно неправдиву інформацію д-ру Михайлову. Це були ключові питання, які мали
бути поставлені під час допитів та очних ставок.
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Відтворення подій, проведене 20 березня 1996 року, з невідомих причин стосувалося лише кількості разів та місць, де пан Забчеков падав на
землю, коли намагався втекти, і не надав значення подіям, які відбувалися
в поліцейському відділку, часу між арештом хлопця та його доставленням
до поліцейського відділку і часом, коли він лежав на землі, прикутий наручниками до дерева, або знаходився наодинці із сержантом Мутафовим
та його другом Д.
Крім того, немає записів щодо того, що слідчий своєчасно відвідав місце арешту пана Забчекова на вулиці Белі Лом. Це місце відвідав близько
11 ранку 29 січня 1996 року офіцер поліції з того самого відділку, до якого
належали причетні офіцери.
Нарешті, розслідування зосередилося на походженні та часі виникнення ушкодження черепа, і зовсім не приділило уваги іншим слідам, що
залишалися на тілі хлопця.
Уряд не пояснив цих недоліків. Anguelova, § 142
Суд також посилається на свої висновки, що свідчення офіцерів поліції вважалися повністю вартими довіри, незважаючи на їхню підозрілу
поведінку, і що, незважаючи на очевидні суперечності між двома медичними висновками, органи влади сприйняли висновки другого звіту без
намагання з’ясувати причини суперечностей. Справді, рішення прокуратури припинити розслідування ґрунтувалося виключно на висновках другого медичного звіту щодо часу виникнення ушкоджень, – висновках, які
ґрунтувалися на сумнівному аналізі. Anguelova, § 143
Тож Суд робить висновок, що розслідуванню не вистачало потрібної
об’єктивності та ретельності, що значно підірвало його здатність встановити причину смерті пана Забчекова та відповідальних осіб. Про його ефективність не можна судити з кількості зроблених звітів, допитаних свідків або
інших слідчих дій. Anguelova, § 144
До того ж заявниця стверджувала, що недоліки в розслідуванні її
справи були наслідком загальної проблеми відсутності незалежності, безсторонності та підзвітності з боку органів влади, що відповідають за розслідування поганого поводження з боку поліції.
За особливих обставин, уже встановивши, що розслідування смерті
сина заявниці не було достатньо об’єктивним та ретельним, Суд не вважає
за потрібне вирішувати ці додаткові аспекти заяви. Anguelova, § 145
Суд вважає, що тут було порушення з боку держави-відповідача обов’язку, передбаченого статтею 2 § 1 Конвенції провести ефективне розслідування смерті пана Забчекова. Anguelova, § 146
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Суд робить висновок, перш за все, що обов’язок розслідувати обставини смерті Кристофера Едвардса виник з кількох причин. Він був в’язнем
під піклування та відповідальністю органів влади, коли помер від насильницького акту іншого в’язня, і в такій ситуації немає значення, чи були
державні агенти причетні до дії або бездіяльності у подіях, які призвели
до його смерті. Держава мала обов’язок порушити та провести розслідування, яке задовольняє вимогам, викладеним вище. Цивільний процес,
навіть якщо припустити, що заявники могли до нього звернутися, який
залежить від ініціативи родичів жертви, не задовольнив би зобов’язання
держави стосовно цього. Edwards, § 74
Суд зазначає, що жодного дізнання в цій справі не було і що кримінальний процес, у якому Річард Лінфорд був би засуджений не дійшов до
судового розгляду, де можна було опитати свідків, оскільки він зізнався у
вбивстві і був госпіталізований. Спір між сторонами точиться стосовно
того, чи надавало дізнання щодо нагляду та поводження із Кристофером
Едвардсом та Річардом Лінфордом ефективні слідчі процедури, які задовольняють вимоги, зазначені вище. Edwards, § 75
Суд відзначає, що під час дізнання заслухали багато свідків та розглянули у подробицях, як поводилися із двома цими особами різні медичні,
поліцейські, судові та в’язничні органи влади. Звіт про дізнання, який нараховує 388 сторінок, зробив численні висновки щодо дефектів та рекомендації для майбутньої практики. Це є скрупульозний документ, щодо
якого Суд буз жодних коливань може покладатися в оцінці фактів та питань цієї справи. Тим не менше, заявники дорікали процесу дізнання з різних підстав. Edwards, § 76
Заявники скаржилися, що поліція не зробила певних суттєвих кроків у
розслідуванні, а саме: вони не випробували належним чином несправний
дзвінок та не допитали певних свідків у в’язниці, а також втратили перелік в’язнів у коридорі, що унеможливило виклик будь-якого, окрім офіцерів в’язниці. Як зазначив Уряд, відповідні свідки у в’язниці викликалися
під час дізнання, і немає ознак того, що помилки поліції заважили їм дати
точні та корисні свідчення. Щодо втрати переліку в’язнів та неповного
дослідження дзвінка, то Суд не переконаний, що це завадило дізнанню
встановити головні факти справи. Edwards, § 77
Дізнання не мало права примусити свідків до явки і, як наслідок, два
офіцери в’язниці відмовилися дати свідчення. Один із офіцерів в’язниці
проходив повз камеру перед тим, як виявили померлого, і дізнання вважало, що його свідчення могли бути важливими. Уряд привернув увагу до
того, що цей свідок, у будь-якому разі, надав свідчення і не було вказівок,
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що він міг щось додати або змінити. Але Суд зазначає, що йому не змогли
поставити питання, які могли вимагати деталізації або прояснення, або
щодо будь-якої непослідовності чи упущення стосовно цього. Заявники
доводили у своїх зауваженнях щодо прийнятності, що покази свідків на
місці події у в’язниці мали особливо важливе значення, оскільки потенційно стосувалися часу та тривалості нападу і, таким чином, могли висвітлити питання, що мали значення для їхніх вимог про відшкодування.
Edwards, § 78

Суд вважає, що неможливість примусити давати свідчення свідків, які
або були очевидцями, або мали матеріальні докази, що стосувалися обставин смерті, можна вважати такою, що зменшує ефективність дізнання
як слідчого механізму. У цій справі, як і у справах щодо Північної Ірландії, цитованих вище, це заважає здатності встановили обставини, що стосуються смерті, і, таким чином, досягнути однієї з цілей, які вимагаються
статтею 2 Конвенції. Edwards, § 79
Дізнання було започатковано в’язничною службою, радою графства
Ессекс та агентством з охорони здоров’я Північного Ессексу, які були органами, що за законом відповідали за Кристофера Едвардса та Річарда
Лінфорда. Вони встановили межі компетенції, призначили голову та членів колегії, а також адвокатів, які допомагали здійснювати дізнання. Але
Суду не очевидно із доводів заявника, що такий зв’язок між агенціями та
колегією позбавляв її незалежності. Головою був, як це часто трапляється
у разі публічного дізнання, старший член адвокатської колегії із судовим
досвідом, у той час як іншими членами були особи, відомі та досвідчені у
галузі в’язниці, поліції або медицини. Ніхто з них не мав ієрархічних
зв’язків з будь-яким з відповідних органів. Не стверджується, шо вони не
діяли незалежно або що вони були обмежені будь-яким чином. Вони діяли, як може бачити Суд, у незалежній якості, а не як працівники або агенти органів, виконання обов’язків яких розглядалося. Також не було доведено, що адвокати, призначені на допомогу дізнанню, представляли ці
органи. Edwards, § 80
Суд не вважає, що дізнанню не вистачало незалежності. Edwards, § 81
Дізнання засідало за закритими дверима під час допиту свідків та вивчення доказів. Його звіт був оприлюднений, містив деталі фактичних висновків, критику недоліків у різних органах та рекомендації. Edwards, § 82
Уряд доводив, що оприлюднення звіту забезпечило потрібний рівень
громадського контролю. Суд зазначав, що публічність процедур або результатів може задовольнити вимоги статті 2, якщо за обставин справи
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міра відкритості забезпечує відповідальність причетних державних службовців і в теорії, і на практиці. У цій справі, коли загиблий був вразливою
особою, яка загинула жахливим чином через низку недоліків у діяльності
державних органів та службовців, які відповідали за його благополучність, Суд вважає, що громадський інтерес, який привернули питання, що
порушила ця справа, були такими, що вимагали більшої відкритості. Не
було наведено мотивів для закриття дверей дізнання, будь-які міркування
медичної приватності не заважали публікації подробиць медичних історій
Річарда Лінфорда та Кристофера Едвардса. Edwards, § 83
Заявники, батьки загиблого, мали змогу бути присутніми на дізнанні
лише три дні, коли вони самі давали свідчення. Їх не представляв адвокат,
і вони не могли ставити запитання свідкам, або через свого адвоката, або,
наприклад, через колегію дізнання. Вони мали чекати публікації завершального звіту дізнання, щоб узнати суть доказів того, що сталося. Враховуючи пильний та особистий інтерес до предмету дослідження дізнання,
Суд не може вважати, що вони брали участь у процедурах у такому ступені,
як того вимагало забезпечення їхніх інтересів. Edwards, § 84
Кристофер Едвардс помер 29 листопада 1994 року. Рішення провести
дізнання було прийнято у липня 1995 року, а почалося воно у травні 1996
року, приблизно через вісімнадцять місяців після смерті. Головна маса
свідків та доказів були вивчені у наступні 10 місяців. Потім кілька свідків
були знову викликані у квітні 1998 року, звіт нарешті був оприлюднений
15 червня 1998 року, приблизно через два роки після початку дізнання і
через три з половиною роки після смерті. Edwards, § 85
Суд нагадує, що вирішальне значення у випадку смерті за підозрілих
обставин має те, щоб розслідування було невідкладним. Час неминуче
руйнує кількість та якість доказів, а враження байдужості ставить під сумнів добрі наміри слідчих дій, а також становить страшне випробування
для членів родини. У цій справі Суд зазначає значну кількість підготовчих
дій, які були необхідні через складність дізнання, численність свідків, залучених до процесу (біля 150 були присутні на дізнанні, хоча інші надали
письмові свідчення) та значна сфера дослідження, яке стосувалося причетності багатьох державних служб. Колегія також відвідала місця, які стосувалися подій та допитала Річарда Лінфорда у лікарні. Складення звіту,
ретельність якого Суд уже зазначав, було делікатним та складним завданням. Було також розумним запросити свідків прокоментувати проект висновку, враховуючи, що вони стосувалися цензури офіційної практики та
особистого виконання службових обов’язків. Хоча час, який минув до початку дізнання може викликати нарікання, це не можна порівнювати зі
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зволіканням, встановленим у попередніх справах. За обставин цієї справи
Суд робить висновок, що органи влади діяли із достатньою невідкладністю
та просувалися з розумною швидкістю. Edwards, § 86
Суд вважає, що відсутність повноваження викликати свідків та приватний характер процедур, до яких заявники не долучались, окрім як тоді,
коли давали свідчення, не відповідає вимогам статті 2 Конвенції провести
ефективне розслідування смерті Кристофера Едвардса. Тож тут було порушення процесуального обов’язку за статтею 2 Конвенції стосовно цього.
Edwards, § 87

Суд вважає, що виник процесуальний обов’язок розслідувати обставини смерті Віктора Трубникова. Він був в’язнем, і знаходився під наглядом та відповідальністю органів влади, коли помер внаслідок самогубства. Розслідування було необхідним, щоб установити, по-перше, причину
смерті, щоб виключити випадок або вбивство, і, по-друге, якщо самогубство було встановлено, дослідити, чи були органи влади якимось чином
відповідальні за нездатність запобігти йому. Розслідування мало відповідати вимогам, викладеним вище. Trubnikov, § 89
Суд зазначає, що первісна перевірка обставин смерті була проведена
невідкладно, протягом кількох днів після події. Але вона не відповідала
мінімальним вимогам незалежності, оскільки орган розслідування – начальник в’язниці – представляв причетний орган влади. Як і можна було
передбачити, сфера дослідження була обмежена встановленням факту
смерті від повішення; питанню можливої відповідальності адміністрації
в’язниці не приділялось уваги. Більше того, ця перевірка зовсім не задовольняла вимогу громадського контролю. Не заперечується, що родина
навіть не була поінформована щодо формальної відмови порушити кримінальне розслідування. Нарешті, національний суд вважав цю перевірку
незадовільною, і оголосив відмову у порушення кримінального розслідування незаконною. Зважаючи на всі ці міркування, Суд не може погодитися з тим, що первісна перевірка складала ефективне розслідування у значенні практики Суду. Trubnikov, § 90
Суд також дослідить розслідування, проведене у 2002 році з погляду
тих самих вимог. Trubnikov, § 91
Перш за все, Суд відзначає, що воно було проведено лише після того,
як ця заява була передана Судом Уряду-відповідачу, тобто більш ніж через
три роки після події. Суд нагадує, що у випадку смерті за нез’ясованих
обставин дуже важливим є те, щоб розслідування було невідкладним. Час
неминуче руйнує кількість та якість наявних доказів, а видима відсут-
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ність ретельності як сіє сумніви щодо сумлінності слідчих дій, так і спричиняє біль родичам. Таке значне зволікання, непояснене у цьому випадку,
не лише демонструє нездатність органів влади діяти за власною ініціативою, але також становить порушення обов’язку проявити зразкову ретельність та оперативність. Trubnikov, § 92
Суд відзначає, крім того, що протягом розслідування заявник та інші
родичі були повністю виключені з процесу. Всупереч звичайній практиці
за національним правом, їм не був наданий офіційний статус потерпілого
у кримінальному процесі, процесуальна роль якого могла дати їм змогу
втручатися під час розслідування. Навіть припустивши, що участь родини
могла бути забезпечена іншим чином, цього не сталося у цьому випадку.
Умови їхнього доступу до справи не були визначені. Їм ніколи не повідомляли і з ними не радилися щодо будь-яких доказів або свідчень, у тому
числі щодо призначення посмертних психологічної та психіатричної експертизи, тож вони не мали змоги ставити питання експертам. Заявник не
отримував жодної інформації щодо просування розслідування, і, коли
розслідування було припинено 10 жовтня 2002 року, йому повідомили про
це лише через п’ять місяців. Відповідно, розслідування не забезпечувало
достатнього громадського контролю; також воно не забезпечувало інтереси
близьких родичів. Trubnikov, § 93
Суд відзначає, що органи влади зробили багато важливих кроків для
встановлення дійсної причини смерті Віктора Трубникова, таких як допит
ключових свідків та призначення експертів для проведення посмертних
психологічної та психіатричної експертиз. Але встановивши, що розслідування не відповідало таким суттєвим вимогам як швидкість, зразкова
ретельність, власна ініціатива органів влади та громадський контроль,
Суд не вважає за потрібне досліджувати його обсяг і робить висновок, що
розслідування не відповідало мінімальним стандартам ефективності.
Trubnikov, § 93
4.2.2.2. Розслідування за можливої причетності державних агентів

Суд зазначає, що після смерті Патріка Фунікейна 12 лютого 1989 року
Королівська поліція Ольстера (КПО) розпочала розслідування. На цій
стадії не було висунуто ніякого обвинувачення. Дізнання було розпочато 6
вересня 1990 року і припинено того ж дня. Два поліцейських розслідування, розслідування Стівенса 1 та 2, проводилися у 1989-1990 та 19931995 роках. Третє розслідування, розслідування Стівенса 3, почалось у
1999 році і триває. 23 червня 1999 року проти Вільяма Стобі було висунуто кримінальне обвинувачення у вбивстві Патріка Фунікейна. Виправду-
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вальний вердикт був прийнятий близько 26 листопада 2001 року, оскільки
обвинувачення не надало жодних доказів. Finucane, § 72
Заявниця висунула багато скарг щодо цих процедур, стверджуючи, що
вони не задовольняли процесуальний обов’язок за статтею 2 Конвенції.
Суд відзначає, що Уряд значною частиною погодився, що процедури не надавали необхідних гарантій, хоча не згоден з усіма зауваженнями заявниці.
Finucane, § 73

Стосовно поліцейського розслідування Суд відзначає, що воно розпочалося негайно після смерті і що необхідні заходи були вжити, аби забезпечити докази на місці події. Автомобіль та зброя, що була використана,
були знайдені, хоча це не призвело до висунення обвинувачення у вбивстві.
Було допитано багато підозрюваних із числа воєнізованих лоялістів, які
всіма вважалися причетними до вбивства. Під час розслідування офіцер,
відповідальний за розслідування, стверджував, що хоча він мав підстави
вважати, що головний виконавець убивства був серед них, не було достатніх доказів для висунення обвинувачення. Finucane, § 74
Не зовсім ясно, до якої міри первісне поліцейське розслідування стосувалося перевірки можливого зговору між секретними службами та воєнізованими лоялістськими групами щодо вбивства Патріка Фінукейна.
Зброя, яку вважали знаряддям убивства, була вкрадена в Ольстерському
оборонному корпусі, службовці якого були засуджені за крадіжку, а члени
Ольстерських борців за свободу були засуджені за володіння зброєю. Таким чином, було очевидно, що зброя потрапила у руки лоялістів через
служби безпеки. Однак під час розслідування поліцейський офіцер, відповідальний за розслідування, стверджував, що жодна з чотирнадцяти
осіб, допитаних стосовно вбивства, не мала будь-яких стосунків із силами
безпеки. З самого початку були також заяви щодо зговору з поліцією, особливо щодо погроз з боку Королівської поліції Ольстера, які звучали у
присутності клієнтів Патріка Фінукейна. Finucane, § 75
Тож, оскільки розслідування проводилося офіцерами Королівської поліції Ольстера, вони були частиною поліцейських сил, яка підозрювалась
заявницею та іншими членами суспільства у погрожуванні Патріку Фінукейну. Вони всі були підзвітні головному констеблю королівської поліції
Ольстера, від якого залежало порушення дисциплінарного або кримінального провадження. За таких обставин не було достатньої незалежності в
цьому аспекті процедури розслідування, що викликає значні сумніви щодо ретельності або ефективності, з якою досліджувалась можливість змови.
Finucane, § 76
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У Північній Ірландії, як у Англії та Уельсі, розслідування смерті може
також проводитися шляхом дізнання. Дізнання є публічним слуханням,
що проводиться коронерами, незалежними судовими посадовцями, які
звичайно засідають разом із присяжними, з метою встановлення обставин
підозрілої смерті. Існує судовий перегляд щодо процесуальних рішень
коронерів та будь-яких помилкових вказівок присяжним. Таким чином,
існують суттєві гарантії щодо законності та належності процедури. У справі МакКанна та інших проти Великої Британії, Суд вирішив, що дізнання,
проведене щодо загибелі трьох підозрюваних членів ІРА, застрелених антитерористичним підрозділом у Гібралтарі, задовольняє процесуальному
обов’язку, що міститься у статті 2, оскільки надає можливість детальної
перевірки обставин смерті та надає родичам загиблих можливість допитувати та передопитувати свідків операції. Але слід зазначити, що дізнання у тій справи було певною мірою винятковим, якщо порівнювати його з
процедурами у багатьох справах у Північній Ірландії. Невідкладність та
ретельність дізнання у справі МакКанна та інших не залишила у Суду
жодних сумнівів щодо того, що важливі факти, які стосувалися події, були
вивчені за активної участі дуже компетентних правових представників заявників. Finucane, § 77
Однак у цій справі дізнання стосувалося лише безпосередніх обставин
пострілу в Патріка Фунікейна. Ніякого дізнання не проводилося щодо заколоту КПО або інших підрозділів служб безпеки. Заявниці не дозволили
дати свідчення під час дізнання щодо погроз її чоловікові з боку поліції,
оскільки коронер вважав ці питання такими, що не стосуються справи.
Однак, як довели подальші події, були ознаки того, що інформатори, які
співпрацюють зі спеціальним відділом або службами безпеки, знали про
напад на Патріка Фунікейна або допомагали нападу, що підтвердило підозри, що органи влади знали або потурали вбивству. Тож дізнання не
відповідало серйозним та обґрунтованим інтересам родичів та суспільства і не може вважатися таким, що надає ефективного розслідування події
або засоби для встановлення, або призводить до переслідування відповідальних осіб. Щодо цього воно навряд чи відповідає вимогам статті 2.
Finucane, § 78

Суд зазначає, що органи влади задовольнили інтереси, що випливають
із заяв про змову між лоялістськими організаціями та службами безпеки,
розпочавши спеціальне поліцейське розслідування під головування старшого поліцейського офіцера ззовні Північної Ірландії. Але не ясно, що
два перші розслідування, наскільки б корисними вони не були у викритті
інформації, фактично стосувалися розслідування смерті Патріка Фунікейна з метою висунути відповідне звинувачення. У будь-якому разі, доповіді
не оприлюднювалися, і заявниці не повідомляли про їхні висновки. Необ-
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хідний елемент громадського контролю та доступності для родичів, таким
чином, був відсутній. Finucane, § 79
Щодо нещодавнього розслідування Стівенса 3, яке безпосередньо
стосувалося вбивства Фунікейна, Уряд припускає, що через десять років після події, воно не може відповідати тій вимозі, що ефективне розслідування має розпочинатися невідкладно і проводитися із належною
швидкістю. Також не зрозуміло, якою мірою звіт буде оприлюднений і
чи буде він оприлюднений взагалі, хоча короткий огляд був нещодавно
оприлюднений. У світлі цих дефектів, Суд не вважає необхідним розглядати інші заяви щодо недоступності для заявниці процедури та неповної незалежності розслідування від Поліцейської Служби в Північній Ірландії. Finucane, § 80
Заявниця також стверджувала, що прокурор проявив свою залежність
у цій справі. Суд відзначав у попередніх справах, що директор публічних
звинувачень є незалежною посадовою особою, яка відповідає за рішення,
чи висувати обвинувачення щодо будь-якого кримінального злочину, не
зобов’язаний мотивувати будь-яке рішення про відмову в переслідуванні
й у цьому випадку він так і не робив. У Північній Ірландії не існує будьякої можливості через оскарження до суду змусити його надати такі мотиви, хоча можна сказати, що в Англії та Уельсі, де коронерське журі все
ще може винести вердикт про незаконну смерть, суди вимагали директора
публічних звинувачень переглянути рішення не висувати обвинувачення
у світлі такого вердикту, і розглядають, чи достатні ці мотиви. Така можливість не існує в Північній Ірландії, де коронерському журі вже не дозволяється виносити вердикт щодо законності або незаконності смерті.
Finucane, § 81

Суд не вважає можливим на цій стадії визначати, що насправді сталося у 1990-1991 роках і в 1995 році, коли приймалися рішення про переслідування осіб, можливо причетних до вбивства Фунікейна. Але коли
саме поліцейське розслідування небездоганне з погляду незалежності й
недоступне громадському контролю, надзвичайно важливо, щоб посадовець, який вирішує, чи висувати обвинувачення, має бути незалежним у
своєму рішенні. Як Суд зазначав у справі Х’ю Джордано, відсутність мотивів рішення про відмову в переслідуванні в суперечливих справах може
сама собою не сприяє суспільній довірі та може позбавити родичів доступу до інформації щодо дуже важливого для них питання й унеможливити оскарження цього рішення. Finucane, § 82
Але незважаючи на підозру у змові, на той час не було надано якихось
підстав для різноманітних рішень не переслідувати і ніякі відомості не
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були надані ані заявниці, ані громадськості, які б дали можливість пересвідчитися, що верховенство права поважається. Це не можна вважати
сумісним із вимогами статті 2, якщо тільки інформація не надається якимось іншим шляхом. У цьому разі цього не сталося. Finucane, § 83
Суд зазначає, що процедури, проведені після смерті Патріка Фунікейна не включали невідкладного та ефективного розслідування щодо заяв
про змову співробітників служб безпеки. Тож тут не було виконано процесуальний обов’язок за статтею 2 Конвенції і, таким чином, сталося порушення цього положення. Finucane, § 84
Суд відзначає, що загибель людей – це трагічна повсякденність у тому
становищі, що склалося на південному сході Туреччини. Однак ані масовість збройних зіткнень, ані значна кількість загиблих не можуть звільнити
від зобов’язання за статтею 2 забезпечити проведення ефективного, незалежного розслідування щодо жертв тих зіткнень, у яких беруть участь сили
безпеки ‹…›. Güleç, § 81; Ergi, § 85
У цій справі лише те, що державні органи сповістили про викрадення
Мехмета Шерифа Авшара сільськими охоронцями та іншими особами,
які видавали себе за офіцерів безпеки, після чого його знайшли мертвим,
уже створювало обов’язок за статтею 2 здійснити ефективне розслідування
обставин цієї події. Avşar, § 396
Суд нагадує, що хоча жандарми майже негайно знали, що Мехмета
Шерифа Авшара доставили з його магазину до жандармерії, і знали тих,
хто до цього причетний, сільські охоронців та Мехмет Мехметоглу взяли
під варту лише 5 травня 1994 року, майже дванадцяти днями пізніше.
Avşar, § 397

Треба відзначити, що не було наведено будь-яких переконливих підстав для доручення розслідування події капітану Гюлу та центральній
жандармерії провінції, які були причетні до події. Свідчення, які відбиралися у сільських охоронців жандармами під час їхнього розслідування,
були стереотипними і применшували роль жандармів та сил безпеки,
уникаючи жодної згадки про сьому особу. У кримінальному суді Дайярбакира сільські охоронці відмовилися від цих свідчень, і суд прийняв усні
свідчення охоронців під час судового розгляду, відхиливши тим самим
свідчення, отримані під час жандармського розслідування. Avşar, § 398
Немає ознак того, що на цьому етапі розслідування вдавались до заходів, спрямованих на встановлення особи та місця знаходження сьомої
людини, яка була присутня в жандармерії. Жандармське розслідування
закінчилося протоколом відтворення обставин події, надійність якого та-
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кож сумнівна. Воно насправді тривало з 22 квітня до 9 травня 1994 року,
коли капітан Гюл надіслав документи прокурору, тобто період 17 днів.
Avşar, § 399

Ці елементи викривають значний брак надійності, ретельності та незалежності цієї частини розслідування. Суд дослідив, чи було це виправлено розслідуванням, проведеним прокурором та судом. Avşar, § 400
Щодо ролі прокурора, то обвинувачення було висунуто 16 травня 1994
року, хоча ніяких слідчих дій, крім додаткового допиту підозрюваних, у
цей час не було здійснено. Обвинувальний акт занадто покладався на свідчення підозрюваних, не беручи до уваги заяви родини щодо сьомої людини.
Здається, що 22 листопада 1994 року після доповіді парламентської слідчої комісії, прокуратура надіслала запит щодо особи сьомої людини. Жандармерія відповіла 24 листопада 1994 року, що така особа не встановлена
і пошуки тривають. Не було надано жодного документа, який довів би, що
прокурор стежив за виконанням запиту або жандармерія насправді вдалася до будь-яких заходів, щоб установити місце знаходження сьомої особи.
Avşar, § 401

Щодо розглядів у кримінальному суді Дайярбакира, кони тривали з 16
травня 1994 року до 21 березня 2000 року, більш ніж п’ять років та десять
місяців. Апеляційний розгляд ще не відбувся. Чотири сільські охоронці та
Мехмет Мехметоглу були визнані винними й засуджені за насильницьке
викрадення, а Омер Гюндор був визнаний винним у вбивстві. Avşar, § 402
Суд нагадує, що зазвичай кримінальний розгляд за змагальною процедурою перед незалежним та неупередженим судом слід вважати таким,
що надає найвагоміші гарантії ефективної процедури для встановлення
фактів і визначення кримінальної відповідальності. Але не можна виключити, наприклад, що недоліки в розслідуванні можуть суттєво підірвати здатність суду визначити відповідальність за спричинення смерті. Коли, як у
цьому випадку, підозрювані засуджені та покарані за свою участь у розслідуваному вбивстві, зазвичай не можна казати, що процедура виявилась
нездатною для встановлення та покарання злочинців. Avşar, § 403
Суд нагадує, що зобов’язання за процесуальним аспектом статті 2 є
зобов’язанням докласти зусиль, а не досягнути результату. Те, що один із
підозрюваних зміг утекти від правосуддя, ще не доводить бездіяльність
влади. Однак у цьому випадку йдеться про відповідальність держави за
смерть Мехмета Шерифа Авшара, а не лише про кримінальну відповідальність окремих осіб. Апелянт стверджував, що викрадення та вбивство були здійснені сільською вартою та Мехметом Меметоглу за вказівками та
під командуванням сімох осіб, що були співробітниками сил безпеки, та
що це було лише одним з прикладів протиправних убивств, здійснених за
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сприяння сил безпеки з відома та згоди державних органів. Це викликає
значне занепокоєння щодо дотримання державою принципу верховенства
права та її поваги, зокрема, до права на життя. За цих обставин слід вважати, що процесуальний обов’язок за статтею 2 Конвенції вимагає більш
докладного дослідження. Avşar, § 404
Хоча родина та п’ять сільських охоронців довели до відома суду, що
існувала сьома причетна людина, яка була співробітником сил безпеки,
протягом розгляду не було з’ясовано ані її особу, ані точний характер
її участі в події. Суд зазначав вище, що ані жандармерія, ані прокурор не
визнали існування сьомої людини і не з’ясовували це питання. Заходи, до
яких вдалися, коли справа перебувала у провадженні суду, були спізнілі та
нерішучі. Суд відзначає наступне:
(i) Сільські охоронці у судовому засіданні 5 липня 1994 року відмовилися від своїх свідчень у жандармерії та вказали на сьому особу, яку Фейзі Гокчен незабаром 27 липня 1994 року впізнав як спеціального сержанта
та яка, за словами Омера Гюнгора, підбурювала його вчинити злочин. Не
раніше 7 липня 1995 року, майже на рік пізніше, суд ухвалив направити
запит до управління жандармерії щодо сьомої людини.
(ii) Після того, як управління жандармерії 31 вересня та 17 листопада 1995 року заперечило існування «начальника» (“müdür»), суд припинив
розгляд цього питання, не зробивши жодного іншого запиту, наприклад, до будь-якого іншого органу сил безпеки, які діяли у Дайярбакирі
на той час.
(iii) 16 жовтня 1996 року Омер Гюндор надав відомості, що сьома особа була військовим сержантом з Девегечеді, на ім’я Гюлтекін Сечкін. Це
змусило суд зробити запити до управління 7-го армійського корпусу 4 листопада, 25 грудня 1996 року та 21 січня 1997 року. Після того, як війкові
відповіли, що нічого не знають, суд 17 лютого 1997 року ухвалив спрямувати запит до начальників кадрів військ, але 7 квітня 1997 року суд вирішив
припинити розслідування у цьому напрямку.
(iv) Жодних заходів не було здійснено, аж поки Омер Гюндор 16 лютого 1998 року знову не надав суду відомості, вказавши спеціального військового сержанта Гюлтекіна Шутчу, згаданого в Сусурлуцькій доповіді2.
Сусурлук – це місце дорожньої пригоди, що сталася у листопаді 1996 року і в якій постраждав автомобіль, у якому подорожували один із членів парламенту, колишній заступник
директора служби безпеки Стамбула, відомий ультраправий екстреміст, торговець наркотиками, розшукуваний Інтерполом, та його подруга. Останні три особи загинули. Те, що всі
вони подорожували в одному автомобілі настільки збентежило громадську думку, що знадобилось порушити більш ніж шістнадцять судових розглядів на різному рівні та парламентське розслідування (примітка Європейського Суду до параграфа 185 рішення).
2
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16 березня 1998 року суд запросив у міністра юстиції копію Сусурлуцької
доповіді. Її надали лише 13 січня 1999 року без будь-яких пояснень щодо
затримки. Також немає жодних слідів спроб прискорити відповідь міністра. Навіть потім лише 18 червня 1999 року за клопотанням представника
родини суд наказав прокурору направити запит військовим щодо Гюлтекіна Шутчу. Незабаром після цього була отримана його адреса і було ухвалено допитати його. Але він не з’явився і очевидно втік до Болгарії.
Avşar, § 405

Тож Суд вважає, що хоча розгляд закінчився засудженням шістьох
осіб у зв’язку з убивством Мехмета Шерифа Авшара, воно неналежним
чином дослідило найважливіше питання, а саме роль, яку відігравали сім
осіб, що належали до сил безпеки. Висновки кримінального суду щодо
відповідальності сільських охоронців та Мехмета Мехметоглу були зроблені за відсутності можливо суттєвої частини доказів щодо причетності
сил безпеки до викрадення та вбивства. Належне та ефективне розслідування цього аспекту справи було необхідним, щоб з’ясувати, у якому
ступені цей випадок був наперед спланований та чи становив він, як це
стверджувалось, частину протиправної діяльності, здійснюваної в той час
на південному сході Туреччини за потуранням та зі згоди владних органів.
Avşar, § 406

Суд відзначає, що Уряд вважає відповідальною за смерть Ахмета Гулеча Робітничу партію Курдистану (РПК). По-перше, звіти про інцидент,
надані керівниками жандармерії, поліцією Іділу (İdil) та армією, свідчать,
що сили безпеки були переконані в тому, що ця смерть сталася внаслідок
«пострілу одного зі озброєних підбурювачів, які змішалися з демонстрантами». Також у своєму листі від 14 червня 1991 року у відповідь на лист
окружного комісара Іділу від 12 червня 1991 року, жандармерія беззастережно стверджувала, що демонстрація була «організована терористами з
РПК» і що «присутність серед обивателів озброєних бойовиків і використання зброї під час демонстрації доводять, наскільки важкою була ситуація».
Той же документ свідчить про небажання жандармерії співробітничати,
оскільки там сказано, що жандармерія не може надати імена тих вояків,
які знаходилися на борту броньовиків.
Слідчий, здається, не вагався щодо офіційної версії події, тому що у
своєму звіті про розслідування він стверджував, між іншим, що батько потерпілого висунув «безпідставні й недоречні звинувачення проти майора
М. Каратана», які свідчать про «ідеологічне підґрунтя та цілковиту відсутність об’єктивності». Він заявив, що співробітники сил безпеки не цілили в
громадян і не відповідали на постріли з натовпу, і що вони одержали вдвічі
більше поранень, ніж демонстранти. На цій підставі він доводив, що неможливо «визначити, хто несе відповідальність за те, що сталося».
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Крім того, слідчий Курт лише опитав кількох людей, вирішивши не
турбувати викликом до слідчого уорант-офіцера Айхана чи інших свідків,
наприклад, Гуду Демір. Суд вважає, що показання двох вищезгаданих
свідків мають вирішальне значення, оскільки пан Айхан був водієм Кондора, а пані Демір стояла поруч із сином апелянта, коли того вразив смертельний уламок кулі.
Відтворення обставин події дозволило б визначити траєкторію кульового уламка та місце знаходження зброї, з якої зробили постріл. Також
криміналістична експертиза уламка дала б можливість встановити виробника і постачальника кулі, а отже, і тип використаної зброї. Більш того,
ніхто, здається, не виявив інтересу щодо джерела походження кулі, яка
пройшла навиліт крізь тіло Ахмета Гулеча, рухаючись по спадній траєкторії, що цілком узгоджується з імовірним пострілом із збройової вежі
Кондора. Güleç, § 79
Далі Суд відзначає, що адміністративна рада провінції Ширнак 18 жовтня 1991 року дійшла висновку, ніби немає підстав для висунення обвинувачення в кримінальному суді, оскільки «наявні у справі докази не дають
можливості встановити, хто вбив чи поранив потерпілих». З таким висновком не можна погодитися, з огляду на суб’єктивізм, виявлений слідчим
Куртом, і характер згаданого адміністративного органу, який очолює губернатор провінції (який призначав слідчого і відповідав за місцеву жандармерію), чи його заступник, і який складається з місцевих представників виконавчої влади (начальник управління охорони здоров’я і начальник
сільськогосподарського управління, наприклад). Згодом Вищий адміністративний суд відзначив, що адміністративна рада віддала розпорядження
про припинення справи. Тому, «оскільки ті, хто відповідає за загибель і
поранення, залишилися невідомими», суд «позбавлений можливості розглянути справу і винести рішення». Güleç, § 80
Суд, як і Комісія, вважає, що розслідування не лише не було ретельним, але й здійснювалось не незалежним органом. Більш того, воно здійснювалось без участі заявника, якому не повідомили про постанову від 18
жовтня 1991 року та рішення від 13 листопада 1991 року. Güleç, § 82
Після збройного нападу на апелянта в той же день було розпочато поліцейське розслідування. По завершенні первісної стадії, що тривала лише
два дні, управління безпеки Мардінкапи у своєму звіті від 17 січня 1993
року дійшло висновку, що неможливо ані знайти винних у нападі, ані навіть
установити їхні особи. Згодом, 20 січня прокурор Дайярбакира наказав
управлінню продовжувати розслідування й заарештувати підозрюваних
чи, якщо це виявиться неможливим, доповідати йому про хід розслідування кожні три місяці. 14 квітня прокурор віддав ще ряд наказів, у яких
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він повторив свою вимогу доповідати йому кожні три місяці про результати поліцейського розслідування доти, поки не спливе термін давності за
цей злочин. Як відзначено в розпорядженні, це повинно відбутися 15 січня 1998 року. Однак Уряд не надав до органів Конвенції копії квартальних
звітів поліції, які її зобов’язали складати.
Попереднє розслідування вбивства пана Хасіма Яша також було почато в день події, тобто 14 січня 1993 року. До 21 червня органи влади, крім
усього іншого, провели розтин, балістичну експертизу і допитали трьох
свідків, у тому числі сина вбитого. Суд не має будь-яких відомостей щодо
подальшого ходу цього розслідування. Yaşa, § 101
Ще до того, як Уряд довідався про скаргу пана Яша від 11 жовтня 1993
року і Комісія звернулася до Уряду за більш точними відомостями щодо
розслідування, здійснюваного після нападу на апелянта, його дядько й інші
особи зв’язались з певними радикальними газетами. Yaşa, § 102
Незважаючи на цей запит Уряд не надав будь-яких конкретних відомостей щодо ходу розслідування, яке більш ніж через п’ять років після
події очевидно не дало жодних відчутних результатів. Зрозуміло, як заявив Уряд, що розслідування ще триває, але його представники не надали
нічого на доказ того, що розслідування дійсно просунулося. До речі, остання
слідча дія, про яку знає Суд, сталася до 21 червня 1993 року, коли був
складений звіт з балістичної експертизи в розслідуванні вбивства Хасіма
Яша, незважаючи на те, що 14 квітня 1993 року прокурор Дайярбакира
зобов’язав поліцію доповідати йому кожні три місяці про хід розслідування. Єдине пояснення Уряду полягало в тому, що розслідування здійснювалось в обстановці боротьби з тероризмом і що за таких обставин поліція і судові органи були змушені «діяти обережно й вичікувати, поки
результати різних розслідувань взаємно підтвердяться і тим самим дадуть
можливість установити осіб, які скоїли злочини і акти насильства раніше».
Yaşa, § 103

Суд згоден узяти до уваги, що обстановка в той час у цьому районі Туреччини, відзначена насильницькими діями Робітничої партії Курдистану
і заходами, розпочатими владою у відповідь, могла перешкоджати пошуку
переконливих доказів у ході національного кримінального розслідування.
Проте обставини такого роду не можуть звільнити владу від обов’язку за
статтею 2 здійснити розслідування, тому що інакше це тільки загострило
б обстановку безкарності й незахищеності в регіоні, і тим самим створило
б порочне коло. Yaşa, § 104
Крім того, Суд здивований тим, що слідчі органи очевидно виключили
із самого початку можливість того, що агенти держави могли бути причетними до нападу. Так, прокурор суду національної безпеки Дайярбакира
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вважав, що обговорювана подія була лише «зведенням рахунків між
збройними угрупованнями», у той час як Уряд гадав, що вся відповідальність за напад лежить на «терористах», хоча розслідування не закінчено і
жодних конкретних доказів, здатних підтвердити дійсність цього припущення, не було надано до Суду. Yaşa, § 105
Таке ставлення необхідно оцінювати у світлі висновку Комісії, що в
південно-східній Туреччині сталося безліч нападів – у тому числі з убивствами – на журналістів, газетні кіоски і розповсюджувачів газети «Ozgur
Gundem» і що деякі з цих подій навіть стали предметом скарг на її адресу.
Уряд не заперечував ні того, що напади відбувалися, ні їхнього тяжкого
характеру. Комісія також відзначила, що журналіст, пан Кайя, який у той
час був власником газети, звертався до влади з численними скаргами і
проханнями про захист.
Розглянувши всі обставини справи, Комісія не вважає, що в цьому випадку «влада не знала чи могли не знати, що особи, причетні до видання і
поширення газети «Ozgur Gundem» побоювалися стати жертвами продуманої кампанії, терпимої – якщо тільки не підбурюваної – державними
посадовими особами».
Здійснивши свою власну оцінку цієї сторони справи, особливо у світлі
висновків доповіді щодо Сусурлуку, Суд вважає ці спостереження добре
обґрунтованими. Отже, у цьому випадку влада зобов’язана були врахувати під час розслідування, що державні агенти могли бути причетними до
нападу. У зв’язку з цим неважливо, чи вказав формально апелянт на сили
безпеки як причетні до нападу. Yaşa, § 106
Коротко кажучи, оскільки розслідування, здійснені у цій справі, не
припускають навіть думки про те, що за даних обставин сили безпеки могли
бути причетні до нападу, і оскільки дотепер, більш ніж п’ять років після
події, ніякого помітного і надійного просування не зроблено, розслідування
не може вважатися ефективним з погляду статті 2. Yaşa, § 107
У цій справі Суд нагадує, що заявники повідомляли про сутність їхніх
скарг до численних органів влади в регіоні з жовтня 1993 року. Прокурор
Кулпі почав розслідування з грудня 1993 року. Але менш ніж через два
місяці він передав справу прокурору державної безпеки Дайярбакира через те, що злочин був пов’язаний із тероризмом РПК. У справі немає доказів, які б давали підстави для такого припущення. Там лише скарги заявників та членів їхніх сімей, які посилаються на те, що їхні родичі були
затримані солдатами, а ще докази того, що в Кулпі або Дайярбакирі не було знайдено жодних записів щодо затримання. Не раніше серпня 1994 року прокурор Дайярбакира почав допитувати заявників. Хоча Мехмет Емін
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Акденіз згадував у своїх свідчення від 28 жовтня 1994 року жінку, яка бачила, як зниклих чоловіків саджали до вертольота сил безпеки, але Пембе
Акденіз не була допитана до 29 травня 1996 року. Слід зазначити, що якщо не враховуватися суперечливі покази Зекі Акденіза, усі свідчення заявників та їхніх родичів доводили, що солдати захопили зниклих чоловіків.
29 квітня 1997 року прокурор Дайярбакира передав справу до прокурора
Кулпі, зазначивши відсутність доказів причетності РПК. Жодного просування у розслідуванні після цього не було. Akdeniz, § 91
Суд вражений відсутністю будь-яких намагань з боку прокурорів розслідувати серйозні заяви. Всупереч важливим свідченням заявників, заяви
жандармів та служб безпеки, що вони нічого не знають про події та місце
перебування зниклих чоловіків були сприйняті без запитань. Жодних заходів не було вжито, щоб з’ясувати масштаб та характер операції, яка проводилася у відповідний час, і лише деякі заходи були вжиті через кілька
років після подій, щоб установити очевидців, які могли допомогти у викритті обставин. Ефективності процедур не сприяла передача справи між
Кулпою та Дайярбакиром, чия компетенція залежала від того, хто – РПК
або служби безпеки – вважалися винуватцями події. Akdeniz, § 92
Суд згоден з Комісією в оцінці, що, враховуючи бездіяльність прокурорів та їх небажання за наявності доказів провести певне розслідування
щодо причетності служб безпеки, не забезпечило жодних гарантій права
на життя.
Тут не було проведено ефективного розслідування в зникненні родичів
заявниці і, таким чином, сталося порушення статті 2 також і стосовно
цього. Akdeniz, § 93
Суд вважає, що виник процесуальний обов’язок за статтею 2 Конвенції розслідувати обставини смерті сина заявника, А.Ш. Суд відзначає заперечення Уряду, що ця справа є очевидним випадком суїциду і, з цих підстав, органи влади не були зобов’язані робити щось, окрім встановлення
обставин суїциду. Але Суд не може погодитися із цим доводом, зважаючи
на причини, наведені нижче. Shevchenko, § 66
По-перше, слідство характеризувалося певними значними суперечностями та недоліками.
Суд зазначає, між іншим, що сторони не погоджуються щодо точного
часу, коли офіцери підрозділу, до якого належав А.Ш., здійснили опис його квартири під контролем командира. Заявник, посилаючись на свідчення партнера А.Ш., пані Х., стверджував, що він проводився о 8 ранку
3 жовтня 2000 року (тобто перед офіційним обшуком о 3 годині дня).
Офіцери стверджували, що це було о 8 годині вечора. Коли б це не стало-
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ся, невідомо, на підставі якого закону та з яких причин такий опис робився. Усі докази свідчать, що А.Ш. мав спокійний характер і ніколи не висловлював думок про самогубство. Незрозуміло, як лише читання творів
Карлоса Кастанеди може призвести до самогубства. Люди, які, очевидно,
не були добре знайомі з А.Ш., не здивувалися тому, що він учинив самогубство, але його близькі друзі були збентежені. Більше того, не було намагань з’ясувати той факт, що перше поранення було на правому боці обличчя, хоча А.Ш. був правшою, або пояснити той факт, що два ще два
патрони зникли із зброї.
Суд нагадує, що розслідування не буде ефективним, якщо докази належним чином не аналізуються і висновки непослідовні та необґрунтовані.
Shevchenko, § 67

По-друге, Суд зазначає, що з самого початку команда підрозділу А.Ш.
наголошувала на версії самогубства. Суд відзначає стосовно цього, що
навіть якщо генерал-майор О. коротко згадував інші можливі сценарії
розвитку подій під час своєї промови перед підрозділом 4 жовтня 2000
року, він висловив чітку думку, що А.Ш. «довго готувався до смерті від
власної руки», вивчаючи філософію Кастанеди, що видно із фрагментів
його прощального листа, зачитаного генералом. Розповсюдження друкованих копій названого листа у підрозділі командиром також наголошувало
на цій думці. Shevchenko, § 68
Суд зазначає, що не раніше 11 жовтня 2000 року (тобто через тиждень
після трагічної події) дізнавач почав опитувати свідків щодо інших можливих причин смерті А.Ш. Ані пані Х., ані заявника не опитували щодо
цього. Примітно, що із 75 допитаних свідків слідчий у остаточному звіті
посилається лише на п’ятьох, чиї свідчення підтримують версію самогубства. Найбільш значним недоліком у розслідуванні було те, що не взяли
до уваги свідчення заявника, офіцера з роботи з персоналом та друзів
А.Ш., ніхто з яких не вважав, що загиблий був схильним до самогубства.
Shevchenko, § 69

По-третє, Суд зазначає, що початкове дізнання щодо смерті було проведено швидко, через кілька годин після події. Але воно не задовольняло
мінімальним вимогам щодо незалежності, оскільки орган розслідування –
командир підрозділу – представляв причетний орган. Лейтенант Ж., офіцер
підрозділу, призначений командиром проводити дізнання, зробив обшук
квартири А.Ш. та допитав свідків. Він відповідав за дізнання до прибуття
слідчого військової прокуратури; після цього він провів більшість допитів
за доручення слідчого. Суд зазначає, що лейтенант Ж. діяв під командуванням командира підрозділу, отримуючи від нього накази щодо проведення
дізнання, а також щодо щоденної діяльності. Таким чином, була відсутня
потрібна незалежність. Shevchenko, § 70
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Щодо слідчих військової прокуратури Суд зазначає, що їхня незалежність також не була забезпечена. Хоча вони і не підпорядковувалися підрозділу, вони все ж були військовослужбовцями, що підкорялися військовій дисципліні. Їхнє відносно низьке звання могло зробити їх чутливими
до тиску з боку старших офіцерів. Перший слідчий, капітан С., здається,
не мав жодних сумнівів щодо офіційної версії подій, коли 5 жовтня (тобто
задовго до отримання висновку експертів щодо дослідження тіла та прощального листа), він повідомив заявникові своє переконання у тому, що
А.Ш. вчинив самогубство. Shevchenko, § 71
По-четверте, Суд зазначає, що не було зроблено жодної спроби відтворити події, всупереч вказівкам військового апеляційного суду. Інформація,
отримана під час такої дії, могла бути вирішальною. Це дало б змогу слідчому визначити, між іншим, чи могло тіло за таких обставин природно
зайняти ту позицію, яка описана у протоколі огляду, а також з’ясувати походження дірки від кулі у вікні кімнати охорони. Shevchenko, § 72
По-п’яте, Суд відзначає, що не було проведено медичного дослідження рук загиблого щодо можливих залишків від пострілу. Органи влади не
дослідили авторство А.Ш. щодо посмертного листа, хоча заявник стверджував, що його син не використовував стиль, яким написано листа. Крім
того, заявникові не надали копію оригіналу, яку він міг би порівняти із
почерком в інших документах, написаних його сином, які він мав. Нарешті, прощальний лист був єдиним прямим доказом самогубства. Тож прийняття слідчим графологічної експертизи, складеної єдиним експертом, без
підтримуючих доказів, було недостатнім, на думку Суду, зважаючи на загальні обставини справи та те, що його висновки гаряче заперечувалися
заявником. Shevchenko, § 73
По-шосте, Суд вважає, що відсторонення заявника від розслідування
через відмову надати йому статус потерпілого всупереч звичайній практиці
за національним законом, було неприйнятним, оскільки він таким чином
позбавлявся можливості втручатися в хід розслідування. Хоча правда те,
що певні слідчі дії були зроблені після скарг заявника до вищого прокурора, йому не надали доступу до матеріалів справи. Його ніколи не повідомляли або не знайомили з будь-якими доказам або показами свідків, у тому
числі з постановою про призначення графологічної експертизи для вивчення посмертного листа. Таким чином, він не міг поставити запитання експерту або спростувати його висновки. Заявник не отримував жодних відомостей щодо просування розслідування і лише через вісім місяців після
завершення розслідування він отримав копію постанови про припинення
справи. Shevchenko, § 74
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Тож Суд вважає, що розслідування не забезпечило достатньої публічності або ретельності; воно також не забезпечило інтереси близьких родичів.
Shevchenko, § 75

У світлі цих обставин Суд робить висновок, що тут було порушення
державою-відповідачем обов’язку за статтею 2 Конвенції, оскільки не
було проведено ефективного та незалежного розслідування смерті А.Ш.
Shevchenko, § 76

У цій справі було проведено розслідування вбивства родичів заявників. Суд має оцінити, чи відповідало розслідування вимогам статті 2 Конвенції. Khashiyev, § 156
Суд зазначає, що не пізніше лютого 2000 року місцевий департамент
внутрішніх справ та суди Інгушетії отримали детальні та серйозні заяви
щодо вбивства кількох осіб. Незважаючи на це, лише після значного
періоду – у травні 2000 року – кримінальна справа була порушена. Уряд
доводив, що тим часом слідчі провели перевірку в місці, де було вчинено
злочин, тобто у Чечні. Це не здається достатнім, щоб пояснити зволікання
у три місяці, замість того, щоб швидко та адекватно відповісти на заяви
про такий тяжкий злочин. Khashiyev, § 157
Суд вражений низкою суттєвих та незрозумілих фактів бездіяльності
після початку розслідування. Найбільш примітно, що Суду не було надано доказів того, що намагалися встановити місце перебування «205-ї бригади з Будьоновська», на яку постійно є посилання у кримінальній справі,
та дослідити її можливу причетність до вбивств. Не складається враження, що слідчі намагалися встановити точне ім’я та місце знаходження
цього військового підрозділу, зв’язатися із його командирами та спробувати встановити військовослужбовців, яких згадували свідки по імені,
щоб хоча б допитати їх щодо злочину. За відсутності намагань встановити
будь-які характеристики військового підрозділу, який був названий по
імені, важко уявити, як розслідування може бути назване ефективним.
Khashiyev, § 158

Також Суд зазначив би, що розслідування не отримало плану військових операцій, проведених у Старопромисловському районі Грозного на
той час, незважаючи на сильні докази, що така операція відбувалась. Такий
план міг бути вирішальним доказом щодо обставин відповідного злочину.
Khashiyev, § 159

Ще один елемент розслідування, який потребує коментарів, – це нездатність швидко встановити інших потерпілих та можливих свідків злочину та допитати їх. Наприклад, другій заявниці, тіло брата якого було
знайдено разом із тілами сестри та племінниці першого заявника, не надавався статус потерпілої у процесі аж до березня 2003 року, майже три
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роки після початку розслідування. Вона не була допитана протягом провадження. Khashiyev, § 160
Копія матеріалів справи містить два свідчення місцевих жителів
Старопромисловського району Грозного щодо відповідних подій. Тут
немає ознак того, що слідчий намагався відтворити повну картину обставин убивства: наприклад, немає карти або плану району, який міг би
показати розміщення тіл та важливих доказів, не видно намагань знайти
перелік мешканців, які залишалися у Грозному взимку 1999-2000 років. Замало зусиль було докладено для встановлення місцезнаходження свідків, прямо названих заявниками, таких як Вісхан, Олена Ж. та Омар
С. Khashiyev, § 161
Ці недоліки були очевидні для прокурора, що відповідав за розслідування, який кілька разів наказував здійснити певні дії. Але ці інструкції
не були виконані. Khashiyev, § 162
Розтин не був призначений або проведений під час розслідування.
Описання тіл Хаміта Хашиєва та Різана Таймесханова був здійснений
офіцерами місцевого департаменту внутрішніх справ буз оголення тіл. Ці
описи, разом із фотографіями тіл, які зробив перший заявник, стали основою для судово-медичної експертизи. Інформація, яку можна було отримати із цих описів була неминуче дуже обмеженою, і Суд вважає, що
більш рання та більш усебічна судово-медична експертиза, у тому числі
за результатами розтину, надала би значно більше деталей про спосіб
убивства. Немає ознак того, що було проведено будь-яке судово-медичне
дослідження тіл Лідії Хашиєвої, Анзора Таймесханова та Алдана Акаєва,
або була призначена ексгумація та розтин. Khashiyev, § 163
Нарешті, щодо способу проведеного розслідування, Суд відзначає, що
між травнем 2000 року та січнем 2003 року розслідування зупинялося та
поновлювалося вісім разів. Заявники (незважаючи на процесуальний статус першого заявника) не інформувались швидко про ці рішення і, таким
чином, не мали можливості поскаржитися вищому прокурору. Розслідування передавалось з однієї прокуратури до іншої щонайменше чотири
рази, без будь-яких чітких пояснень для цього і без повідомлення заявникам. Khashiyev, § 164
Уряд наполягав у своїх зауваженнях, що розслідування тривало на час
їхньої відповіді і що заявники могли оскаржити його результати. На думку Уряду, те, що вони цього не зробили, має призвести до визнання заяви
неприйнятною через невичерпання національних засобів захисту. Але
Суд не переконаний, у світлі зволікань та недоліків, описаних вище, що
таке оскарження було здатним виправити дефекти розслідування, навіть
якщо заявники належно інформувалися б про провадження та брали
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участь у ньому. Таким чином, можна вважати, що заявники виконали вимогу щодо вичерпання відповідних кримінально правових засобів захисту.
Khashiyev, § 165

З огляду на наведене, Суд робить висновок, що органи влади не провели ефективного кримінального розслідування обставин смерті Хаміта
Хашиєва, Лідії Хашиєвої, Різана Таймесханова, Анзора Таймесханова та
Алдана Акаєва. Це робило цивільно-правові засоби також неефективними
за цих обставин. Тож Суд відхиляє попередні зауваження Уряду та вирішує,
що тут було порушення статті 2 стосовно цього. Khashiyev, § 166
Khashiyev . Частково незгодна (dissenting) думка судді Ковлєра:
Хоча я поділяю висновки колег щодо скарг за статтею 2 та 3 Конвенції, статей, які стосуються абсолютних прав та не допускають будь-яких обмежень
та відступів, я, на жаль, не можу погодитись із їхнім висновком щодо попередніх зауважень Уряду щодо вичерпання національних засобів захисту та статті 13
Конвенції.
Я б не відхиляв попередні зауваження (хоча я розумію аргументи, які знаходять підтримку у практиці Суду), а скоріше б прийняв, щоб показати більш
переконливо недоліки в національних процедурах (процесуальних аспектах
статей 2 та 3). Я не бачу протиріч у такому підході.
На відміну від двох інших справ (Ісаєва, Юсупова, Базаєва проти Росії та Зара Ісаєва проти Росії), де розслідування було припинено і заявники були позбавлені свого статусу потерпілих та цивільних позивачів, ця справа відбиває
іншу правову ситуацію, по-перше, тому що статус потерпілого був наданий
пану Хашиєву спочатку розслідування (у травні 2000 року), як і пані Акаєвій –
хоча із значним зволіканням, – і вони ніколи не позбавлялися цього статусу.
Значить, заявники мали і мають можливість відстоювати свої процесуальні
права, і зокрема вимагати, щоб кримінальне розслідування було проведено
більш ретельно та ефективно: за статтями 208 та 209 Кримінально-процесуального кодексу РСФСР у редакції, що діяла на той час, і особливо за статтею 125
Кримінально-процесуального кодексу Російської Федерації, який набрав чинності 1 липня 2002 року, будь-яке рішення або дія (чи бездіяльність) слідчого,
слідчого судді або прокурора щодо кримінального розслідування могли і можуть
бути оскаржені до вищого прокурора або до суду.
Об’єктивність та безсторонність притаманна будь-якому судді, зобов’язує мене припустити, що відповідні права на той час були лише теоретичними.
Суд, без сумніву, правий, коли відзначає: „... на дату, коли ця заява була визнана прийнятною, жодного рішення не було надано Суду, де Верховний
Суд або інші суди були здатні, за відсутності результатів кримінального розслідування, розглянути по суті вимоги щодо заявлених тяжких кримінальних
дій». Визнаючи з гіркотою істинність цих зауважень, я, тим не менше, маю
донести в цій окремій думці більш підбадьорливу «звістку»: так, національний
правовий порядок надає такі засоби захисту, і хоча ними нелегко скористатися,
у будь-якому разі можна їх використовувати.
Наприклад, пані Хашиєва та, у меншому ступені, пані Акаєва, показують, що
певні засоби захисту (особливо за цивільними процедурами) є більш ефек-
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тивними, ніж інші. Визнано, рішення від 7 квітня 2000 року Маглобекського
районного суду Інгушетії (який встановив як питання права, що чотири родичі першого заявника померли) та від 26 лютого 2003 року районного суду
Назрані (Інгушетія), який присудив заявнику компенсацію у 675 000 рублів за
матеріальну та нематеріальну шкоду, надали лише часткове відшкодування
завданої шкоди. Це правда, як підкреслював Суд у своєму рішенні, що обов’язок держави-учасниці за Конвенцією провести розслідування, здатне призвести до встановлення та покарання відповідальних осіб у випадках смертельного насильства, перетворюється на примару, якщо від заявника вимагають
вичерпати дії, які ведуть лише до отримання відшкодування. Але я не можу
поділити думку Суду, що рішення районного суду Назрані ніяк не позначилося на ефективності цивільного позову для цілей правила вичерпання національних засобів захисту. Врешті, районний суд Назрані взяв до уваги кримінальне розслідування, незважаючи на те, що воно було зупинене, продемонструвавши певний правовий реалізм.
У своєму рішенні по справі Акдівара (Akdivar) Суд наголосив на розподілі тягаря доведенні у сфері вичерпання національних засобів захисту: «На Уряді,
який стверджує, що засоби захисту не вичерпані, лежить обов’язок переконати Суд, що засіб захисту на відповідний час був ефективними засобом,
доступним як за теорією, так і на практиці, тобто, що він був доступним, здатним надати відшкодування за скаргами заявника та надавав розумні сподівання на успіх. Однак, якщо тягар доведення був виконаний, заявник повинен
переконати, що засіб захисту, згаданий Урядом, був насправді використаний
або був з якихось причин неадекватним та неефективним за даних обставин
справи, або що існували особливі обставини, які звільняють його або її від
цього обов’язку». Чи слід національним судам, або заявникам, заборонити
порушувати цивільне провадження до закінчення кримінального розслідування? Я дуже сумніваюсь, що це було б правильним підходом. Я ще раз пересвідчився, що стаття 413 Кримінально-процесуального кодексу Російської
Федерації зобов’язує судові органи направляти справу до національних судів
для перегляду, якщо Конституційний Суд Російської Федерації або Європейський суд з прав людини знаходить порушення прав заявника.

Повертаючись до особливих обставин справи, Суд зазначає, що розтин
мав вирішальне значення для встановлення обставин смерті Агіта Салмана. Трудності, через які пройшла Комісія у встановленні будь-якої з цих
обставин, за деякими з яких сторони сперечаються до цього часу, випливають значною мірою з того, що не було проведено посмертне медичне
дослідження. Зокрема, відсутність належних медичних фотографій тіла та
відсутність зрізів і гістологічного аналізу ушкоджень та слідів на тілі, не
дозволяють зробити точний аналіз щодо часу та походження цих слідів,
що має величезне значення для того, щоб установити, чи була смерть Агіта Салмана спровокована поганим поводження протягом 24 годин перед
його смертю. Необмежене припущення д-ра Сена, що пролам грудини міг
бути отриманий під час масажу серця було включене до його звіту без
будь-якої перевірки того, чи застосовувався такий масаж, і лише відвер-
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нув увагу. Вивчення висновків д-ра Сена Інститутом судової медицини
Стамбула не виправило цих недоліків. Інститут лише помножив їх, підтвердивши, що розтин виявив, що Агіт Салман помер від серцевого нападу, спровокованого сполученням існуючої серцевої хвороби та збудження
від арешту. Salman, § 106
Відсутність медичних підтверджень для тверджень заявників про катування стало підставою для рішення прокурора від 19 жовтня 1992 року
про відмову у порушенні розслідування та для рішення асизського суду
Адани від 26 грудня 1994 року про виправдання офіцерів поліції. Суд
вважає, що дефекти посмертного дослідження фундаментально підірвали
будь-яку можливість довести відповідальність поліції за смерть Агіта Салмана. Більше того, обвинувальний акт називав без будь-якої різниці всіх
офіцерів, які контактували із Агітом Салманом з моменту його арешту до
смерті, у тому числі трьох вартових, що чергували у цей період. Жодних
доказів не було надано щодо більш чіткої ідентифікації офіцерів, які погано поводилися із Агітом Салманом або могли це робити. Salman, § 107
За таких обставин апеляція до касаційного суду, який лише міг спрямувати справу для нового розгляду в суді першої інстанції, не мала жодних перспектив для прояснення або поліпшення доказової бази. Суд не
переконаний, що апеляція, формально доступна заявникові у кримінальному процесі, була б здатна суттєво змінити хід розслідування. У такому
разі слід вважати, що заявник виконав вимогу щодо вичерпання відповідних кримінально-правових засобів захисту. Salman, § 108
Суд робить висновок, що органи влади не провели ефективного розслідування обставин смерті Агіта Салмана. Це робило цивільно-правові
засоби також неефективними за цих обставин. Тож Суд відхиляє попередні
зауваження Уряду щодо кримінальних і цивільних засобів захисту та вирішує, що тут було порушення статті 2 стосовно цього. Salman, § 109
Суд зазначає, що заявниця стверджувала, що розслідування щодо зникнення її чоловіка мало низку недоліків та випадків тяганини. Деякі з цих
недоліків були визнані національними органами влади за різних обставин.
Gongadze, § 178

Суд вважає, що факти цієї справи свідчать, що під час розслідування
до грудня 2004 року державні органи були більш зацікавлені в тому, щоб
довести непричетність вищих посадових осіб держави до справи, ніж у
тому, щоб установити обставини зникнення та смерті чоловіка заявниці.
Gongadze, § 179

У світлі цих міркувань Суд робить висновок, що тут було процесуальне
порушення статті 2. Gongadze, § 180
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Щодо досудового розслідування, Суд вважає, що розслідування, проведене 17 березня 1993 року на місці вбивств після прибуття слідчої бригади з
Мазидаги, не може вважатися повним та задовільним з наступних причин.
Складена схема місця відображала обмежений простір, оскільки включала лише внутрішність будинку і не містила жодної інформації щодо безпосереднього оточення. Більше того, не було записано точне число знайдених пустих гільз та їхнє розташування. Ці недоліки були посилені тим, що
пусті гільзи не були помічені індивідуально. Важливість цих упущень була
виявлена у висновках наступних балістичних досліджень пустих гільз, а
саме, що їх стріляли із трьох різних гвинтівок. На додаток, у відповідний
час фотографування місця події, здається, не складало частину стандартної
процедури на початковій стадії кримінального розслідування.
Суд також вражений тим, що, хоча слідчий Єкта Чобаноглу знав, що
два свідки вбивства, а саме заявниця та її сестра Мекіє, перебували у Караташі 17 березня 1993 року, здається, не було серйозної спроби поговорити з ними або взяти свідчення у мешканців села. Лише 1 квітня 1993
року – більш ніж через два тижні – органам влади стало відомо про імена,
які назвав батько заявниці перед смертю.
Також здається, що жодна фотографія Алі та Орхана Ерташів не була
показана заявниці та її сестрі та що не було проведено формальної очної
ставки, окрім випадкової зустрічі 5 квітня 1993 року, між заявницею і її
сестрою та Алі та Орханом Ерташами в окружній жандармерії Мазидаги.
Окрім свідчень Орхана Ертака в жандармерії Фосфату 5 квітня 1993
року навряд чи були якісь спроби отримати додаткові свідчення від нього
або перевірити його алібі, наприклад, перевіривши його місце перебування
16 та 17 березня 1993 року.
Алібі, на яке посилався Алі Ерташ, а саме на своє перебування на Кирмизтепському пагорбі під час убивства, насправді підтверджувалося лише свідченнями Месіт Кайя та Махмута Денлі, хоча останній насправді не бачив Алі
Ертака під час убивства, а лише бачив його незабаром після вбивства. Не було отримано свідчень від інших селищних охоронців, які перебували на чергуванні в тій же команді, що й Алі Ерташ, щоб перевірити відносні позиції
кожного із членів команди на Кирмизтепському пагорбі в той вечір.
Таким чином, замість проведення серйозного та ефективного розслідування на попередній стадії, компетентні органи, здається, виходили із
припущення, що саме Робітнича партія Курдистану, а не сили безпеки
та/або жандарми, відповідальна за вбивство. Şemse Önen, § 88
Також можна дорікати подальшому розслідуванню в суді державної
безпеки. Довід Уряду, що Комісія була задоволена цією стадією розсліду-
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вання не відповідає дійсності. Це правда, що прокурор Танью Гювендірен
ужив різноманітних заходів, які Комісія вважала слушними, а саме: направив запити та постанови стосовно додаткового розслідування щодо
балістичного дослідження, але, здається, не намагався отримати додаткові
свідчення або заарештувати та взяти під варту підозрюваних, Алі та Орхана Ерташів, хоча проти них була порушена справа щодо політично мотивованого вбивства, і вони були звинувачені 6 січня 1994 року судом державної безпеки. Şemse Önen, § 89
Нарешті, щодо процедури в суді державної безпеки слід зазначити, що
Алі та Орхан Ерташі, заявниця та її сестра Мекіє, Месіт Кайя та Махмут
Денлі були викликані як свідки до судді 6 травня 1994 року, але лише перший та два останніх з’явилися. Оскільки місце перебування Орхана Ертака, заявниці та її сестри не були встановлені, їхні повістки повернули
до суду державної безпеки у Дайярбакирі. Таким чином, жодних свідчень
від цих важливих свідків не було отримано.
Хоча жандарми та суд державної безпеки знали, що заявниця та її сестра мешкають у районі Цезаєві Дайярбакира, не було зроблено нічого,
щоб знайти їх там. Немає підстав для тверджень Уряду, що заявники байдужо ставилися або відмовлялися співпрацювати із органами влади у намаганнях встановити фактичні обставини загибелі її брата та батьків. Також здається, що не було зроблено нічого, щоб знайти Орхана Ертака,
який фактично, протягом усього провадження, дав лише одне свідчення 5
квітня 1993 року у зв’язку із попередньою перевіркою.
Слід нагадати, що, зважаючи на стан доказів, обвинувачення вимагало
виправдання обвинувачених і суд державної безпеки виправдав їх. Суд
відзначає, що після завершення цього провадження органами влади не
було зроблено ніяких слідчих дій, які можна вважати ефективними у значенні статті 2 Конвенції. Şemse Önen, § 90
У світлі вищесказаного Суд, як і Комісія, робить висновок, що органи
влади не провели адекватного та ефективного розслідування обставин
смерті брата та батьків заявниці. Відповідно тут було порушення цього
положення. Şemse Önen, § 91
Şemse Önen. Частково згодна (concurring) і частково незгодна (dissenting) думка судді Гьолкюклю:
1. У цій справі факти, на яких ґрунтуються скарги заявниці за Конвенцією є
безспірними: дві невідомі особи у масках убили трьох членів однієї родини.
За словами заявниці:
«15. Ввечері 16 березня 1993 року [її] старший брат, Орхан Онен, та її батьки,
Ібрагім та Моме Онен, були вбиті, а [вона] поранена у ногу внаслідок спланованих дій співробітників сільської охорони Балпинара, що мали на меті
вбити Орхана Онена. До того, як у нього стріляли та вбили, [її] батько зміг
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стягнути шарф з голови одного із нападників та крикнути, що він впізнав у
нападникові Алі Ертака, голову сільської охорони Балпинара, та його племінника Орхана Ертака, колишнього сільського охоронця Балпинара. [Її] мати,
яка була серйозно поранена кулею, вмерла по дорозі в лікарню».
За словами Уряду:
«…Ввечері 16 березня 1993 року прокурору доповіли про вбивство трьох
мешканців Караташу... Він провів розслідування, у тому числі був присутнім
на розтині тіл загиблих, який проводився лікарем».
«28 грудня 1994 року суд державної безпеки Дайярбакира виправдав Алі та
Орхана Ерташів за нестачею доказів. Після цього рішення розслідування,
тим не менше, продовжилося, але вбивці батьків та брата заявниці так і не
були знайдені».
2. Після дослідження фактів справи Комісія зробила висновок:
«…немає достатніх доказів для висновку, що брат та батьки заявниці були,
поза розумним сумнівом, убиті агентами держави у обставинах, на які посилалася заявниця».
3. Але у світлі того, що стверджується в параграфі 87 та далі, Суд тримається
думки, що «органи влади не провели адекватного та ефективного розслідування обставин смерті брата та батьків заявниці. Відповідно тут було порушення [статті 2]…» у її процесуальному аспекті. Тобто каже, що через відсутність адекватного та ефективного розслідування було неможливим установити та засудити винуватців відповідно до позитивного обов’язку держави
за статтею 2.
4. Таким чином, у справі такого роду за простою логікою головним завданням є встановити „процесуальні недоліки”, які зробили розслідування безуспішним, – іншими словами, неадекватним та неефективним, – з погляду
встановлення винуватців, і які, тим самим, не дали можливості застосувати
національне кримінальне право, яке, як зазначалося вище, є дуже важливим
для захисту права, передбаченого статтею 2.
Усупереч цій правовій логіці все, що зробив Суд, – це перелічив, вибірково,
обставини, які він визначив як „недоліки”, незважаючи на їх значення та мету, а ще менше на висновки національних органів влади, відповідальних за
розслідування, які вони зробили у світлі особливостей фактичної ситуації на
той час, та точну мету розслідування. Суд зробив це після події, використавши цілковито абстрактні міркування.
Коротко кажучи, правильним, на мій погляд, було б відокремити зерна від
полови. З цього погляду рішення у справі Сабуктекін (Sabuktekin) проти Туреччини від 9 березня 2002 року могло послужити зразком: рішення мають
ґрунтуватися на певних фактах, а не на абстрактних міркуваннях.
І тут я не бачу жодного причинного, або навіть стосовного зв’язку між, inter
alia, наступними «недоліками», виявленими Судом, та висновком про порушення статті 2 у процесуальному аспекті (встановлення вбивць), що є вирішальним питанням у цій справі: знайдені «пусті гільзи» не були «пронумеровані», їхнє «точне розташування» не було «зафіксовано»; «місце події не було
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сфотографовано»; «у схемі місця події не було зазначено про велику пляму
крові на місці, де було знайдено тіло Орхана Онена»; «хоча [жандарм та прокурор] знали, що тіло матері заявниці пересувалося, цей факт не був зафіксований на схемі місця події»; «схема місця відображала обмежений простір,
оскільки включала лише внутрішність будинку і не містила жодної інформації щодо безпосереднього оточення». Жодна з цих речей не має навіть віддаленого зв’язку із суттю справи.
4.2.2.3. Розслідування у разі застосування смертоносної сили

Суду немає необхідності у цій справі вирішувати, у якій формі та за
яких умов розслідування мало здійснюватися, оскільки публічне розслідування, де заявники користувались допомогою адвокатів і протягом якого було допитано сімдесят дев’ять свідків, насправді відбулося. Крім того,
розгляд тривав дев’ятнадцять днів та, як свідчить багатотомна стенограма, був присвячений ретельній перевірці всіх обставин загибелі. Більш
того, як свідчить стенограма, яка містить спрямоване до присяжних напуття коронера, адвокати, що діяли на користь апелянтів, мали змогу допитувати та передопитувати важливіших свідків, у тому числі і військових та поліцейських, які брали участь у планування та проведенні антитерористичної операції, і робити під час розгляду будь-які заяви, які вважали необхідними. McCann, § 162
Враховуючи це, Суд не вважає, що різноманітні недоліки у розслідуванні, на які посилалися як заявники, так і треті особи, суттєво зашкодили всебічно, безсторонньо та ретельно дослідити обставини позбавлення
життя. McCann, § 163
Суд має звернутися до тієї заяви Уряду, що ця справа становить ясний
випадок виправданого вбивства силами безпеки, і тому владі достатньо
було виконати лише мінімальні формальності. Суд не може погодитися з
такою думкою, враховуючи, що офіційна версія не підтверджена доказами. Крім того, Суд також вважає, що й ті формальні міри, на які посилався Уряд, самі по собі мають серйозні недоліки, суттєві навіть у разі беззаперечного випадку виправданого вбивства співробітниками сил безпеки.
Kaya, § 88

Зокрема, Суд вражений тим, що прокурор без жодних вагань погодився, ніби вбитий був терористом, який загинув при зіткненні із силами
безпеки. Він не допитав нікого з військовослужбовців, які були на місці
події, і не намагався перевірити, чи відповідало розташування і кількість
гільз на місці події тій інтенсивності перестрілки між супротивниками,
про яку стверджувалося. Як незалежний слідчий він повинний був потурбуватися про те, щоб зібрати докази на місці події, неупереджено відновити обставини події і переконатися, що вбитий, незважаючи на зовнішній
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вигляд звичайного селянина, насправді був терористом, як це стверджувалося. Ніщо не свідчить, що він збирався якось перевірити версію подій,
запропоновану військовими.
Та готовність, з якою він погодився з заявою військових, також пояснює, чому не перевірили наявності слідів пороху на руках і одязі вбитого і
відбитків пальців на зброї. У всякому разі, до цих недоглядів слід поставитися достатньо серйозно через те, що труп був пізніше переданий жителям села, і тому будь-які подальші дослідження, у тому числі й аналіз
куль, що знаходяться в тілі, стали неможливими. Крім зброї і боєприпасів, що, як припускалося, належали вбитому, з місця події не було вилучено ніяких речови доказів для подальшого вивчення. Однак, яке б не було значення цього кроку для розслідування, слід відзначити, що прокурор
прийняв рішення про зміну підслідності, не дочекавшись висновків балістичної експертизи.
Дані щодо характеру, ступеню тяжкості та розташування кульових поранень у загиблого містяться тільки в звіті про розтин. Суд поділяє занепокоєння Комісії неповнотою цього звіту щодо ряду важливих аспектів, зокрема: відсутні будь-які відомості про дійсну кількість куль, що потрапили в
тіло, та будь-яке визначення відстані, з якого були зроблені постріли. Важко
припустити, що настільки поверхово проведений розтин чи дані, зафіксовані у звіті, могли б покласти основу більш-менш ефективному подальшому розслідуванню або дійсно задовольнити мінімальні вимоги розслідування навіть у разі очевидно виправданого заподіяння смерті, оскільки
занадто багато важливих питань залишилися без відповіді.
Суд визнає, що невідкладний розтин та дослідження трупа проводилися в місцевості, яка знаходилася під загрозою нападу терористів, що
вкрай ускладнювало виконання стандартних процедур. Д-р Догру визнав
це у своєму звіті. Тим більше дивно, що ні лікар, ні прокурор не вимагали, щоб тіло переправили в безпечне місце для більш докладного дослідження трупа, одягу і кульових поранень. Kaya, § 89
І згодом прокурор не вдався до жодних заходів для розслідування
смерті брата апелянта, наприклад, не з’ясував, чи дійсно вбитий був активістом Робітничої Партії Курдистану, не опитав жителів, що мешкали
в окрузі Долунай, щоб з’ясувати, чи чули вони звуки перестрілки в той
день, і не викликав у прокуратуру для допиту співробітників сил безпеки, що брали участь в операції. Прокурор насправді ніколи не намагався
зіставити своє тверде переконання, ніби вбитий був терористом, який
загинув у збройному зіткненні із силами безпеки, з іншими доказами, а
формулювання його рішення про зміну підслідності практично не припускають думки, ніби сили безпеки можуть бути в чомусь винні, у тому
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числі з погляду пропорційності застосованих засобів обставинам збройного
нападу, про який вони казали. Слід також відзначити, що прокурор, прикріплений до Національного суду безпеки, не намагався перевірити заяву
Хікмета Аксоя від 17 червня 1994 року, перевіривши, наприклад, в’язничні
журнали у штаб-квартирі жандармерії Лісе, щоб переконатися, чи тримався
той там близько 25 березня 1993 року, як він стверджував. Kaya, § 90
Суд відзначає, що загибель людей – це трагічна повсякденність у тому
становищі, що склалося на південному сході Туреччини. Однак ані масовість збройних зіткнень, ані значна кількість загиблих не можуть звільнити від зобов’язання за статтею 2 забезпечити проведення ефективного,
незалежного розслідування щодо жертв тих зіткнень, у яких беруть участь
сили безпеки, – а тим більше, коли обставини у багатьох аспектах нез’ясовані, як у цій справі. Kaya, § 91
Суд відзначає, що були допитані всі свідки, у тому числі з боку заявників. Був зроблений розтин й проведено численні експертні дослідження.
Nachova, § 129

Виходячи з цього та відзначаючи, що заявники не вимагали збирати
інші докази, хоча мали таку нагоду, Уряд вважав, що всі можливі слідчі
заходи були здійснені. Nachova, § 130
Суд вважає, що обов’язок держави за статтею 2 § 1 Конвенції провести ефективне розслідування виникає незалежно від позиції родичів потерпілого. Те, що не було певних клопотань про дотримання певної лінії розслідування або про дослідження певних доказів не може звільнити органи
влади від їхнього обов’язку здійснити всі можливі заходи для встановлення істини та забезпечити відповідальність за смерть, спричинену агентами держави. Крім того, розслідування не буде ефективним, якщо всі докази не проаналізовані належним чином, а висновки непослідовні та необґрунтовані. Nachova, § 131
Суд відзначає, що було зневажено суттєвими початковими кроками,
такими як збереження доказів на місці події та здійснення всіх потрібних
вимірів. Nachova, § 132
Крім того, схематичний нарис місця події, на який покладалися органи
влади, був недостатньо докладним, оскільки він не вказував на характеристики місцевості і змальовував лише частину площі. Не були занесені
всі відповідні виміри, і не було здійснено відтворення подій. Nachova, § 133
Але інформація, яку можна було отримати через відтворення подій та
докладний опис, була вкрай важлива, зокрема, щоб установити, чи вчинив
майор Ж. кримінальний злочин. Це давало можливість слідчим перевіри-
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ти розповіді офіцерів, які заарештовували, та сформувати думку щодо,
між іншим, точної позиції, з якої стріляв майор Ж., та щодо того, чому пан
Петков був застрелений у груди. Органи влади на жодній стадії не намагалися зібрати докази щодо цього питання. Nachova, § 134
Також вкрай важливо, що слідчий та прокурор не прокоментували численні обставини, які здаються такими, що суперечать свідченням майора Ж.
Зокрема, не було жодного намагання зробити висновок з розташування
стріляного магазина або з того, що пан Петков був застрелений у груди.
Без жодного належного пояснення, органи влади лише погодилися із свідченнями майора Ж. Nachova, § 135
Тож Суд вважає, що розслідування відзначалося численними значними
і непоясненими помилками. Воно закінчилось рішенням, яке містило непослідовності та висновки, не підтверджені ретельним аналізом фактів.
Nachova, § 136

Суд вирішив, що він вважає особливо серйозними випадки, коли необхідні та очевидні слідчі дії, які могли б пояснити акт позбавлення життя
агентами держави, не були здійснені та Уряд-відповідач не надав вірогідного пояснення щодо того, чому вони не були здійснені. Nachova, § 137
У цьому випадку слідчий та прокурори всіх рівнів проігнорували певні факти, не зібрали всі докази, які могли з’ясувати послідовність подій,
та не послалися у своїх рішеннях на сумнівні факти. Як наслідок, убивство пана Ангелова та пана Петкова було названо законним на сумнівних
підставах, а причетні офіцери поліції та їхній начальник позбулися потенційного обвинувачення та уникли критики, хоча були очевидні підстави
для переслідування щонайменш одного з них. Nachova, § 138
Суд вважає, що така поведінка з боку органів влади – яка вже відзначалась Судом у попередніх рішеннях проти Болгарії – викликає особливу
стурбованість, оскільки вона кидає тінь сумніву на об’єктивність та безсторонність причетних слідчих та прокурорів. Nachova, § 139
Суд вважає, що розслідування в цій справі та висновки прокурорів
відзначалися незрозумілими недоглядами та непослідовністю, і такий підхід був хибним. Nachova, § 140
Тож тут було порушення державою відповідачем зобов’язання за
статтею 2 § 1 Конвенції розслідувати ефективно позбавлення життя.
Nachova, § 141

Велика Палата не бачить підстав відступати від висновків Палати. Як і
Палата, вона зазначає, що розслідування смерті пана Ангелова та пана
Петкова оцінювало законність дій офіцерів з погляду існуючих інструк-
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цій. Те, що розслідування підтвердило законність використання сили за
таких обставин, лише підтверджує фундаментально порочний характер
цих інструкцій та їхню зневагу до права на життя. Ґрунтуючись на точному змісті інструкцій, слідчі органи не розглянули важливих питань, таких
як та обставина, що про потерпілих було відомо, що вони не озброєні та
не становили ні для кого небезпеки, а ще менше те, чи було доречним
відряджати команду озброєних до зубів офіцерів для переслідування двох
чоловіків, злочин яких полягав лише у самовільному залишенні місця відбування покарання. Коротко кажучи, не було будь-якого прискіпливого
розгляду всіх важливих обставин. Nachova (GC), § 114
Зовсім окремо від занадто вузького правового поля, у якому здійснювалось розслідування, слід також зазначити, що численні необхідні та
очевидні слідчі дії не були вчинені. Зокрема, схематичний нарис місця
події, на який покладалися органи влади, не вказував на характеристики
місцевості. Відповідні виміри не були зроблені, Не було здійснено відтворення подій протягом розслідування. Без відомостей, які можна
було отримати таким чином, було неможливо перевірити свідчення офіцерів про події. Nachova (GC), § 115
Крім того, слідчий та прокурори зневажили вкрай важливими обставинами, наприклад, тим, що пан Петков був застрелений у груди, пусті
магазини були знайдені на подвір’ї пана М.М., лише за кілька метрів від
місця, де пан Ангелов та пан Петков упали, та що майор Ж. використав
надмірну силу, стріляючи в автоматичному режимі. Органи влади зневажили цими важливими фактами і, не шукаючи жодних пояснень, лише
погодилися зі свідченнями майора Ж. та припинили слідство. Слідчий та
прокурори, таким чином, ефективно прикрили майора Ж. від переслідування. Nachova (GC), § 116
Велика Палата підтримує думку Палати, що такі дії з боку органів
влади – що вже відмічалось Судом у попередніх справах проти Болгарії –
викликають велике занепокоєння, оскільки дають підстави для невпевненості щодо об’єктивності та безсторонності відповідних слідчих та прокурорів. Nachova (GC), § 117
Суд нагадує стосовно цього, що швидка та ефективна відповідь з боку
органів влади у розслідуванні використання сили є суттєвою для підтримання впевненості суспільства щодо їхньої прихильності принципу панування права та у виключенні будь-якої підозри у змові або терпимості
щодо незаконних дій. Nachova (GC), § 118
У цій справі було порушення державою-відповідачем обов’язку за
статтею 2 § 1 Конвенції розслідувати позбавлення життя ефективно.
Nachova (GC), § 119
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Не заперечується, що дев’ятеро чоловіків у Лохголі були застрелені
бійцями антитерористичного підрозділу. Щонайменше три чоловіки були
неозброєні: Ентоні Х’юз, який був цивільною особою, що не була пов’язана з ІРА, а також члени ІРА Леклан Артурз та Джерард О’Калаган. Таке
використання смертоносної сили безпосередньо стосується застосування
статті 2, яка вимагає, щоб будь-які такі дії переслідували одну з цілей, викладених у другому параграфі та не перевищували ступінь «абсолютної
необхідності» для досягнення цієї цілі. Багато ключових питань постає у цій
справі, зокрема, чи можна було надати якесь попередження; чи діяли бійці з
щирими намірами, вважаючи, що мають підстави так діяти, що виявилось
помилковим згодом, а саме, що їм погрожує чоловік, якого застрелили; та чи
стріляв хтось із чоловіків, коли вони вже були поранені й лежали на землі за
обставин, коли було можливим здійснити їхній арешт. Розв’язання цих питань вимагатиме, між іншим, ретельного дослідження звітів бійців щодо обставин, у яких вони стріляли під час операції. Оцінка достовірності та надійності різних свідків матиме вирішальне значення. Kelly, § 99
Після загибелі дев’яти людей у Лохголе Королівською поліцією Ольстера було порушено розслідування. На підставі цього розслідування було
прокуратурою прийнято рішення не переслідувати бійців. Дізнання було
розпочате 30 травня 1995 року та припинене 2 червня 1995 року рішенням,
що дев’ятеро людей загинули від серйозних та численних вогнепальних
поранень. Kelly, § 111
Заявники зробили численні зауваження до цих процедур, хоча Уряд
заперечував, що навіть якщо частина процедур не забезпечувала певну
гарантію, але в цілому система гарантувала належну відповідальність поліції
за будь-які незаконні акти. Kelly, § 112
По-перше, щодо поліцейського розслідування, Суд не знаходить багато
підстав для зауважень заявників. Здається, що розслідування розпочалося
невідкладно після завершення операції. Необхідні дії на місці події були
зроблені і докази збережені. Було проведено відповідне експертне дослідження. Хоча бійців не допитали невідкладно, допит було проведено протягом трьох днів, не такий уже й великий період часу, враховуючи кількість
причетних осіб. Хоча заявники стверджували, що бійців не розділили під час
допиту, і їхні показання подібні одне до одного, Суд не бачить якихось відчутних ознак стереотипізації, які могли б підтримати висновок, що слідчі
намагалися або допомагали отримати скоординовані свідчення. Kelly, § 113
Заявники також скаржилися, що офіцерів Королівської поліції Ольстера, які проводили розслідування, не можна вважати незалежними та безсторонніми. Хоча слідчі не були пов’язані структурно і фактично із бійцями, щодо яких здійснювалося розслідування, але операція у Лохголі
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проводилася спільно із місцевими поліцейськими, деякі з яких були поранені, та за сприяння й відома місцевої Королівської поліції. Навіть якщо
виявляється, що за законом це розслідування контролювалось Незалежною комісією з розгляду скарг на поліцію, це не може надати достатніх
гарантій, коли власне розслідування проводилося у всіх практичних аспектах поліцейськими офіцерами, пов’язаними, хоча й не прямо, з операцією, щодо якої проводилось розслідування. Суд відзначає рекомендацію
Комітету із запобігання катуванням, що повністю незалежний орган розслідування допоміг би подолати нестачу довіри у системі, яка існує в Англії
та Уельсі і яка у певних аспектах подібна. Kelly, § 114
Крім того, це розслідування не було відкритим для публіки і не залучало заявників або їхніх родичів. Матеріали розслідування було недоступні
у Великій Британії, і Уряд доводив, що ефективність процедур вимагає,
щоб їхній зміст тримався в таємниці до останніх стадій переслідування.
Kelly, § 115

Відкриття або оприлюднення звітів поліції або матеріалів розслідування може стосуватися делікатних питань і може зашкодити приватним
особам або іншим розслідуванням, а, таким чином, не може вважатися
автоматичною вимогою статті 2. Потрібний доступ публіки або родичів
потерпілих може надаватися на інших стадіях процедури. Kelly, § 115
Суд нагадує, що директор публічних звинувачень є незалежною посадовою особою, яка відповідає за рішення, чи висувати обвинувачення
щодо будь-якого кримінального злочину, вчиненого офіцером поліції.
Він не зобов’язаний мотивувати будь-яке рішення про відмову в переслідуванні і в цьому випадку він так і не робив. У Північній Ірландії не існує
будь-якої можливості через оскарження до суду змусити його надати такі
мотиви, хоча можна сказати, що в Англії та Уельсі, де коронерське журі
все ще може винести вердикт про незаконну смерть, суди вимагали від
директора публічних звинувачень переглянути рішення не висувати обвинувачення у світлі такого вердикту, і розглядають, чи достатні ці мотиви. Така можливість не існує у Північній Ірландії, де коронерському журі
вже не дозволяється виносити вердикт щодо законності або незаконності
смерті. Kelly, § 116
Суд не має сумнівів щодо незалежності ДПЗ. Але коли поліцейське
розслідування як таке викликає сумніви через нестачу незалежності і не
підлягає громадському контролю, надзвичайно важливо, щоб посадовець,
який вирішує, чи висувати обвинувачення, справляв ще й враження незалежності при прийнятті рішення. Коли не наводяться мотиви у суперечливій події, під час якої була використана смертоносна сила, це не сприяє
громадській довірі. Це також не надає потерпілим доступ до інформації,
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яка має вирішальне значення для них, та не дає можливості оскаржити це
рішення. Kelly, § 117
У цьому випадку дев’ятеро осіб були застрелені, серед яких одна особа не була пов’язана з ІРА, а щонайменше дві інші були неозброєні. Ця
ситуація, за словами національних судів, волала про пояснення. Заявників,
однак, не інформували, чому стрілянина не містить ознак злочину або не
дає підстав для переслідування причетних бійців. Не було жодного мотивованого рішення, щоб поновити громадську віру у те, що верховенство
права ще поважається. Не можна вважати, що це узгоджується з вимогами статті 2, якщо тільки інформація не може бути надана іншим шляхом.
Однак у цьому випадку цього не сталося. Kelly, § 118
У Північній Ірландії, як у Англії та Уельсі, розслідування смерті може
також проводитися шляхом дізнання. Дізнання є публічним слуханням,
що проводиться коронерами, незалежними судовими посадовцями, які
звичайно засідають разом із журі, з метою встановлення обставин підозрілої смерті. Існує судовий перегляд щодо процесуальних рішень коронерів
та будь-яких помилкових вказівок членам журі. Таким чином, існують
суттєві гарантії щодо законності та належності процедури. У справі МакКанна та інших проти Великої Британії, Суд вирішив, що дізнання, проведене щодо загибелі трьох підозрюваних членів ІРА, застрелених антитерористичним підрозділом у Гібралтарі, задовольняє процесуальний
обов’язкок, що міститься у статті 2, оскільки надає можливість детальної
перевірки обставин смерті та надає родичам загиблих можливість допитувати та передопитувати свідків операції. Kelly, § 119
Однак існували певні відмінності між дізнанням, проведеним у справі
МакКанна та дізнанням у Північній Ірландії. Kelly, § 120
У дізнанні в Північній Ірландії будь-яка особа, підозрювана у спричиненні смерті, не може бути змушена давати покази. Практично в дізнанні,
що стосується використання смертоносної сили співробітниками служб
безпеки у Північній Ірландії, офіцери поліції або бійці не присутні на
слуханні. Замість цього в якості доказів надаються письмові свідчення
або протоколи допиту. Під час дізнання у цій справі жоден із бійців не був
присутнім. Тож вони не були допитані щодо їхніх показів про події. Замість цього коронеру були надані записи їхніх показів під час допиту слідчим. Це унеможливлювало будь-яку задовільну оцінку їхньої надійності
та достовірності щодо вирішальних питань факту. Це позбавило дізнання
здатності встановити факти, що безпосередньо стосуються смерті, зокрема
законність використання сили, і досягнути однієї з цілей, які вимагаються
статтею 2 Конвенції. Kelly, § 121
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Також стверджувалось, що дізнання у цій справі було обмежено у
предметі дослідження. Відповідно до практики національних судів, коронер має обмежити своє дослідження питаннями, які причинно пов’язані із
смертю і не поширювати дізнання на більш широке коло обставин. Це також стосувалося дізнання у справі МакКанна, але не заважило дослідженню обставин планування та проведення операції, яка мала наслідком загибель трьох підозрюваних членів ІРА. Тому Суд не переконаний, що
підходи до дізнання, прийняті у національних судах, обов’язково суперечать вимогам статті 2. Національні суди визнали, що суттєвою метою дізнання є вгамувати плітки та підозри щодо того, як сталася смерть. Суд
погоджується, що детальне слідство у питання політики та стверджуваного заколоту могло бути невиправданим. Чи зможе дізнання торкнутися
необхідних фактичних питань, залежить від особливих обставин справи.
У цій справі не було доведено, що сфера проведеного дізнання не давала
можливості дослідити будь-які особливі обставини, що стосуються смерті. Нездатність розглянути питання планування, контролю та виконання
операції випливало з відсутності відповідних бійців. Kelly, § 122
Тим не менше, на відміну від дізнання у справі МакКанна, вердикт
журі у цій справі міг лише стосуватися особистості загиблого та дати, місця і причини смерті. У Англії та Уельсі, як і в Гібралтарі, журі могло винести різні вердикти, у тому числі «незаконна смерть». Як уже зазначалось,
коли журі виносить такий вердикт у Англії та Уельсі, ДПЗ має переглянути
будь-яке рішення про відмову в переслідуванні і надати мотиви, які можна оскаржити в судах. У цьому випадку, єдине, чим дізнання могло вплинути на можливе переслідування, – це направлення коронером письмового звіту до ДПЗ, якщо він вважав би, що вчинено кримінальній злочин.
Однак, здається, ДПЗ не зобов’язаний прийняти якесь рішення у відповідь
на це повідомлення або надати детальні мотиви рішенню відмовитись від
кримінального переслідування. Kelly, § 123
Незважаючи на корисну функція встановлення фактів, яку дізнання
може виконати у певних випадках, Суд вважає, що в цій справі воно не
могло відіграти дійсну роль у встановленні або переслідуванні будь-якого
кримінального злочину, який міг бути, і, щодо цього, не виконало вимоги
статті 2. Kelly, § 124
Публічний характер дізнання не заперечується. Справді, здається, що
дізнання через це стало найбільш популярним правовим форумом у Північній Ірландії для намагань оскаржити поведінку поліції та сил безпеки
при використанні смертоносної сили. Але заявники скаржилися, що їхня
здатність брати участь у процедурі як близьких родичів загиблих, була
значно зменшена, оскільки їм не надавалась правова допомога під час дізнання і жодного документа не було їм надано до розгляду. Kelly, § 125
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Суд відзначає, що шість родин були представлені адвокатами під час
дізнання. Правова допомога була також доступна під час оскарження
процесуальних рішень коронера. Не було пояснено, чому інших не представляв той же або інший адвокат або, насправді, чи бажали вони, щоб їх
представляли під час дізнання. Тож не було встановлено, що заявників
позбавили, через відсутність оплати правової допомоги, отримати необхідну
правову допомогу під час дізнання. Kelly, § 126
Щодо доступу до документів, заявники були не в змозі отримати копії
будь-яких свідчень, поки відповідні свідки не починали давати покази.
Таким було становище і у справі МакКанна, де Суд визнав, що це не позначилося суттєво на здатності адвокатів родин допитати свідків. Але слід
відзначити, що дізнання в тій справі було, певною мірою, винятковим,
порівнюючи із дізнанням у численних справах у Північній Ірландії. Невідкладність та ретельність дізнання у справі МакКанна не залишила в
Суду сумнівів, що важливі факти, які стосуються події, були досліджені
за активної участі досвідчених юридичних представників родин. Ненадання документів родичам у тому контексті не виявляло будь-яких суттєвих недоліків. Але після цієї справи Суд усе більше наголошував на важливості участі близьких родичів у процедурі й наданні їм інформації.
Крім того, Суд відзначає, що практика ненадання матеріалів змінилася
у Великій Британії у світлі дізнання за справою Стівена Лоуренса, і зараз
рекомендується, щоб поліція розкривала свідчення за 28 днів до початку.
Kelly, § 127

У цій справі можна спостерігати, що проблеми, пов’язані із відсутністю доступу до свідчень були причиною кількох тривалість зволікань з
відкриттям дізнання. Це суттєво позначилося на тривалось провадження.
Коли дізнання розпочалося, присутні заявники клопотали про відкладення, щоб оскаржити рішення коронера про відмову надати їм попередній
доступ до свідчень. Коли їм відмовили, вони наказали адвокатам відмовитися від участі в дізнанні. Можна вважати, що через неможливість родин ознайомитися із свідченнями до допиту свідків вони опинилися у невигідному становищі у контексті підготовки та здатності брати участь у
допиті. Це відрізнялось вражаюче від становища Королівської поліції
Ольстера та армії, які мали можливість користуватися правовою допомогою і мали інформацію про подію із власних записів та від персоналу. Суд
вважає, що право родин загиблих, чия смерть розслідувалася, брати
участь у процедурі вимагає, щоб процедура забезпечувала потрібний захист їхніх інтересів, які можуть прямо суперечити інтересам поліції та
сил безпеки, причетних до події. Суд не переконаний, що інтереси заявників як близьких родичів були справедливо та адекватно забезпечені
стосовно цього. Kelly, § 128
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Також згадувалося постійне використання посилання на сертифікат про
суспільні інтереси протягом дізнання, що не давало змоги задати певні питання або ознайомитися з певними документами. Але жодного сертифікату
про суспільні інтереси не було видано в цьому дізнанні. Тож немає підстав
для висновку, що використання цих сертифікатів перешкоджало дослідженню будь-яких обставин стосовно смерті родичів заявників. Kelly, § 129
Нарешті, Суд бере до уваги тривалість процедури. Дізнання розпочалося 30 травня 1995 року, майже через вісім років після смерті. Хоча рішення ДПЗ відмовити у переслідуванні було прийнято 22 вересня 1988
року, КПО не передавало документів коронеру до 9 травня 1990 року. Жодних пояснень для цього зволікання не було надано. Була серія відкладень
перед початком дізнання. Після відкриття воно було закінчено за кілька
днів, 2 червня 1995 року. Відкладення були наступні:
– Дізнання мало розпочатися 24 вересня 1990 року. 6 вересня 1994 коронер погодився відкласти його за вимогою заявників до закінчення справи
Девайн щодо доступу родичів до свідчень. Справа Девайн закінчилася 6
лютого 1992 року, на шістнадцять місяців пізніше.
– Коронер погодився відкласти справу до закінчення судового перегляду щодо дізнання у справі МакКерра, Томана та Бернса, що стосувалися доступу до документів, використаних свідками з метою освіжити
пам’ять. Ці справи закінчилися 28 травня 1993 року, через п’ятнадцять
місяців.
– Перерва тривала до закінчення судового розгляду у справі про дізнання МакКерра, Томана та Бернса щодо доступу до доповіді Сталкера та
Сампсона, які, як стверджувалося, стосувалися питань політики стрільби
на ураження. Ці справи закінчилися 20 квітня 1994 року, через одинадцять
місяців. Але дізнання поновилося 30 травня 1995 року, більш ніж через рік.
Kelly, § 130

Суд зазначає, що ці перерви сталися за клопотаннями або за згодою
заявників. Вони стосувалися головним чином оскарження процесуальних
аспектів дізнання, які вони вважали суттєвими для їхньої здатності брати
участь у процедурі – зокрема, щодо доступу до документів. Можна зазначити, що судовий перегляд, який став причиною перерви з 6 вересня 1990
року до 6 лютого 1992 року (більш ніж рік і чотири місяці) стосувався доступу до свідчень, які на цей час відкриті добровільно внаслідок розвитку, коли це стало вважатися бажаним стосовно родичів загиблих. Друга
процедура також закінчилася на користь родин, оскільки суди вирішити,
що коронер має надати доступ до свідчень, які свідки використовують,
аби освіжити свою пам’ять. Також не можна вважати нерозумним, що заявники погодилися відкласти дізнання, щоб дочекатися можливого від-
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криття результатів незалежного поліцейського розслідування, яке, можливо,
стосувалося питання обміркованої політики сил безпеки у використанні
смертоносної сили. Kelly, § 131
Тож, хоча у цьому випадку заявники значно сприяли відкладенню початку дізнання, це значною мірою випливало з труднощів, з якими зіткнулися родичі в участі у процедурі дізнання. Не можна вважати нерозумним, що заявники вважали на правові засоби, які використовувалися для
оскарження цих аспектів процедури дізнання. Суд зазначає, що коронер,
який відповідав за проведення дізнання, погодився його відкласти. Те, що
вони вимагалися заявниками, не звільняє органи влади від забезпечення
вимоги розумної швидкості. Якщо тривалі перерви вважаються невиправданими в інтересах процесуальної справедливості стосовно родин загиблих, це порушує питання, чи здатна була структурно система дізнання у
відповідний час надати як швидкий, так і ефективний доступ відповідним
родинам. Kelly, § 132
Також дізнання не проводилося з належною ретельністю у періоди, що
не стосувалися відкладення. Суд посилається на зволікання на початку дізнання та проміжок часу, що знадобився для поновлення дізнання після
закінчення перерв. Kelly, § 133
Зважаючи на ці міркування, час, який забрало дізнання, не можна
вважати сумісним із зобов’язанням держави за статтею 2 Конвенції забезпечити, щоб розслідування підозрілої смерті було проведено невідкладно
та з розумною швидкістю. Kelly, § 134
Як було вирішено вище, цивільна процедура надала б можливість для
з’ясування фактичних обставин, відповідні гарантії, можливість зробити
висновок щодо законності, та можливість відшкодування. Але це є процедури, які починаються за ініціативою заявника, а не органів влади, і вони
не стосуються встановлення та покарання можливого злочинця. Як така,
ця процедура не може братися до уваги в оцінці виконання державою її
процесуального обов’язку за статтею 2 Конвенції. Kelly, § 135
Суд робить висновок, що у цій справі доведено, що процедури розслідування щодо використання смертоносної сили силами безпеки мали наступні недоліки:
– недостатня незалежність поліцейського слідчого від сил безпеки,
причетних до події;
– відсутність громадського контролю та інформування родин загиблих
про мотиви рішення директора публічних звинувачень не переслідувати
бійців;
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– дізнання не давало можливості винести вердикт або зробити висновки,
які могли відіграти важливу роль у забезпеченні переслідування щодо
будь-якого злочину, який міг бути знайдений;
– бійці, які стріляли у загиблих, не могли бути змушені давати свідчення
під час дізнання;
– недоступність свідчень до допиту свідка під час дізнання шкодила
здатності заявників брати участь у дізнанні і сприяла тривалим перервам
у процедурі;
– дізнання не було проведено невідкладно і не проводилося з розумною
швидкістю. Kelly, § 136
Не є завданням Суду визначати, які процедури мають запровадити органи влади, щоб забезпечити належне дослідження обставин убивства,
вчиненого державними службовцями. Хоча посилалися на Шотландську
модель розслідування, яке проводиться суддею кримінальної юрисдикції,
немає причин вважати, що це єдиний доступний метод. Також не можна
сказати, що це має бути єдина процедура, яка надає усі гарантії. Якщо мета встановлення фактів, кримінального розслідування та переслідування
досягається або поділяється між кількома органами влади, як у Північній
Ірландії, Суд вважає, що вимоги статті 2 можуть бути виконані, якщо,
враховуючи інші законні інтереси, такі як національна безпека або захист
матеріалів розслідування, вони надають відповідні гарантії доступним та
ефективним способом. У цьому випадку доступні процедури не досягли
правильного балансу. Kelly, § 137
Суд зазначив би, що недостатні прозорість та ефективність, визначені
вище, суперечать меті, визначеній національними судами, тобто гамуванню пліток та підозр. Відповідна процедура для забезпечення відповідальності держаних службовців є незамінною у підтриманні суспільної довіри
та подолання законної стурбованості, які виникають при використанні
смертоносної сили. Відсутність таких процедур лише додає масла у вогонь,
як видно, між іншим, з тверджень заявників стосовно політики стрільби
на ураження. Kelly, § 138
Суд зазначає з самого початку, що він уже мав нагоду зробити висновок, що процедура дізнання в Англії та Уельсі може задовольнити вимогам статті 2 щодо ефективного розслідування у можливому вбивстві, вчиненому державними службовцями. Так, у згаданій справі Х’ю Джордана
(Hugh Jordan) відзначено, що дізнання є публічним слуханням, що проводиться коронерами, які є незалежними судовими офіцерами, які засідають
звичайно разом із присяжними, щоб визначити обставини підозрілої смерті. Передбачено судове оскарження процесуальних рішень коронерів та
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помилкових вказівок присяжних. Таким чином, існують суттєві гарантії
щодо законності та правильності процедури. Більше того, присяжні, які
слухають справу разом з коронером, мають можливість прийняти різноманітні вердикти. У разі вердикту «незаконна смерть» директор державної
обвинувальної служби має переглянути будь-яке рішення про відмову у
кримінальному переслідуванні, та надати доводи, які можуть бути оскаржені до суду. Хоча коронер має обмежити своє розслідування лише питаннями, що безпосередньо стосуються причин смерті, і не поширювати
дізнання на більш широке коло обставин, це не заважає дослідженню таких питань, як планування та проведення, наприклад, поліцейської операції, яка призвела до втрати життя, зважаючи на те, що суттєвим завданням дізнання є розсіяти чутки та підозри щодо того, як сталася смерть.
Bubbins, § 153

Суд має розглянути недоліки дізнання в дослідженні фактів, на які вказує
заявник у цьому випадку, щоб встановити, чи підірвали вони – окремо або
в сукупності – значення дізнання, а як наслідок, і ефективність розслідування обставин смерті Міхаела Фітцжеральда. Bubbins, § 154
Щодо рішення коронера втаємничити особи офіцерів А, В, С та D, Суд
зазначає, що це рішення було прийнято лише після ретельного зважування протилежних інтересів, про які йдеться. Коронер заслухав позицію адвокатів сім’ї. Він розглянув у світлі інтересів сім’ї загрозу помсти офіцеру
В та його сім’ї, якщо його особа буде розкрита. Крім того, коронер надав
розгорнуті мотиви своєму рішенню, мотиви, які були підтримані Високим
Судом під час судового перегляду апеляції, що була подана «Лондон Санді
Ньюспейперз Лімітед». Bubbins, § 155
Суд нагадує стосовно цього, що він уже мав нагоду обговорювати відповідність рішення судді щодо втаємничення осіб свідків обвинувачення
вимогам справедливого судового розгляду за статтею 6 Конвенції. Зрозуміло, що дізнання не має на увазі визначення кримінального обвинувачення проти офіцера В. З цієї причини та оскільки заявниця посилалася
на статтю 6 у заперечення справедливості процедури, її скарга має вважатися неприйнятною ratione materiae з погляду Конвенції. Тим не менше,
принципи, які випливають з практики за статтею 6 щодо анонімних свідків мають також значення для висновків за статтею 2, чи гарантувало дізнання, по-перше, заявниці достатній рівень участі у розслідування смерті
Міхаела Фітцжеральда, і, по-друге, достатню відкритість для забезпечення
громадської відповідальності держави та її агентів за їх дії або бездіяльність, що призвели до смерті Міхаела Фітцжеральда. Bubbins, § 156
У цьому зв’язку він відзначає, що офіцери В, С та D дали свідчення
під час дізнання та були допитані юридичними представниками сім’ї. Тож
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недоліки, виявлені Судом у справі Х’ю Джордан, а саме необов’язковість
давати свідчення для офіцера поліції, що підозрювався у завданні смерті
сину заявника, були відсутні у цьому випадку. Крім того, будь-які недоліки, які могли позначитися на позиції сім’ї, були достатньо збалансовані
процедурою, якої дотримувався коронер: офіцери В, С та D були скриті
від публіки екраном, але давали свідчення та допитувалися щодо них на
виду в коронера, адвокатів сім’ї та присяжних. Bubbins, § 157
Ці міркування змушують Суд зробити висновок, що ефективність дізнання не була підірвана рішенням втаємничити особи офіцерів А, В, С та D.
Bubbins, § 158

Заявниця також заперечувала проти рішення коронера не заслуховувати свідчення Кейт Белламі. Але Суд вважає, що за цих обставин це рішення було цілком у компетенції коронера. Хоча дуже важливо, щоб повна та точна картина склалася з подій, які призвели до завдання смерті
державними агентами, докази, які слід зібрати для цього, мають бути відібрані відповідно до їх значення для справи. У цьому випадку коронер,
незалежний судовий посадовець, вирішив не допускати свідчення, зроблені Кейт Белламі у поліції з міркувань нестосовності. До завдання Суду
не входить заперечувати проти цього рішення. Він лише зазначить, що
інформація, отримана від Кейт Белламі, про те, що у Міхаела Фітцжеральда є два автоматичні пістолета, ніколи не передавалась поліції під час
операції біля його квартири. Відповідно це твердження не мало значення
для встановлення фактів. Bubbins, § 159
З подібних мотивів Суд не вбачає недоліку в тому, що детективінспектор МакКарт не був присутнім на дізнанні. Суперінтендант Баттл
був допитаний адвокатами родини щодо обґрунтованості його підходу до
телефонної розмови з Міхаелем Фітцжеральдом. Тож тут було достатньо
можливостей відстоювання позиції, що все могло статися інакше, якщо
би був присутнім досвідчений спеціаліст з переговорів. Справді, суперінтендант Баттл визнав перед присяжними, що спосіб, у який він розмовляв
телефоном з Міхаелем Фітцжеральдом, не був позбавлений недоліків.
Bubbins, § 160

Щодо питання про невідкриття певних документів/матеріалів родині
загиблого, Суд нагадує, що рішення про невідкриття було прийнято коронером. Немає підстав вважати, що будь-яка документація не була надана
за власним рішенням поліції. Для Суду важливо, що родина мала стільки
інформації, скільки було потрібно для захисту її інтересів під час дізнання, а саме для з’ясування обставин смерті Міхаеля Фітцжеральда та забезпечення відповідальності офіцерів поліції, причетних до відповідних
дії або бездіяльності. Зважаючи на значну кількість свідків, які свідчили
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протягом дізнання, та на те, що всі важливі свідки, які могли допомогти
пролити світло на події, були допитані, Суд не вважає, що невідкриття,
наприклад, звіту про розслідування, проведеного за фактом смерті Міхаеля Фітцжеральда, підривало здатність дізнання встановити факти або не
надавало родині можливості ефективно брати участь у дізнанні. Він зазначає, що адвокат відповідних офіцерів поліції жодним чином не покладався на висновки пана Дейвіса, щоб вони або їхні начальники уникли
відповідальності.
Такі ж міркування слушні й щодо невідкриття запису переговорів поліції щодо інциденту або комп’ютерних роздруківок. Суд зазначає, що заявниця не заперечувала проти зауваження Уряду, що присяжні знали про
всі відповідні переговори під час інциденту. Bubbins, § 161
Суд також має зважити на те, що під час розслідування, проведеного
органом з розгляду скарг на поліцію, поліція робила значні зусилля, щоб
родина була поінформована про розслідування. Члени родини дали свідчення, а братові Міхаеля Фітцжеральда надали тимчасові висновки звіту
пана Дейвіса до органу з розгляду скарг на поліцію, де зазначалися численні
матеріали, на яких базувалися остаточні висновки. Bubbins, § 162
Суд зазначає на завершення, що дізнання тривало протягом чотирьох
днів. Було заслухано багато свідків. Присяжні побували на місці події.
Навіть отримавши відмову в наданні відшкодування на правову допомогу,
родина була представлена під час всієї процедури досвідченим адвокатом.
Хоча коронер дав вказівку присяжним винести вердикт про законну смерть,
Суд не вважає, що це позбавило процедуру ефективності. Якщо такий незалежний судовий посадовець, як коронер, вирішив після вичерпання публічних процедур, що докази, зібрані щодо всіх релевантних питань, чітко
вказують лише на один висновок, і зробив це, знаючи, що його рішення
може стати предметом судового розгляду, не можна сказати, що це рішення
шкодить ефективності процедури. Bubbins, § 163
Заявниця привертала увагу до нещодавніх рішень з приводу набрання
чинності Актом про права людини 1998 року. На думку заявниці, ці рішення свідчать, що теперішня процедура дізнання в державі-відповідачі
не відповідає практиці Суду за статтею 2. Однак Суд хотів би підкреслити, що він має обмежити себе наявною справою, щоб упевнитись, чи відповідала процедура дізнання вимогам статті 2. Він перевірив процедуру з
погляду відповідних принципів і знайшов її відповідною за обставин цієї
справи. Bubbins, § 164
Зважаючи на наведені міркування, Суд вважає, що тут не було порушення з боку держави-відповідача зобов’язань за статтею 2 Конвенції.
Bubbins, § 165
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Щодо нападу 4-7 лютого 2000 року було проведене розслідування. Суд
має оцінити, чи відповідало це розслідування вимогам статті 2 Конвенції.
Isayeva, § 215

Заява до військового прокурора, подана неурядовою організацією
«Меморіал» на корить заявниці у березні 2000 року, містила докладні та
добре обґрунтовані твердження щодо тяжких наслідків, спричинених цивільному населенню під час нападу на Катир-Юрт. Однак, незважаючи на
дуже серйозні твердження, підтримані вагомими доказами, у квітні 2000
року було відмовлено у порушенні справи через відсутність складу злочину.
Isayeva, § 216

Розслідування було розпочато лише після того, як заява була надіслана
Судом Уряду у вересні 2000 року. Тож було припущене значне зволікання
щонайменше у сім місяців з порушення кримінальної справи за вартими
довіри твердженнями про десятки загиблих цивільних осіб. Жодних пояснень не було надано, щоб пояснити це зволікання. Isayeva, § 217
Суд відзначає кілька елементів у документах, наданих у матеріалах розслідування, які разом справляють враження численних недоліків після порушення розслідування. Суд також зазначає, що протягом 2001 року значна
робота була справді проведена військовими слідчими як у Чечні, так і в інших регіонах у намаганні встановити дійсну картину нападу. Isayeva, § 218
Суд особливо вразила відсутність надійної інформації щодо оголошення про «безпечний прохід» для цивільного населення до або під час
військової операції у Катир-Юрті. Не було встановлено жодної особи у
військових або цивільних органах, яка відповідала за оголошення про коридор і за безпеку тих, хто ним скористався. Жодної інформації не було
надано, щоб пояснити повну відсутність координації між оголошення про
«безпечний прохід» та недостатньою, якщо взагалі будь-якою, увагою,
яку надали цьому військові у плануванні та виконанні свого завдання.
Isayeva, § 219

Кілька свідчень та визнань з боку старших військових командирів дають
вагомі підстави припускати, що мешканці Катир-Юрту були «покарані» за
небажання співпрацювати із військовою владою. Кілька свідків стверджували, що 5 та 6 лютого 2000 року вони бачили генерала Шаманова, який наказував мешканцям не залишати село. У своїх свідченнях слідчому пан Шаманов припустив, що він звинувачував голову адміністрації Катир-Юрту в
погіршенні ситуації. Є докази, які ведуть до висновку, що другий вихід із
Катир-Юрту у бік Валеріка був закритим для цивільного населення щонайменше на певний час під час бою з тих самих причин. Генерал-майор Недобитко припускав, що якщо б мешканці були більш «поступливим», було б
можливим відкрити обидва виходи. Isayeva, § 220
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На подив, під час розслідування було мало що зроблено, щоб знайти
пояснення цим серйозним та вартим довіри твердженням. У матеріалах
справи Суд не знайшов свідчень військовослужбовців, які знаходилися у
дорожній заставі на двох виходах з села, щодо обставин виходу та характеру наказів, які вони отримували. Що найбільш важливо, голова адміністрації Катир-Юрту, на якого постійно посилаються свідки-військові як на
співрозмовника, був допитаний лише одного разу. Жодних питань щодо
його контактів з військовими до нього на ставилося. Isayeva, § 221
Інші елементи розслідування також вимагають коментарів. Розслідування зовсім не встановило інших потерпілих та свідків нападу. Інформація щодо рішення від 13 березня 2002 року, яким було припинене провадження та скасовані рішення щодо надання статусу потерпілого, не було
надіслано заявниці та іншим потерпілим безпосередньо, як того вимагає
національне законодавство. Замість цього було надіслано листа Голові
Уряду Чечні, яким доручалось вжити заходів для визначення місця знаходження та інформування потерпілих. Перелік прізвищ, що додавався до
листа, не містив жодних особистих даних потерпілих, наприклад, їхніх
постійних або тимчасових адрес, дат народження та інших відомостей.
Немає відомостей про те, що Уряд Чечні виконав доручення – інформував
заявницю та інших потерпілих про цей розвиток у провадженні. Суд не
приймає твердження Уряду, що заявники були належним чином поінформовані про провадження і могли оскаржити їх результати. Isayeva, § 222
Рішення припинити розслідування ґрунтувалось на висновку військових експертів у лютневій доповіді 2002 року. Як зазначав Суд, здається,
що висновки цієї доповіді щодо законності та пропорційності військових
дій, не узгоджуються з документами, що є в матеріалах справи. Не можна
сказати, що відсутність будь-якої реальної можливості у заявниці оскаржити висновки доповіді і, врешті, висновки розслідування, відповідають
принципам, викладеним вище щодо того, чи була виправдана використана
сила за даних обставин, і завданню встановлення та покарання винних.
Isayeva, § 223

У світлі зазначеного Суд робить висновок, що органи влади не провели ефективного розслідування обставин нападу на Катир-Юрт 4-7 лютого
2000 року. Це робить цивільні процедури також неефективними за обставин
цієї справи. Isayeva, § 224
У цьому випадку органи влади не висунули обвинувачення, оскільки
вважали, що відповідні інструкції щодо використання сили були виконані. Цей висновок ґрунтувався головним чином на тому, що (i) пан Ангелов
та пан Петков були втікачами, яких мали заарештувати; (ii) майор Ж. вигукнув усі потрібні попередження, але двоє чоловіків не припинили спроб
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утекти; (iii) майор Ж. міг втратити їх із поля зору, якщо б не почав стріляти; і
(iv) майор Ж. цілив їм у ноги, намагаючись таким чином уникнути смертельних поранень. Nachova, § 122
Суд уже встановив, що деякі з цих фактичних висновків були небезперечними. Nachova, § 123
Але навіть якщо їх прийняти, не можна вважати їх підставами для висновку, що сила, використана проти пана Ангелова та пана Петкова, була
«не більшою, ніж безумовно необхідно». Nachova, § 124
Щоб оцінити, чи була використана сила «безумовно необхідною», слід
було звернути увагу на те, що пан Ангелов та пан Петков не становили
загрози для офіцерів, які заарештовували, або інших осіб і вчинили ненасильницький злочин. Уже на цій підставі органи влади мали дійти висновку,
що використана сила була невиправданою. Nachova, § 125
Крім того, необхідно було розслідувати планування операції та контроль за нею, у тому числі питання, чи робили командири належним чином
щось, аби зменшити ризик втрати життя. Nachova, § 126
У цьому випадку ніхто з вищезгаданих командирів не розглядався органами влади як причетний до питання, чи було дотримано вимог національного закону щодо використання сили. Nachova, § 127
Тож Суд вважає, що розслідування щодо смерті пана Ангелова та пана
Петкова мало недоліки в тому, що не застосовувало стандарти, що дорівнюють стандарту «не більш, ніж безумовно необхідно», який вимагається
статтею 2 § 2 Конвенції. Nachova, § 128
Заявники стверджують, що після першого опитування мешканців у
будівлі „Х’югенбос”, не було будь-яких інших намагань встановити цивільних свідків, а деякі з них не були допитані. Суд, зі свого боку, не вважає
встановленим, що національні органи влади відмовилися або не змогли
відшукати свідків, які могли надати точну та слушну інформацію до матеріалів розслідування. Ramsahai, § 400
Заявники правильно відзначали, що кілька судових експертиз, які можна було звичайно очікувати у подібних справах, не були проведені: так
не було зроблено жодних спроб визначити точну траєкторію кулі (що було
можливим, на думку заявників); не були досліджені руки офіцерів Бронса
та Бултстра на предмет осадку від пострілу; у матеріалах справи немає
звіту про дослідження службової зброї та боєприпасів офіцера Бронса, а
також стріляних гільз; не було проведено відтворення події. Нарешті,
офіцери Бронс та Бултстра не були допитані раніш ніж через кілька днів
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після смертельного пострілу, протягом яких вони мали змогу обговорювати подію з іншими та між собою. Ramsahai, § 401
Суд може погодитися із заявниками, що зазначені судові експертизи
часто корисні, коли йдеться про застосування зброї, і мають зазвичай
складати частину розслідування щодо смерті від вогнепального поранення. Але у цьому випадку не було сумніву щодо особистості підозрюваного,
а обставини події могли бути адекватно встановлені без такого дослідження; те, що вони не були проведені, не підриває ефективності розслідування загалом. Крім того, Суд не може зрозуміти, яким чином траєкторія
польоту кулі могла бути визначена на підставі наявної інформації: після
попадання в Моравія Рамсахая куля не залишила жодних слідів окрім
розбитого вікна. Ramsahai, § 402
Залишається те, що офіцери Бронс та Бултстра не трималися окремо
після інциденту і були допитані лише через три дні. Хоча Суд приймає
довід Уряду, що офіцери Бронс та Бултстра навряд чи могли уникнути
відповідальності, але він не може зрозуміти, чому не можна було допитати їх раніше, і співставити свідчення між собою та з даними судової експертизи, якщо необхідно. Навіть при цьому Суду неможливо встановити,
що офіцери Бултстра та Бронс змовилися між собою та іншими офіцерами
поліції, щоб заважити належному ходу розслідування. Ramsahai, § 403
Дуже скоро після смертельного пострілу була розпочала судова експертиза офіцерами з поліції Амстердама/Амстелланда. Поліція Амстердама/Амстелланда відповідала за розслідування у перші п’ятнадцять з половиною годин; після цього поліцію залучали лише під контролем детектива –
головного суперінтенданта Ван Дуйвенвоорде з департаменту Державного
кримінального розслідування. Ramsahai, § 404
Департамент Державного кримінального розслідування є загальнонаціональною службою із власним командуванням, і підзвітний вищому обвинувальному органу країни, Генеральним прокурорам колективно. Суд
вважає його достатньо незалежним у значені статті 2 Конвенції. Суд далі
розгляне той факт, що він звітує головному прокурору. Ramsahai, § 405
Залишається зважити на те, що суттєва частина розслідування проводилася тим підрозділом, до якого належали офіцери Бронс і Бултстра та
яке діяло під власним командуванням, тобто поліцією Амстердама/Амстелланда, а саме: судова експертиза місця події, обхід мешканців з метою
виявлення свідків та первісний допит свідків, у тому числі офіцерів, які
належали до поліції Амстердама/Амстелланда. Суд також відзначає, що
інші розслідування проводилися поліцією Амстердама/Амстелланду лише за наказом Департаменту державного кримінального розслідування.
Ramsahai, § 406
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Суд мав нагоду встановити порушення статті 2 у її процесуальному
аспекті тоді, коли розслідування смерті за обставин, які могли потягти
відповідальність органів влади, проводилося безпосередніми колегами
причетних осіб. Нагляду з боку іншого органу влади, хоча й незалежного, було визнано недостатньою гарантією незалежності розслідування.
Ramsahai, § 407

Такі ж міркування застосовуються і тут. Суд знаходить, що не було достатньої незалежності. Ramsahai, § 408
Немає необхідності досліджувати відому відмову поліцейського комісара Ван Ріесена співпрацювати із подальшим розслідуванням. Немає підстав вважати, що це мало будь-який реальний вплив на справу.
Ramsahai, § 409

Заявники хотіли б проведення додаткового розслідування та повідомлення про просування розслідування. Ramsahai, § 410
Відкриття або оприлюднення звітів поліції або матеріалів розслідування може стосуватися делікатних питань і може зашкодити приватним
особам або іншим розслідуванням, а таким чином не може вважатися автоматичною вимогою статті 2. Потрібний доступ публіки або родичів потерпілих може надаватися на інших стадіях процедури. Ramsahai, § 411
Таким же чином, від органів розслідування не можна вимагати потурати кожній забаганці родичів щодо слідчих дій. У будь-якому разі Суд
вважає, що розслідування смерті Моравія Рамсахая було достатньо ефективним. Ramsahai, § 412
Заявники стверджували, що їм не надавався доступ до певних документів повністю, у тому числі до офіційних звітів, наданих прокурором Де
Врієсом до головного прокурора та переданих діючому Генеральному
прокурору, який був у апеляційному суді. Ramsahai, § 413
Суд не може вважати встановленим, що ці заяви є правильними. Він
посилається на листа діючого Генерального прокурора від 25 лютого 1999
року та рішення апеляційного суду, обидва із яких свідчать, що заявники
щонайменше мали нагоду вивчити матеріали справи та всі документі, які
там містяться. Ramsahai, § 414
Тож у цій справі Суд вважає, що заявникам був наданий доступ до інформації, зібраної протягом розслідування, у ступені, достатньому, щоб
дати їм можливість ефективно брати участь у процедурах, спрямованих
на оскарження рішення про відмову в переслідуванні офіцера Бронса.
Сама процедура буде розглянута пізніше. Ramsahai, § 415

116

Позитивні обов’язки

Уряд послався, крім того, на Правила оскарження в поліції Амстердама/Амстелланда та на відповідну процедуру, якою третій заявник також
скористався. Але, як слушно зазначили заявники, кримінальне розслідування мало пріоритет перед процедурою оскарження (Правила 5 та 13);
тож остання мало стосувалася справи, яку розглядає Суд. Ramsahai, § 416
Як свідчить рішення Амстердамського апеляційного суду, постановленого 23 червня 2004 року – багато пізніше після події, – самому апеляційному суду неможливо було наказати провести слідчі дії, хоча він міг наказати прокуророві провести попереднє судове розслідування для отримання
певної інформації. Ramsahai, § 417
У цій справі апеляційний суд не ухвалив жодної постанови, яка б свідчила, що в нього недостатньо інформації. Він спирався на матеріали
справи, складеної поліцією Амстердаму/Амстелланду та Департаментом
державного кримінального розслідування. Але Суд вважає, що апеляційний суд мав право вважати надану інформацію достатньою, щоб прийняти те рішення, яке він прийняв. Щодо цього ця справа відрізняється від
деяких попередніх справ, таких як Кайя (Kaya) проти Туреччини та Фінукейн (Finucane) проти Великої Британії. Ramsahai, § 418
Процедуру за статтею 12 Кримінально-процесуального кодексу Нідерландів не можна дорівнювати обвинуваченню. Вона призначена виключно для перегляду рішення прокурора не висувати обвинувачення. Апеляційний суд може скасувати рішення прокурора та наказати продовжувати
переслідування. Ramsahai, § 419
Суд вважає, що послужний список офіцера Бронса не обов’язково мав
бути відкритий для вивчення заявниками. Існують добрі підстави для того,
щоб втаємничити інформацію про минулу кар’єру офіцера поліції від загалу,
коли слід прийняти рішення щодо того, чи була його поведінка у певному
випадку такую, що дає підстави віддати його до суду. Ramsahai, § 420
Слухання в апеляційному суді не були публічними. На думку Суду вони і не повинні були такими бути. Суд може погодитися з Урядом, що
особа, яку недоречно віддавати до суду, має бути захищена від неприємності
брати участь у публічній виставі. Ramsahai, § 421
Закритість рішення апеляційного суду – це інша річ. Коли приймається
рішення, що особа, наділена публічною владою, від рук якої людина загинула, не буде звинувачена, статті 2 вимагає, щоб рішення було відкритим
для громадського контролю. Ramsahai, § 422
Скарги заявників, що слухання було проведено одним суддею, у той
час як рішення приймалося трьома, та що не велося жодного офіційного
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протоколу слухання в апеляційному суді, були заявлені у первісній заяві.
Заявники не поверталися до цих скарг після того, як заява була передана
відповідному Уряду за правилом 54 § 2(b) Регламенту Суду. Оскільки у
будь-якому разі вони мають віддалене значення для суті скарг заявників,
які полягають у тому, що процедура не була ефективною, незалежною та
достатньо доступною для них, Суд не вважає за потрібне вирішувати це
питання. Ramsahai, § 423
Рішення не переслідувати офіцера Бронса було прийнято прокурором
Амстердама, який особисто відповідає за роботу поліції у поліцейському
відділку Флієрбосдреефа і, на думку заявників, залежить від інформації
та допомоги офіцерів, які там працюють. Ramsahai, § 424
Суд зазначає, що в Нідерландах служба прокурора хоча і не має повної
судової незалежності, але підкоряється лише своєму керівництву, незалежному від поліції, та що в оперативних питаннях кримінального права та
судочинства поліція перебуває під її керівництвом. Ramsahai, § 425
Прокурори неминуче залежать від поліції через потребу в інформації
та підтримці. Але лише цього недостатньо для висновку, що вони не мають достатньої незалежності від поліції. Але проблеми можуть поставами, якщо прокурор має тісні робочі стосунки з певним поліцейським підрозділом. Ramsahai, § 426
Департамент державного кримінального розслідування мав на той час
звітувати про свої висновки до місцевого головного прокурора, який передав прокурору Де Врієсу відповідальність щодо нагляду за розслідуванням та рішення, чи висувати обвинувачення проти офіцера Бронса.
Ramsahai, § 427

Було б значно краще, якщо б відповідальність була покладена на прокурора, який не пов’язаний з поліцією Амстердама/Амстелланда, особливо зважаючи на причетність поліцій Амстердама/Амстелланда до самого
розслідування. Навіть при цьому ступінь незалежності прокурора, якщо
зважити на можливість перегляду його рішення незалежним трибуналом,
задовольняє вимогам статті 2. Ramsahai, § 428
Виходячи із фактів цієї справи, Суд тримається думки, що прокурор та
апеляційний суд не діяли довільно, коли відмовилися віддати офіцера
Бронса до суду. Ramsahai, § 429
Процедури щодо розслідування смерті Моравія Рамсахая, розглянуті в
цій справі, не відповідали стандартам у тій частині, що розслідування
проводилося поліцейським підрозділом, до якого належали офіцери Бронс
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та Бултстра, та що рішення апеляційного суду від 26 квітня 1999 року не
було публічним. Ramsahai, § 430
Тож Суд вважає, що тут не був виконаний процесуальний обов’язок,
передбачений статтею 2 Конвенції, і, таким чином, було порушення цього
положення. Ramsahai, § 431
Ramsahai. Частково незгодна (dissenting) думка суддів Томассена та Загребельського:
Ми, на жаль, не можемо погодитися із доводами та висновками більшості
щодо процесуального порушення статті 2 Конвенції.
Суд погодився в рішенні, що органами влади було проведено ретельне та
надійне розслідування щодо відомої події. Якість та детальний характер
розслідування дозволив Суду ґрунтувати рішення на фактичних відомостях,
що містяться в документах розслідування. Більше того, Суд згоден, що апеляційний суд Амстердама мав право вважати наявну в нього інформацію
достатньою, щоб прийняти рішення не продовжувати переслідування. Також Суд на підставі розслідування міг зробити висновок, що «використана
смертоносна сила не перевищила „безумовно необхідної” для цілей здійснення арешту Моравія Рамсахая та захисту життя офіцерів Бронса та Бултстра;
тобто постріл офіцера Бронса у Моравія Рамсахая не складає порушення
статті 2 Конвенції».
Ми б наголосили, що Суд був здатен зробити цей висновок одностайно. Тут
немає жодного питання щодо нестачі доказів. Навпаки, факти встановлені
докладно і чітко вказують, що не було порушено право на життя.
Тим не менше, більшість установила порушення статті 2 Конвенції. Цей висновок ґрунтується на тому, що (1) перша частина розслідування проводилася офіцерами того ж поліцейського відділку, до якого належать офіцери
Бронс та Бултстра і, таким чином, була відсутня потрібна незалежність, і що
(2) рішення апеляційного суду не продовжувати переслідування не було публічним і, таким чином, не було відкритим для громадського контролю.
Процесуальні обов’язки держав-учасниць за статтею 2 виникли у практиці
Суду із очевидної необхідності забезпечити на національному рівні ефективний захист права на життя через встановлення фактів та покарання тих, хто є
відповідальним за порушення цього права. Для цього має існувати певна форма ефективного офіційного розслідування. Суттєвою метою такого розслідування є забезпечення ефективного виконання національних законів, які захищають право на життя, і – у тих справах, до яких причетні державні агенти
чи органи, – забезпечення їх відповідальності за випадки смерті, які сталися
під їхнім контролем.
Суд, погоджуючись, що форма розслідування, яка може досягти цих цілей,
може варіюватися за різних обставин і що не є завданням Суду вказувати, яке
саме розслідування має проводитись у конкретній справи, тим не менше зазначив певні критерії та характеристики. Органи влади мають діяти за власною
ініціативою. Розслідування має проводитися із невідкладністю, розумною
швидкістю, незалежністю та безсторонністю.
Суд додав, що важливо підтримувати впевненість суспільства у прихильності
влади до верховенства права та попереджувати будь-яку видимість співучасті
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або терпимості до незаконних актів. Для цього необхідна певна форма громадського контролю щодо розслідування або його результатів, а також щодо
мотивів не переслідувати у спірних випадках.
На наш погляд, важливо пам’ятати про дійсні причини і мету розслідування
та процесуального обов’язку. Іншими словами, кожен можливий захід має
вживатися, щоб упевнитися, що порушення сталося, та покарати винних, або
встановити, що не було порушення права на життя. Нещодавно, у справі Макарациса (Makaratzis) проти Греції, Суд слушно зазначив, що «будь-який недолік у розслідуванні, який послаблює його спроможність встановити причину
смерті або відповідальних осіб, може суперечити цьому стандарту». У практиці Суду процесуальне порушення статті 2 було встановлено багато разів,
коли матеріальне порушення тієї ж статті також було встановлено, а також у
справах, де Суд був нездатен дійти висновку щодо матеріального порушення
через відсутність або недостатність розслідування, проведеного національними
органами.
На наш погляд, процесуальні обов’язки та можливість порушення статті 2 у
цьому аспекті має розглядатися цілком іншим чином, коли матеріальне порушення було чітко виключено Судом. У таких справах питання щодо відповідності розслідування та національних процедур тому, що практика Суду
вважає належним та бажаним, здається нам нерелевантним. Ця справа демонструє це достатньо ясно. Також критика, висловлена більшістю щодо розслідування, не має значення ані для ефективності національного розслідування,
ані для висновку Суду щодо відсутності матеріального порушення статті 2.
Недостатня незалежність, встановлена Судом на першій стадії розслідування,
не поставила під сумність надійність його висновків. Можна додати, що щонайменше окремі слідчі дії були нагальними, і що будь-яке зволікання в очікуванні прибуття іншого поліцейського підрозділу могло зашкодити розслідуванню. Було очевидно необхідним діяти негайно, як і діяла поліція у відому
ніч, щоб зберегти докази, запросити втручання судових експертів, вилучити
пістолет, знайти свідків, отримати свідчення і т.ін. Згодом з’явився інший і
незалежний поліцейський підрозділ, який узяв відповідальність за проведення розслідування. Така поведінка органів влади свідчить про їхню здатність
провести повне та надійне розслідування обставин справи.
Також відсутність публічності щодо рішення апеляційного суду не мала жодного впливу на якість та силу доказів, які мали значення для справи. У практиці Суду відсутність громадського контролю береться до уваги у зв’язку із
виключенням або суворим обмеженням участі близьких родичів у процесі.
У будь-якому разі певні обмеження громадського контролю допускаються.
Крім того, потреба в громадській довірі щодо береться поведінки органів
влади є загальною і, у галузі правосуддя, приймається до уваги Конвенцією,
зокрема, у статті 6; але ця стаття не застосовується до згаданої процедури в
апеляційному суді.
У будь-якому разі, коли Суд вивів потребу в громадському контролі, а саме у
справі Фінукейна (Finucane) проти Великої Британії, справа була зовсім відмінна від цієї. Перш за все, відповідна правова система ґрунтовно відрізнялась від системи, що розглядається, а ще більше відрізнялись обставини
справи. У справі Фінукейна обставини вбивства пана Фінукейна давали під-
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стави підозрювати змову сил безпеки із вбивцями, і не було видно, що розслідування органів влади насправді було спрямовано на з’ясування обставин
загибелі Патріка Фінукейна, щоб висунути належне обвинувачення. Не було
достатньої незалежності розслідування, що викликало серйозні сумніви щодо
ретельності та ефективності, із якими розглядалась можливість змови. У будьякому разі доповідь не була оприлюднена, а заявникам зовсім не повідомляли
про її висновки. То були відсутність потрібні елементи громадського контролю
та участі родини.
Але в цій справі заявники могли ефективно брати участь у процедурах, призначених для оскарження рішення не переслідувати офіцера Бронса, і після
слухання в апеляційному суді мотивоване рішення було надане заявникам.
Ми б додали, що стосовно висновку про порушення статті 2 рішення, здається,
сприйняло дивовижно формалістичний підхід, дослідивши можливі недоліки
розслідування, хоча вони ніяк не позначилися на його меті. Це здається нам таким, що суперечить послідовній практиці Суду щодо процесуальних недоліків
з погляду статті 6, які не заважають загальній справедливості процесу, що розглядається, навіть якщо певні процесуальні вимоги не були виконані.
4.2.2.4. Розслідування небезпечної діяльності

З самого початку Суд зазначає, що діючі кримінальні процедури в Туреччині є частиною системи, як теоретично здається достатньою, щоб захистити право на життя у зв’язку із небезпечною активністю; стосовно
цього стаття 230 § 1 і стаття 455 §§ 1 та 2 Кримінального кодексу Туреччини передбачають недбалість з боку державних службовців та органів
влади.
Залишається визначити, чи були задовільними на практиці заходи,
вжиті в контексті турецької кримінально-правової системи після події на
муніципальному смітнику в Умраніє з погляду вимог Конвенції стосовно
цього. Öneryıldız, § 112
Стосовно цього Суд зазначає, що негайно після події, яка сталася 28
квітня 1993 року близько 11 годин ранку, до місця події прибула поліція
та опитала родини потерпілих. Крім того, управління губернатора Стамбула створило кризовий підрозділ, члени якого прибули на місце того ж
дня. Наступного дня, 29 квітня 1993 року Міністр внутрішніх справ наказав за власною ініціативою відкрити адміністративне розслідування для
визначення ступеню, у якому органи влади відповідальні за подію. 20 квітня 1993 року прокурор Ускудару розпочав кримінальне розслідування.
Нарешті, офіційне розслідування закінчилося 15 липня 1993 року, коли
справу за обвинуваченням двох мерів, пана Созена і пана Октема було передана до кримінального суду.
Тож можна вважати, що слідчі органи діяли зі зразковою швидкістю та
виявили ретельність у намаганні встановити обставини, які призвели як
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до події 28 квітня 1993 року, так і до пов’язаної з цим загибелі людей.
Öneryıldız, § 113

Також можна зробити висновок, що особи, відповідальні за події, були
встановлені. У постанові від 21 травня 1993 року, яка ґрунтувалась на висновках експерта, які ніколи не заперечувались, прокурор зробив висновок, що міську раду Стамбула слід визнати відповідальною через те, що
вона «не діяла достатньо завчасно, щоб попередити технічні проблеми,
які вже існували, коли смітник був створений у 1970 році, і з тих пір поглиблювалися, або вказати відповідним районним радам інші місця для
збирання сміття, як вони мали зробити за законом № 3030». У постанові
також зроблено висновок, що інші державні органи сприяли погіршенню
та продовженню ситуації: районна рада Умраніє втілював план забудови,
який порушував відповідні правила, і не запобіг незаконній забудові у
цьому районі; Міністерство довкілля не забезпечило виконання вимог інструкцій зі збирання твердого сміття; уряд свого часу потурав поширенню незаконної забудови, видавши закон, яким мешканцям було надано
право власності.
Прокурор, таким чином, зробив висновок, що до відповідних органів
влади мають бути застосовані статті 230 та 455 Кримінального кодексу.
Öneryıldız, § 114

Відомо, що адміністративні органи розслідування, які мали повноваження порушити кримінальне розслідування, лише частково підтримали
подання прокурора з підстав, які не зрозумілі Суду і які Уряд зовсім не
спробував пояснити.
Справді, ці органи, чия незалежність уже була поставлена під сумнів у
численних справах у Суді, врешті виключили обвинувачення щодо Міністра довкілля та державних органів і намагалися обмежити обвинувачення
лише «недбалістю», не давши можливості дослідити ті аспекти, що стосувалися створення загрози життю.
Але немає потреби затримуватися на цих недоліках, зважаючи на те,
що кримінальне розслідування було все ж таки порушено у п’ятому відділенні кримінального суду Стамбула і що, коли справа була передана до
нього, суд мав повне право дослідити факти, які він вважав за потрібне, і
у разі потреби зажадати додаткових слідчих дій; його рішення, крім того,
переглядалося Касаційним судом.
Тож на погляд Суду, скоріш слід вирішити питання, чи були судові органи, як вартові законів, створених для захисту життя, налаштовані покарати відповідальних, ніж досліджувати, чи повністю відповідало досудо-
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ве розслідування всім процесуальним гарантіям, передбаченим для такого
роду випадків. Öneryıldız, § 115
У цьому випадку в рішенні від 4 квітня 1996 року кримінальний суд
Стамбула засудив двох відповідних мерів до штрафу у 610 000 турецьких
лір (що на той час складало еквівалент приблизно 9,70 євро) умовно за
недбалість при виконанні їхніх обов’язків у значенні статті 230 § 1 кримінального кодексу. У Суді Уряд намагався пояснити, чому лише це положення було застосоване до двох мерів і чому вони отримали найменше
покарання. Але не є завданням Суду вирішувати це питання національного права щодо персональної кримінальної відповідальності, оскільки воно має вирішуватися національними судами, а також висловлюватися з
приводу винуватості або не винуватості.
Зважаючи на своє завдання, Суд лише зазначає, що в цьому випадку
єдиною метою кримінального провадження було встановити, чи органи
влади відповідальні за «недбалість при виконанні їхніх обов’язків» за
статтею 230 Кримінального кодексу, тобто положенням, яке що жодним
чином не стосується до дій, які створюють загрозу для життя у значенні
статті 2.
Дійсно, як випливає з рішення від 4 квітня 1996 року, суд першої інстанції не побачив підстав для відхилення від мотивів, викладених в обвинувальному акті адміністративної ради і залишив без вирішення всі
питання щодо можливої відповідальності органів влади за загибель
дев’яти родичів заявника. Рішення від 4 квітня 1996 року, звісно, містить
висловлювання, де згадуються смерті, що сталися 28 квітня 1993 року
як на факт. Але це не можна вважати визнанням відповідальності за нездатність захистити право на життя. Резолютивна частина рішення не
згадує цей пункт і, крім того, чітко не вказує, що суд першої інстанції приділив увагу винятково серйозним наслідкам події; особи, визнані відповідальними, врешті отримали сміховинний штраф, до того ж умовний.
Öneryıldız, § 116

Відповідно, не можна сказати, що спосіб, у який діяла система кримінального правосуддя у відповідь на трагедію, забезпечила повну відповідальність держаних службовців або органів за їхню роль у цьому та ефективну імплементацію положень національного права, що гарантує повагу
до життя, зокрема стримуючий ефект кримінального права. Öneryıldız, § 117
Коротко слід зробити висновок у цій справі, що тут було порушення
статті 2 Конвенції також і в її процесуальному аспекті через відсутність –
у зв’язку із згубним випадком, пов’язаним із небезпечною діяльністю, –
адекватного захисту «законом», який забезпечує право на життя та стримує від подібної поведінки, що загрожує життю. Öneryıldız, § 118
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Öneryıldız. Частково незгодна (dissenting) думка судді Тюрмена:
У рішенні не було встановлено проблем з розслідування, яке встановило
осіб, відповідальних за подію, і передало їх до правосуддя. Два мери були засуджені за статтею 230 Кримінального кодексу Туреччини.
Але більшість установила порушення процесуального аспекту статті 2 на тій
підставі, що суди першої інстанції не забезпечили повну відповідальність
державних службовців та ефективне застосування положень національного
права – тобто тому, що національні суди застосували статтю 230 Кримінального кодексу (недбалість при виконанні службових обов’язків), а не статтю 455
(завдання смерті через необережність або недбалість).
Я не згоден із цим висновком з наступних підстав.
Перш за все, більшість вважає, що було порушення процесуального аспекту
статті 2 не через відсутність ефективного розслідування, а через судовий розгляд або, точніше, застосування національного законодавства. Це є цілковито
новим підходом, який не має прецедентів у практиці Суду. Якщо більшість
вважає, що засоби правового захисту за національним правом не є ефективними,
то це порушує питання з погляду статті 13, а не статті 2.
По-друге, здається протиріччям стверджувати, що, з одного боку, розслідування є ефективним, і, з іншого, що рішення національного суду порушує
Конвенцію.
Такий підхід ігнорує те, що рішення національного суду базується на фактах,
що встановлені розслідуванням. Як можливо Суду дорікати рішенню національного суду, припускаючи ефективність розслідування? Щоб за обставин,
коли розслідування є ефективним, робити висновок, що процесуальний аспект статті 2 був порушений, слід дослідити факти, а це перетворить Суд на
суд четвертої інстанції. Це є усталеною практикою – що встановлення фактів
та тлумачення національного закону є справою національних органів.
По-третє, більшість не надала жодного значення тому, що заявник своєю
власною поведінкою сприяв створенню загрози для життя та спричинив
смерть дев’яти своїм родичам. Не заперечується, що заявник (а) побудував незаконно житло на землі, яка йому не належала, і (б) зробив це у безпосередній
близькості до смітника.
Недбалість органів влади і заявника становлять суттєві елементи причинного
зв’язку. Разом вони є необхідною умовою спричиненої шкоди. Поодинці
жодна з них не становлять достатньої причини шкоди. Смерть дев’яти осіб
сталася внаслідок недбалості як органів влади, так і заявника.
Незалежно від цього, інший злочин був учинений мерами, а саме недбалість
при виконанні своїх обов’язків. П’яте відділення кримінального суду Стамбула у
своєму рішенні від 4 квітня 1996 року взяв усі ці ознаки до уваги і вирішив застосувати статтю 230 Кримінального кодексу (недбалість при виконанні службових обов’язків), а не статтю 455 (спричинення смерті за недбалістю). Фактично, обидва мери були засуджені за статтею 230. Касаційний суд підтримав
це рішення. У рішенні сказано про відповідальність обох мерів та заявника за
смерть дев’яти осіб. Судді кримінального суду Стамбула взяли також до уваги
висновки експертів, які розподілили відповідальність за подію наступним
чином: 2/8 – міська рада Стамбула, 2/8 – окружна рада Умраніє, і 2/8 – меш-
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канці нетрів «за створення загрози своїм сім’ям через поселення біля гори
сміття».
Тож не є правдою, як це сказано у параграфі 116 рішення, що національний
суд у своєму рішенні не визнав «будь-якої відповідальності за нездатність захистити право на життя». Національний суд зважив відповідальність заявника
та мерів і дійшов висновку в межах своїх повноважень. Більшість також це
визнала, коли стверджувала в параграфі 116, що «не є завданням Суду вирішувати це питання національного права щодо персональної кримінальної
відповідальності, оскільки воно має вирішуватися національними судами, а
також висловлюватися з приводу винуватості або не винуватості».
Але після відкритого підтвердження відмінності між національними судами та
страсбурзьким Судом, яке відповідає практиці Суду, ще важче зрозуміти підстави для висновку про порушення процесуального аспекту статті 2. На думку більшості, питання національного права щодо індивідуальної кримінальної відповідальності є предметом оцінки національних судів, але якщо
національний суд вирішив з добрих підстав застосувати одну статтю Кримінального кодексу замість іншої, це може перетворитись на відсутність захисту
закону, що гарантує право на життя.
По-четверте, не зрозуміло з рішення, чому більшість вирішила змінити
принципи, встановлені практикою Суду щодо необов’язковості кримінальноправових засобів у випадках ненавмисного позбавлення життя. У рішенні
Калвеллі та Цигліо (Calvelli and Ciglio) проти Італії та Во (Vo) проти Франції,
Суд висловив думку, що «якщо порушення права на життя або особисту недоторканність не спричиняється навмисно, позитивний обов’язок, передбачений статтею 2, запровадити ефективну судову систему, не обов’язково вимагає створення кримінально-правових засобів у кожному випадку». У цьому
конкретному випадку більшість відступила від цієї практики. У параграфі 93
рішення більшість висловила думку, що «в галузі на кшталт тієї, що розглядається, [можна припустити, що мається на увазі екологічна шкода], застосовні
принципи скоріш можна знайти ... значною мірою щодо використання смертоносної сили».
Як у справі Калвеллі та Цигліо (Calvelli and Ciglio), так і у справі Онерийлдиз
(Öneryıldız), проблема з погляду кримінального права – це спричинення смерті за недбалістю. Щодо ступеню недбалості, то важко провести різницю між
недбалістю гінеколога, який знав, що народження дитини створює значний
ризик, оскільки мати була хворою діабетом у стадії А і плід був занадто великим для природних пологів, але не тільки не вжив запобіжних заходів, а ще й
був відсутнім під час пологів, та недбалістю двох мерів, які мали знати з висновку експертів, що смітник становить значний ризик та не вжили жодних
заходів для попередження цієї події.
4.2.2.5. Розслідування у разі смерті пацієнта

У цій справі не заперечується, що існували правові положення, у тому
числі кримінально-правові заходи, для захисту життя пацієнтів. Скарга
заявників стосується перш за все того, що за наслідками розгляду у суді у
першій інстанції не було застосовано будь-якого кримінального покаран-
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ня до лікаря, який, як встановлено, відповідав за смерть її дитини через
застосування строку давності. Також заявники не стверджували, що смерть
дитини була навмисною. Calvelli, § 52
Суд зазначає, що у разі смерті через лікарську необережність італійська система надає потерпілим як обов’язкове кримінальне розслідування,
так і можливість звернутися до суду з відповідним цивільним позовом.
Уряд також підтвердив, і заявники не заперечували, що дисциплінарне
провадження могло бути порушене, якщо лікар був би визнаний відповідальним у цивільному суді. Тож італійська система надає потерпілим засоби захисту, які теоретично відповідають вимогам статті 2. Але це положення не буде задовільним, якщо захист, наданий національним законом,
існуватиме лише у теорії: перш за все, він має ефективно діяти на практиці протягом такого часу, щоб суди мали можливість закінчити свій розгляд щодо суті кожної справи. Calvelli, § 53
У цій справі Суд зазначає, що кримінальне розслідування, порушене
щодо відповідного лікаря, було припинено після закінченню строку давності через недоліки, які призвели до зволікання, зокрема протягом
поліцейського дізнання та судового слідства. Але заявники мали також
право порушити провадження у цивільному суді, і вони цим скористалися. Це правда, що цивільний суд не встановив відповідальності лікаря. Але матеріали справи доводять, що під час цивільного розгляду в
суді першої інстанції Козенци заявники досягли мирової угоди із доктором та страхувальником клініки і добровільно відмовилися від позову. Рішення могло призвести до постанови про виплату відшкодування
і, можливо, до публікації у пресі рішення. Як зазначив Уряд, рішення
цивільного суду могло також призвести до порушення дисциплінарного
провадження проти лікаря. Calvelli, § 54
Суд, таким чином, вважає, що заявники самі відмовилися від кращого засобу – такого, який за особливих обставин цієї справи міг би задовольнити позитивний обов’язок, що випливає зі статті 2, – висвітлення
масштабу відповідальності лікаря за смерть їхньої дитини. Стосовно
цього Суд нагадує: «коли родичі загиблої особи погоджуються на компенсацію через мирову угоду за позовом, що ґрунтується на лікарській
необережності, він або вона, в принципі, не можуть вважатися потерпілими». Calvelli, § 55
Через цей висновок у Суду немає потреби досліджувати за особливими обставинами цієї справи, чи відповідає статті 2 те, що строк давності перешкоджав переслідуванню лікаря за стверджуваний злочин.
Calvelli, § 56
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Calvelli. Згодна (concurring) думка судді Жупанчика:
Я згоден із думкою більшості, хоча не зовсім з тих самих мотивів.
Питання можна також визначити як питання статусу, тобто, чи потерпілий de
facto від кримінальної необережності має право на те, щоб особа, яка вчинила
кримінальний акт, була переслідувана та покарана. Дні, коли кримінальне переслідування здійснювалося задля задоволення приватної схильності до помсти, минули.
Але за Конвенцією потерпілий може все ще скаржитися, що держава не виконала свого позитивного обов’язку захистити право на життя за статтею 2.
Якщо судова система держави – навмисно або за недоглядом – не реагує на
загрозливі для життя дії, можна вважати, що вона не виконує обов’язок забезпечувати спеціальну та загальну превенцію таким діям. За таких обставин потерпілий від загрозливих для життя актів подає заяву до Суду. Це не передбачає жодного права на помсту.
Логічний наслідок – що питання в цій справі не в тому, чи держава взагалі
зобов’язана переслідувати випадки лікарської необережності, які призвели
до смерті. Реальне питання вужче: Проявила судова система Італії достатню
старанність.
Висновки в цьому, як і у всіх інших рішеннях, суворо обмежені власними фактами. Сказати, що не було порушення в цій справі не означає, що лікарська
необережність матиме імунітет від кримінального переслідування.
Це лише означає, що не було порушення Конвенції у справі, у якій лікарська
необережність призвела до смерті, і держава належним чином розслідувала,
переслідувала і засудила лікаря, якщо через процесуальні причини засудження так і не стало остаточним.
Calvelli. Незгодна (dissenting) думка судді Розакіса, до якої приєднався суддя Бонелло:
Я не можу погодитися з висновком про відсутність порушення статті 2 у цій
справі. Як ясно видно з параграфа 54 рішення, більшість дійшла висновку
про відсутність порушення на тій підставі, що, хоча кримінальне провадження порушене проти лікаря, закінчилось незадовільно через застосування
строку давності, італійська держава виконала свій обов’язок надати ефективні
засоби, щоб установити причину смерті дитини, як цього вимагає стаття 2
Конвенції (процесуальна сторона захисту права на життя). На думку більшості, заявники мали у своєму розпорядженні цивільні процедури, щоб довести
відповідальність лікаря. За те, що заявники для задоволення своїх скарг обрали фінансову угоду із страхувальником лікаря, що призвело до припинення
цивільного процесу після того, як кримінальний процес був припинений через давність, не можна дорікати італійській державі, яка створила процедури,
що задовольняють вимогам статті 2.
За усієї поваги до більшості, я повинен відхилитися від такого висновку з наступних підстав.
Перш за все, і принципово, кримінальне провадження є, par excellence, найбільш придатним засобом для виконання процесуальних вимог статті 2
Конвенції. Практика Страсбургу ясно демонструє, що для держав-учасниць
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Конвенції існує позитивний обов’язок створити процедури для ефективного розслідування смертельних випадків, та визначити, яку відповідальність
несуть особи за позбавлення життя. Хоча це правило не може обмежити
характер звернення до кримінальних процедур, важко вивести, що існуюча
практика кримінальних процедур дорівнює цивільним процедурам у їхній
здатності задовольнити вимоги статті 2 Конвенції; це зауваження зовсім не
стосується того, що позбавлення життя може бути навмисним або ненавмисним – питання, яке має вирішуватися під час і через процедури.
Насправді важко визнати, що повага до людського життя, надана статтею 2,
може взагалі бути підтримана через цивільний процес, який за характером не
призначений для захисту фундаментальних цінностей суспільства, для вираження суспільного несхвалення позбавлення життя або – з іншого боку монети – для встановлення відповідальності через ретельне дослідження обставин, які призвели до смерті. Кримінальне провадження містить саме такі
гарантії. Хоча цивільний процес головним чином призначений для задоволення приватних інтересів, матеріальних аспектів людських стосунків, він не
може задовольнити вимоги вираження громадського несхвалення тяжких
злочинів, таких як позбавлення життя, і зазвичай не гарантує повне та вичерпне розслідування причин смерті й обставин справи. За таких обставин вважати цивільний процес задовільним засобом захисту, що задовольняє вимоги
статті 2, є зниженням захисту права на життя, забезпеченого цією статтею; це
дорівнює «приватизації» захисту права на життя.
Другий аргумент на користь порушення статті 2 у цій справі – це те, що італійська правова система у відповідь на громадський інтерес у захисті права на
життя надає можливість звернення до кримінального процесу для встановлення відповідальності за позбавлення життя, навмисне чи ненавмисне. Для
італійської системи це є правильним тлумаченням права на життя та статті 2
Конвенції. Чи має Європейський суд з прав людини, застосовуючи мінімальні стандарти захисту, казати італійській державі, що цивільний процес (який
очевидно відіграє значну роль у італійській правовій системі щодо захисту
права на життя), задовольняє вимогам статті 2? Може, Європейський суд з
прав людини непрямо пропонувати Італії та іншим державам, які мають кримінальні процедури на випадок позбавлення життя, що їхні правила є зайвою
розкішшю, якщо йдеться про ненавмисне позбавлення життя, та що їхні цивільні процедури щодо компенсації потерпілим повністю задовольняють потреби Конвенції? Я так не думаю; з цих підстав я вважаю, що те, що італійські
суди не намагались ефективно визначити відповідальність лікаря за допомогою кримінального процесу, порушеного проти нього, становить порушення
статті 2 Конвенції.

Стосовно цього Суд зазначає, що заявник міг порушити кримінальне
переслідування щодо подій у цій справі. Також він міг звернутися із цивільним позовом про відшкодування до державного казначейства, вимагаючи компенсації за смерть своєї дружини. Він також міг спробувати притягти причетних медиків до дисциплінарної відповідальності, звернувшись
до процедури, яка передбачена законодавством, що передбачає професій-
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ну відповідальність лікарів. Тож Суд не бачить ознак того, що держава не
створила процедур, внаслідок яких може бути встановлена кримінальна,
дисциплінарна або цивільна відповідальність осіб, які можуть бути визнані відповідальними. Byrzykowski, § 106
Але для оцінки справи слід дослідити, як ці процедури діяли у конкретних обставинах. Byrzykowski, § 107
У цьому зв’язку Суд, по-перше, зазначає, що після смерті дружини заявника 31 липня 1999 року, того ж дня, за відповідною скаргою заявника,
було негайно порушена поліцейська перевірка. Згодом, 2 серпня 1999 року, був проведений розтин. 11 серпня 1999 року поліція вилучила відповідні медичні документи. Крім того, у короткий час після події, було допитано багато свідків. 29 грудня 1999 року прокурор, враховуючи матеріали,
зібрані під час поліцейського розслідування, порушив кримінальне розслідування за ознаками необережного вбивства. Тож початкові заходи,
спрямовані на встановлення фактів справи, були вжиті невідкладно.
Byrzykowski, § 108

Однак пізніше кримінальне розслідування значно сповільнилося. 10
лютого 2000 року Люблінський інститут судової медицини повідомив органи прокуратури, що він не може виконати постанову про проведення
медичної експертизи у справі. Лише 20 березня 2000 року прокуратура
постановила, щоб інший інститут судової медицини підготував експертний висновок. Згодом розслідування зупинилось до отримання висновку.
Воно поновилося в жовтні 2000 року. Byrzykowski, § 109
Рішенням від 31 жовтня 2000 року окружний прокурор припинив розслідування, вважаючи у світлі медичної документації, показів свідків та
висновку медичних експертів, що в діях причетного медичного персоналу
немає складу злочину. Але за скаргою заявника розслідування було поновлено 5 січня 2001 року. Прокурор вищого рівня, що вивчав скаргу заявника, вважав, що розслідування було припинено передчасно, до отримання всіх необхідних доказів та до встановлення всіх фактів, які мають
значення для прийняття рішення. Byrzykowski, § 110
Суд також зазначає, що розслідування ще двічі припинялося: 6 грудня
2001 року та 8 грудня 2004 року. Воно двічі поновлювалося: 1 березня
2003 року та 24 березня 2005 року.
У своєму рішення від 25 березня 2005 року регіональний прокурор
Вроцлава зазначив, що не всі докази зібрані у справі, що не дозволяє встановити факти, які мають значення для справи. Прокурор постановив, щоб
були зібрані додаткові докази.
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Таким чином, Суд відзначає, що розслідування було припинено тричі і
згодом поновлене через недоліки у збиранні доказів. Органи влади, що
вивчали скарги заявника щодо рішень про припинення справи, постійно
посилалися на те, що нижчі органи не виявили всіх обставин, які мають
значення для прийняття рішення. Суд вважає, що оскільки направлення
справи для додаткового розслідування зазвичай постановлялось через
помилки, яких припустилися органи влади нижчого рівня, повторення таких постанов протягом одного розслідування виявляє суттєві недоліки в
роботі судової системи. Byrzykowski, § 111
Щодо дисциплінарного провадження, Суд зазначає, що воно було порушене у 1999 році, але було зупинене у листопаді 1999 року до закінчення кримінального розслідування. Після свого поновлення воно згодом
знову було зупинене рішенням від 25 квітня 2005 року, зважаючи на кримінальне розслідування, яке на той час ще не було закінчене. Це провадження не завершене до цього часу. Byrzykowski, § 112
Суд також відзначає, що у своєму рішення від 25 квітня 2005 року регіональний медичний суд зазначив, що не можна притягнути лікаря до
дисциплінарної відповідальності, оскільки трирічний строк давності минув. Але оскільки кримінальне розслідування ще тривало, суд також зазначив, що строк давності «може бути подовжений» за статтею 51(2) цього
закону. Byrzykowski, § 113
Суд, перш за все, зазначає, що незрозуміло із формулювання у рішенні, чи подовжив медичний суд відповідний строк давності, оскільки він
лише зазначив, що він «може» бути подовжений. Тож це рішення як таке
залишає заявника у стані невизначеності щодо того, чи стала неможливою дисциплінарна відповідальність лікаря або ще можна її добиватися.
Byrzykowski, § 113

На підсумок Суд зазначає, що смерть дружини заявника сталася 21
липня 1999 року. Всупереч тому, що були порушені провадження, за допомогою яких заявник намагався встановити відповідні факти та притягнути до відповідальності осіб відповідальних за її пологи та її смерть, після семи років ніякого остаточного рішення у цих провадженнях не
прийнято. Органи прокуратури постійно дорікають прокурорам, що розслідують справи, за те, що не всі докази зібрані і що рішення про припинення розслідування передчасні через такі недоліки у збиранні доказів.
Заявник залишається у тривалому стані непевності щодо їх наслідків.
Byrzykowski, § 114

Хоча Суд згоден, що медичні питання, які постали у справі, можуть
викликати певні складнощі, він не вважає, що це може виправдати загальну
тривалість проваджень. Byrzykowski, § 115

Позитивні обов’язки

130

Крім того, Суд відзначає, що органи влади постійно посилалися на
інші триваючі провадження як на підстави для зупинення власного провадження або для відмови у поновленні провадження. Суд добре розуміє,
що докази, зібрані під час одного провадження, можуть мати значення
для рішення в іншому, і що наслідки такого провадження можуть вплинути на подальше проведення зупиненого провадження. Він вважає, що такі
рішення могли бути продиктовані розумними міркуваннями, що стосуються справедливого та ефективного здійснення правосуддя.
Але зважаючи на загальну тривалість часу, який минув після смерті
дружини заявника, а також на те, що провадження, порушені з метою
встановлення обставин її смерті, здається, скоріш заважали загальному
просуванню проваджень, Суд тримається думки, що не можна вважати,
що процедури, які застосовувалися для перевірки заяв про неналежну медичну практику, призвели до ефективного дослідження причин смерті у цій
справі. Byrzykowski, § 116
Нарешті, Суд зазначає, що незалежно від турботи про повагу до прав,
втілених у статті 2 Конвенції, у кожному випадку, більш загальні міркування також вимагають швидкого розслідування справи щодо смерті у лікарняних установах. Факти й можливі помилки, допущені під час лікування, мають бути встановлені швидко саме для того, щоб поширити ці
знання серед персоналу відповідної установи і, тим самим, попередити
повторення подібних помилок та сприяти безпеці користувачів медичної
допомоги. Byrzykowski, § 117
За таких обставин Суд вважає, що було процесуальне порушення статті 2 Конвенції. Byrzykowski, § 118
4.2.3. Інші засоби захисту
Хоча Конвенція як така не гарантує права порушити кримінальне переслідування щодо третьої особи, Суд мав нагоду неодноразово сказати, що
ефективна судова система, якої вимагає стаття 2, може, а за певних обставинах повинна, передбачати можливість звернутися до кримінального закону. Але якщо порушення права на життя або особисту недоторканність
сталося ненавмисно, передбачений статтею 2 позитивний обов’язок створити ефективну судову систему не обов’язково вимагає надання кримінально-правових засобів захисту у кожному випадку. У такій своєрідній галузі як медична недбалість цей обов’язок може бути виконаний, якщо,
наприклад, правова система надає потерпілим можливість звернутися до
цивільного суду, – як самостійного засобу захисту або у сполученні з кримінальним розглядом, – що дає змогу встановити відповідальність причетних лікарів та отримати відшкодування, за допомогою постанови про від-
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шкодування збитків та оприлюднення рішення. Дисциплінарні заходи
також можуть братися до уваги. Calvelli, § 51; Byrzykowski, § 105
Але обов’язок держави за статтею 2 Конвенції не буде виконаним, якщо захист, наданий національним законодавством, існує лише у теорії: перш
за все, він має також ефективно діяти на практиці протягом такого часу,
щоб суди могли закінчити дослідження обставин кожного окремого випадку.
Calvelli, § 53; Byrzykowski, § 105

У цьому випадку Суд вважає, що виник процесуальний обов’язок
встановити обставини смерті А. Мастроматтео. Дійсно, двоє із вбивць були в’язнями та знаходилися під наглядом держави у відповідний час.
Mastromatteo, § 92

Суд відзначає, що італійські органи влади почали і завершили розслідування, яке задовольняє згаданим вище критеріям, а М.Р. та Дж.М.
були засуджені за вбивство А.Мастроматтео і отримали тривалі строки
ув’язнення. Крім того, М.Р. та Дж.М. були зобов’язані відшкодувати
шкоду заявниці, яка подала позов протягом розгляду, тобто виплатити
їй гроші негайно у сумі, яку згодом визначить цивільний суд за вимогою
заявниці.
За цих обставин Суд вважає, що італійська держава виконала зобов’язання за статтею 2 Конвенції щодо кримінального розслідування.
Mastromatteo, § 93

Питання, що постає у цій справі, полягає в тому, чи ставить процесуальний обов’язок за статтею 2 Конвенції – на додаток до покарання вбивць –
вимогу забезпечити засобі, за допомогою яких можна отримати відшкодування від держави. Mastromatteo, § 94
Суд зазначає, що заявник вимагав компенсації у зв’язку із характером
злочину, вчиненого злочинцем, і що його вимога була відхилена на тій
підставі, що закон, який передбачає допомогу потерпілим від терористичних та мафіозних злочинів, не може застосовуватися в цій справі.
Але заявник міг вимагати від органів влади відшкодування за недбалість. У цьому зв’язку Суд відзначає, що за італійським законом подати
позов про відшкодування проти органів влади можна двома шляхами: позов проти держави за статтею 2043 Цивільного кодексу та позов проти суддів, які відповідають за виконання вироків, за Законом про відповідальність суддів № 117 від 1988 року.
Це правда, що ці засоби захисту доступні лише після доведення неправильності у діях відповідних органів влади. Але Суд зазначає, що
стаття 2 Конвенції не вимагає від держав надавати компенсацію на під-
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ставі строгої відповідальності, а те, що захист за Законом № 117 від
1988 року залежить від доведення зловмисності або грубої необережності з боку відповідного судді, не робить процесуальний захист з боку
національного закону неефективним. Тим більше, що в цій справі дійсну
ефективність двох засобів захисту не можна оцінити, оскільки заявник
не звернувся до жодного з них. Mastromatteo, § 95
Зважаючи на ці міркування, Суд вважає, що процесуальна вимога за
статтею 2 Конвенції була виконана. Mastromatteo, § 96
Mastromatteo. Частково незгодна (dissenting) думка судді Бонелло:
1. Новизна та складність проблеми, порушена цією справою, робить для мене складним триматись певної думки. Знайти вихід з лабіринту було важко, і
я маю віддати належне більшості, для якої пошук шляху був менш болісним.
2. Факти справи дійсно незаперечні. 8 листопада 1989 року сина заявниці
вбили з рушниці чотири злочинці після пограбування банку. Людина у масці, яка безпосередньо застрелила потерпілого, і два інших учасники озброєної банди, здійснили пограбування банку або під час в’язничної відпустки,
або скориставшись напіввільним режимом, який дозволяв їм залишити
в’язницю, коли вони відбували довготривалі строки ув’язнення за насильницькі злочини.
3. Зокрема, в’язень М.Р., який безпосередньо вбив А. Мастроматтео, у відповідний час відбував ув’язнення на п’ятнадцять років за спробу вбивства,
озброєне пограбування та інші злочини. Суд, що засудив його, вважав його
«соціально небезпечним». А.С., раніше засуджений за вбивство, відбував у
той час одинадцятирічне ув’язнення за озброєне пограбування за співучастю
із М.Р. Дж.М. був (а скоріше: мав бути) у в’язниці протягом шести років за
співучасть у озброєному пограбуванні та інші злочини. Дж.Б., останній з цих
приятелів, мав купу чудових засуджень за озброєне пограбування та інші розваги, але у той час перебував на волі.
4. Я згоден із більшістю, яка не знайшла «матеріального» порушення права на
життя, за яке держава відповідальна, лише через неможливість визначити, у
відповідності зі сталою практикою Суду на сьогоднішній день, переконливого причинного зв’язку між недоглядом держави та смертю потерпілого, який
міг би обґрунтувати висновок про «матеріальне» порушення статті 2.
5. Але я розходжуся із ввічливістю більшості у тому, що я голосував за «нематеріальне» порушення цієї статті. Я вважаю, що Суд міг, і повинен був, вирішити, що «процесуальний обов’язок», втілений у статті 2, включає обов’язок
держави відшкодувати шкоду потерпілим від вбивства у разі, коли йдеться
про «повну» (або об’єктивну) відповідальність держави.
6. Щоб уникнути непорозуміння, дозвольте наголосити спочатку на моїй непорушній підтримці будь-якої системи, яка сприяє реінтеграції засуджених до
суспільства. Я аплодую рішучим заходам Італії, спрямованим на ресоціалізацію в’язнів, у тому числі режимам напівзвільнення та контрольованого тимчасового звільнення з в’язниці. Я був би щонайменш дурнем, припустивши,
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що через будь-яку випадковість або недогляд такі корисні заходи, як ці, мають
бути згорнуті.
7. «Реабілітаційні» програми, мабуть, мають слугувати подвійному інтересу:
інтересу держави, якій вигідне скорочення злочинності, та інтересу самих
злочинців, яких вводять у життя відмінне від злочинного світу. Але фундаментальним, як на мене, є інше питання: має держава підтримувати тільки два
інтереси, як припускає більшість, чи три? Повинні бути метою лише захист
власних інтересів та одночасне піклування про інтересі злочинців – або, повинна держава намагатися доповнити ці дві, зрозуміло, гідні цінності інтересами тих (спорадичних) жертв системи?
8. На мій погляд італійська правова система є особливо щедрою в досягненні
своїх власних інтересів та інтересів злочинців і особливо неуважна до інтересів потерпілих, коли система дає збій. Мої колеги слушно надали гучного
звучання потребам суспільства та потребам злочинців. Ризикуючи порушити
гармонію, я прошу, щоб жертвам цього класу злочинів також надали голос.
9. Держава, я вважаю, не забезпечила належним чином користування правом
на життя, коли запровадила систему, з якої мають зиск суспільство та злочинці, якщо вона працює добре, а коли вона схибить – байдуже ставиться до
долі її жертв. Щоб рівновага відповідних цінностей мала якісь ознаки справедливості, я б хотів, щоб ресоціалізація злочинців проходила пліч-о-пліч з соціалізацією ризику. Навіть коли не встановлена відповідальністю держави у
разі делікту, вона, безперечно, виникає з притаманного ризику такого соціального заходу, який розглядається.
10. Італія визнала у багатьох галузях та у конкретний спосіб освічену повагу
до необхідності «безвинного» відшкодування незалежно від відповідальності
за деліктом. Італія визнала правовий обов’язок надавати компенсацію, між
іншим, жертвам організованої злочинності, примусового щеплення, тероризму та зараженого переливання крові. У цих сферах відповідальність держави
за деліктом є ще більш віддаленою, ніж у разі тяжкого злочину, вчиненого
в’язнями необачно звільненими з в’язниці через офіційну помилку в оцінці.
Я вважаю, це безпідставним, якщо не дискримінаційним, що компенсація надається, коли винність держави може вважатися мізерною, і не надається, коли шкода є наслідком фатальної похибки системи. Гуманізуючий дух солідарності, переведений у правові норми, керує італійською державою – дух,
який зовсім випаровується біля порогу невинних жертв убивства в’язнями, що
умовно перебувають на волі.
11. На мій погляд обов’язок захищати життя поширюється на узгодження
власних переваг держави у захисті суспільства та реабілітації злочинців з відповідним обов’язком відшкодувати шкоду, коли підтримка перших цінностей –
інколи – приносить шкоду тим, кого приносять у жертву цим інтересам.
12. Питання державної відповідальності, яка ґрунтується не на недбалості, а
лише на соціальному ризику у разі злочинів, вчинених засудженими, які умовно знаходяться за стінами в’язниці з метою ресоціалізації, рідко стають предметом розгляду в судах. Я знаю два рішення – обидва прийняті трибуналами у
Франції, – коли сфера дії об’єктивної відповідальності держави, здається, була
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побудована в системі судовою практикою. У першому три умовно звільнені засуджені особи здійснили успішне пограбування банку3; у іншому – в’язень вчинив вбивство через шість місяців після того, як утік, порушивши правила умовного звільнення4.
13. У першій справі суд визначив державу відповідальною за шкоду, яку зазнав банк, саме тому, що заходи щодо ресоціалізації засуджених неминуче тягнуть за собою ризик для третіх осіб і держава залучається як страховик соціальних ризиків. У другій справі не було надано відшкодування, але лише
тому, що проміжок у шість місяців між передчасним звільненням в’язня та
вбивством значно послабив причинний зв’язок.
14. Мене дуже засмучує те, що право банку на його гроші вважали таким, що
заслуговує на більшу симпатію у суді звичайного права, ніж право людини на
її життя у суді, що керується нормами з прав людини.

У цій справі на додаток до кримінального процесу, що заявниця розпочала проти лікаря за ненавмисне спричинення тілесних ушкоджень, – який, як
відомо, був припинений через застосування амністії, що не викликало жодних скарг з її боку, – вона мала можливість пред’явити позов про відшкодування до органів влади через стверджувану недбалість лікаря. Якщо б заявниця це зробила, вона отримала б можливість узяти участь у змагальному
розгляді щодо заяви про недбалість та отримати відшкодування за будь-яку
завдану шкоду. Вимога відшкодування в адміністративних судах мало б добрі перспективи, і заявниці можна б отримати компенсацію від лікарні. Як
свідчать висновки, чітко викладені у доповіді експерта у 1992 році – до того,
як такі дії були заборонені законом – щодо поганої організації відповідного
відділення лікарні та значної недбалості з боку лікаря, яка, тим не менше, на
думку апеляційного суду, не свідчить про повну зневагу найбільш фундаментальними принципами та обов’язками професії, щоб визнавати його особисто відповідальним. Vo, § 91
Довід заявниці, ніби позов про відшкодування в адміністративних судах
унеможливлювався законом, на думку Суду, не можна підтримати. У цьому
зв’язку Суд посилається на свою практику у тому сенсі, що «право на суд»,
однією зі складових якого є право на доступ, не є абсолютним; воно може зазнавати обмежень, що припускаються за визначенням, зокрема коли йдеться
про умови допустимості скарги, оскільки за самою природою це вимагає регулювання державою, яка має певний простір для розсуду стосовно цього. Ці
законні обмеження включають встановлення строку для подання скарги,
3
. Garde des Sceaux, Minister for Justice v. Banque populaire de la région économique de
Strasbourg – Conseil d’Etat 29 April 1987.
4
. Garde des Sceaux v. Henry – Conseil d’Etat, 27 March 1985. See also Minister for Justice v.
Thouzellier (damage caused by minors who had escaped from a secure reform school, Conseil
d’Etat, 3 February 1956, and Garde des Sceaux v. Theys (damage caused by convicts on prison
leave) - Conseil d’Etat, 2 December 1981.
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який, як Суд вирішив у справах про ушкодження, «слугує кільком важливим
цілям, а саме забезпечує правову визначеність та завершеність, захищає потенційних відповідачів від спізнілих позовів, які може бути важко заперечити, та попереджує несправедливість, яка може виникнути, якщо суди будуть змушені визначатися щодо подій, які сталися у далекому минулому, на
підставі доказів, які можуть стати ненадійними або неповними через
плин часу». Vo, § 92
У цій справі строк у чотири роки не здається як такий занадто короткий, особливо з погляду суттєвості шкоди, яку зазнала заявниця, та її негайного бажання переслідувати лікаря. Але докази свідчать, що заявниця
навмисно звернулася до кримінального суду, очевидно, навіть не знаючи
про можливість звернення до адміністративного суду. Не заперечується,
що парламент нещодавно подовжив строк для подання скарги до десяти
років за Законом від 4 березня 2002 року. Він зробив так з метою стандартизації строків давності для позовів про відшкодування у всіх судах, адміністративних або звичайних. Це дає можливість узяти до уваги загальні
прояви системи, що стає все більш сприятливою для потерпілих від лікарської недбалості, галузь, у якій адміністративні суди здаються здатними витримати належний баланс між міркуваннями відшкодування та
надмірної «юридизації» відповідальності медичної професії. Але Суд не
вважає, що через ці нові правила можна сказати, ніби попередній строк у
чотири роки був занадто коротким. Vo, § 93
У підсумку, Суд вважає, що за обставин цієї справи позов про відшкодування до адміністративних судів можна вважати ефективним засобом
захисту, доступним заявниці. Такий позов, який вона не пред’явила, дав
би їй можливість довести медичну недбалість, на яку вона посилалася, та
отримати повне відшкодування за шкоду, спричинену недбалістю лікаря,
тож не було необхідності порушувати кримінальний процес у цьому випадку. Vo, § 94
Відповідно Суд робить висновок, що навіть припустивши, що стаття 2
може бути застосована у цій справі, тут не було порушення статті 2
Конвенції. Vo, § 95
Vo. Незгодна (dissenting) думка судді Ресс:
1. Позитивний обов’язок Франції захищати ненароджену дитину від ненавмисного вбивства, тобто від недбалих дій, що можуть спричинити смерть
дитини, може бути виконаний лише тоді, коли французьке право матиме
ефективні процедури, щоб попередити повторення таких дій. З цього приводу я не можу погодитися з думкою, висловленою більшістю, що позов про
відшкодування в адміністративному суді (з приводу можливої недбалості лікаря) надає ненародженій дитині адекватний та ефективний захист від лікарської недбалості. Як суддя Розакіс, до якого приєдналися судді Бонелло та
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Страдницька, відзначав у своїй незгодній думці у справі Калвеллі та Цигліо
(Calvelli and Ciglio) проти Італії позов про матеріальне чи навіть нематеріальне
відшкодування не за будь-яких обставин придатний для захисту від ненавмисного позбавлення життя, особливо у такому випадку, як цей, де мати втратила свою дитину внаслідок недбалості лікаря. Навіть якщо я згоден з рішенням
у справі Калвеллі та Цигліо (Calvelli and Ciglio) проти Італії, яке ґрунтувалося на
тому, що заявники погодилися із компенсацією за мировою угодою, кримінальне провадження було розпочато в тій справі (хоча воно було припинено
через сплив строку давності).
Не відплата робить захист з допомогою кримінального права бажаним, а
стримування. Загалом, саме через кримінальний закон суспільство найбільш
ясно і чітко дає сигнал своїм членам та визначає цінності, які найбільш потребують захисту. Життя, яке є однією, якщо не найважливішою, з цінностей, що захищені Конвенцією, взагалі вимагає протекції кримінального закону, щоб бути адекватно гарантованим та захищеним. Фінансове зобов’язання
відшкодування є лише вторинною формою захисту. Крім того, лікарні та лікарі зазвичай страхуються від таких ризиків, там самим зменшуючи «тиск».
2. Дехто розглядає притягнення до дисциплінарної відповідальності лікаря як
покарання, яке дорівнює кримінальному за певних обставин. Дисциплінарні
заходи розглядалися як альтернативні засоби для стримування від недбалості
у справі Калвеллі та Цигліо (Calvelli and Ciglio) проти Італії. Але також ясно, що
якими б неприємними не були такі наслідки професійно, дисциплінарне покарання не може розглядатися як загальний осуд. Дисциплінарні покарання
залежать від умов, які цілком специфічні для певної професії (якщо орган є
саморегульованим) і загалом не створюють стримування, необхідного для захисту такої важливої цінності, як життя. Тим не менш, постало питання, чи в
цьому випадку дисциплінарне покарання за таку серйозну помилку могло
слугувати стримуванню. Саме тут полягає проблема, оскільки органи влади
ніколи не порушували дисциплінарного провадження щодо лікаря. Для помилки настільки суттєвої, як та, що зробив доктор Ж., таке дисциплінарне
провадження у супроводі адекватних заходів могло щонайменше дати відповідний сигнал медичній професії попереджувати повторення таких трагічних
подій. Я не вважаю необхідним казати, що Франція потребує кримінального
закону. Але їй все ж необхідно вжити суворих дисциплінарних заходів, щоб
виконати свій обов’язок надати ефективний захист життю ненародженої дитини.
Тож, на мій погляд, тут не було ефективного захисту. <…>
Vo. Незгодна думка судді Мулароні, до якої приєдналася суддя Стражницька:
Я не можу погодитися з висновком більшості, що тут не було порушення
статті 2 Конвенції, оскільки заявниця могла звернутися з позовом щодо недбалості до адміністративного суду про відшкодування шкоди, спричиненої
лікарем лікарні. На думку більшості, оскільки заявниця не звернулася з таким
позовом, тут не було порушення статті 2.
Я згоден з більшістю, що необхідно розглянути, «чи задовольняв правовий
захист, наданий заявниці Францією щодо втрати її ненародженої дитини,
процесуальним вимогам, закладеним у статті 2 Конвенції, і це: «перше речення статті 2 § 1 Конвенції, яке вважається одним із фундаментальних положень
Конвенції і втілює одну з основних цінностей демократичних країн, що
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утворюють Раду Європи, наказує державі не тільки втримуватися від навмисного та протиправного позбавлення життя, але також вдатися до необхідних
заходів, щоб зберегти життя тих, хто знаходиться під її юрисдикцією».
Але я прийшов до зовсім відмінних висновків.
Я відзначаю, що у грудні 1991 року, коли заявниця та її партнер подали кримінальну скаргу щодо ненавмисної шкоди заявниці, яка потягла її нездатність
працювати на строк не більше трьох місяців, та ненавмисного вбивства її дитини з клопотанням приєднатися до процесу як цивільні позивачі, Державна
Рада ще не відійшла від своєї позиції, що лікарня може нести відповідальність лише у разі грубої недбалості.
Це правда, що – як відзначила більшість – заявниця могла спробувати звернутися із позовом про відшкодування проти органів влади до закінчення
строку давності. Але мені здається, що Суд вимагає занадто багато від цієї заявниці, коли згадати, що позиція Касаційного Суду в його рішенні від 30 червня 1999 року, яку він відтворив у рішеннях від 29 червня 2001 року (засідаючи
повним складом) та від 25 червня 2002 року, були далекі від визначеності, що
доводиться протилежним рішенням апеляційного суду, поданням Генерального прокурора до Касаційного Суду і, нарешті, майже загальною критикою
рішення правовими коментаторами. Оскільки сумнівно, що вони досягла б
успіху в адміністративному суді, заявниця порушила кримінальне провадження лише за двома положеннями Кримінального кодексу, які були їй доступні.
Вона казала Суду, що обрала такий шлях тому, що кримінальне розслідування допомогло б вирішити питання встановлення відповідальності. Це пояснення цілком логічне: це саме те, що більшість потерпілих від злочину роблять у країнах, які пропонують вибір між провадженням у кримінальних судах
або в цивільних чи адміністративних судах.
Можна доводити, що французька правова система не надавала заявниці жодних «ефективних» засобів захисту, коли ці сумні події сталися.
Тим не менше, дозвольте припустити, що заявниця мала вибір між кримінальними та адміністративними засобами захисту. Оскільки потерпіла особа не
може вимагати компенсації за шкоду двічі, на мою думку, було б непропорційно критикувати заявницю за те, що вона не використала обох засобів одночасно. Це також становило б відхилення від практики Суду.
За практикою органів Конвенції, коли є вибір між засобами захисту, доступними заявникові, стаття 35 має застосовуватися так, щоб враховувати практичні аспекти становища заявника, щоб забезпечити ефективний захист прав
та свобод, гарантованих Конвенцією. Заявник має використовувати звичайним чином національні засоби захисту, які ймовірно є ефективними та достатніми. Коли засіб був випробуваний, використання іншого засобу, який
має суттєво ту ж мету, не вимагається. Крім того, від заявника лише вимагається
звернутися до засобів захисту, які є доступними та достатніми, тобто здатними
надати відшкодування за його скаргою.
Більшість багато посилалась на рішення у справі Калвеллі та Цигліо проти
Італії, у якому Суд вирішив: «[я]кщо порушення права на життя або особисту
недоторканність сталося ненавмисно, передбачений статтею 2 позитивний
обов’язок створити ефективну судову систему не обов’язково вимагає надання
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кримінально-правових засобів захисту у кожному випадку». Він додав: «У такій
своєрідній галузі, як медична недбалість, цей обов’язок може бути виконаний,
якщо, наприклад, правова система надає потерпілим можливість звернутися
до цивільного суду, – як самостійного засобу захисту або у сполученні з кримінальним розглядом, – що дає змогу встановити відповідальність причетних
лікарів, та отримати відшкодування, за допомогою постанови про відшкодування збитків і оприлюднення рішення. Дисциплінарні заходи також можуть
братися до уваги».
Я вважаю, що відмінності між рішеннями, наданими двома національними
правовими системами, має переважити подібність. У справі Калвеллі та Цигліо заявники – батько та мати новонародженої дитини, яка померла через два
дні після народження – порушили кримінальне провадження, яке припинилося, коли минув строк давності притягнення до кримінальної відповідальності за ненавмисне вбивство, у якому звинувачувалась акушерка. Але заявники
мали змогу викликати лікаря до цивільного суду після того, як він був засуджений у кримінальному суді першої інстанції майже через сім років після смерті
дитини і, у цивільному процесі, який ще триває, вони досягли мирової угоди
з страхувальником лікаря та клініки щодо відшкодування. Суд визнав, що італійська система надавала заявникам ефективну альтернативу кримінальному
провадженню, що дало можливість державі звільнитися від її позитивного
обов’язку за статтею 2 Конвенції. На мою думку, цього не можна сказати щодо
її колеги в цій справі.
Я маю зізнатися, що якщо я б слухав справу Калвеллі та Цигліо, я без сумніву
погодився би з частково незгодною думкою суддів Розакіса, Бонелло та Стражницької. Але навіть якщо б я погодився з більшістю, мені не здається, що їхній
висновок у справі Калвеллі та Цигліо можна перенести на цю справу, у якій
строк давності для звернення до адміністративного суду, який на той час складав чотири роки з дня визначення шкоди, минув, поки тривало кримінальне
провадження. Заявники не отримали ніякого відшкодування за свою втрату, навіть за ненавмисне спричинення тілесних ушкоджень, за яке лікар був амністований законом від 3 серпня 1995 року.
Я вважаю, що враховуючи втрату дитини, яку вона носила, правовий захист
Франції, наданий заявниці, не задовольняв процесуальної вимоги, втіленій у
статті 2 Конвенції.

Палата дослідила скаргу щодо недоліків турецьких кримінальних та
адміністративних судів у світлі «процесуального обов’язку», щоб оцінити, чи можна вважати, що заявник отримав відшкодування стосовно своїх
скарг.
Щодо кримінальних процедур, порушених у цій справі, Палата вирішила, що вони самі собою не можуть вважатися «адекватними» щодо заяв про порушення права на життя заявника, оскільки їхня єдина мета полягала в тому, щоб установити, чи можуть органи влади бути притягнуті
до відповідальності за «недбалість при виконанні своїх обов’язків», а не
за загибель, що сталася.
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Стосовно адміністративних процедур щодо компенсації, Палата зазначила, по-перше, що була порушена вимога невідкладності, оскільки право
заявника на компенсацію не визнавалося протягом 4 років 11 місяців та
десяти днів після того, як його первісна заява про компенсацію була відхилена. Вона також відзначила, що хоча заявникові, врешті, було присуджено компенсацію, вона зовсім не була виплачена.
Таким чином, Палата зробила висновок, що правові засоби захисту,
використані на національному рівні, навіть якщо розглядати їх у цілому, не можуть за обставин цієї справи вважатися такими, які надають
відповідне відшкодування за скаргами заявника за статтею 2 Конвенції.
Öneryıldız, § 76

4.3. Спеціальні превентивні заходи (Відповідні
та достатні заходи для захисту життя)
Стаття 2 Конвенції може також передбачати в певних чітко окреслених
обставинах позитивний обов’язок владних органів вдатися до дієвих запобіжних заходів, щоб захистити людину, життю якої загрожують злочинні дії з боку іншої людини. Osman, § 115; Pretty, § 38; Mastromatteo, § 67
За певних чітко окреслених обставин стаття 2 також може передбачати позитивний обов’язок органів влади вдатись до практичних попереджувальних заходів для захисту людини, за яку вони відповідають.
Demiray, § 41

Але це не означає, що з цього положення можна вивести позитивний
обов’язок запобігти будь-якій можливості насильства. Цей обов’язок слід
розуміти таким чином, щоб не покласти на органи влади непід’ємний та
непомірний тягар, беручи до уваги труднощі, притаманні підтриманню
порядку в сучасних суспільствах, непередбачуваність людської поведінки
та різноманітність практичних рішень, які залежать від пріоритетів та ресурсів. Mastromatteo, § 68
Якщо взяти до уваги труднощі, притаманні підтриманню порядку в
сучасних суспільствах, непередбачуваність людської поведінки та різноманітність практичних рішень, які залежать від пріоритетів та ресурсів,
зміст зобов’язань треба тлумачити таким чином, щоб не покласти на органи влади непосильний та непомірний тягар. Osman, § 116; Kılıç, § 63; Mahmut
Kaya, § 85; Akkoç, § 78; Keenan, § 89; Edwards, § 55; Trubnikov, § 69; Gongadze, § 165

Не будь-яка загроза життю, про яку стверджується, може створювати
для влади обов’язок за Конвенцією вжити дієвих заходів для запобігання
втіленню цієї загрози. Щоб позитивний обов’язок виник, слід установити

Застосування смертоносної сили

140

напевно, що органи влади знали або повинні були знати у відповідний
час, що життю певної людини або людей реально та безпосередньо загрожують злочинні дії третьої особи, і що вони не вжили заходів у межах
їхніх повноважень, які можна було розумно очікувати від них для відвернення загрози. Osman, § 116; Kılıç, § 63; Mahmut Kaya, § 85; Akkoç, § 78; Keenan, § 89;
Edwards, § 55; Mastromatteo, § 68; Trubnikov, § 69; Gongadze, § 165

Інше важливе міркування – це необхідність забезпечити, щоб поліція
здійснювала свої повноваження з контролю та запобігання злочину так,
щоб повною мірою дотримуватися належної процедури та інших гарантій, які обґрунтовано обмежують її діяльність із розслідування злочину та
притягнення злочинця до відповідальності, у тому числі гарантії, що містяться у статтях 5 та 8 Конвенції. Osman, § 116
Суд не згоден з думкою Уряду, що неусвідомлення загрози для життя
за відомих на той час обставин або невжиття запобіжних заходів для усунення загрози має дорівнювати крайній недбалості або навмисному невиконанню обов’язку захищати життя. Такий жорсткий стандарт не можна
вважати узгодженим з вимогою статті 1 Конвенції та зобов’язаннями
держав-учасниць за цією статтею забезпечити практичний та ефективний
захист прав й свобод, які містяться у ній, у тому числі у статті 2. На погляд Суду, враховуючи характер права, що захищається статтею 2, права
фундаментального у системі Конвенції, апелянту достатньо довести, що
органи влади не зробили все, що можливо було розумно очікувати від
них, щоб усунути реальну та безпосередню загрозу для життя, про яку
вони знали або повинні були знати. На це питання можна відповісти лише
у світлі всіх обставин кожного окремого випадку. Osman, § 116
4.3.1. Захист певних осіб
Суд, як і Комісія, зазначає, що розумно вважати, що про стурбованість
школи щодо нездорової прихильності Паджет-Льюїса до Ахмета Османа
було повідомлено поліцію протягом п’яти зустрічей, які відбулися між 3
березня та 4 травня 1987 року, враховуючи, що рішення пана Прінса викликати до поліції ґрунтувалося на заявах пані Грін щодо Паджет-Льюїса
та шкільному розслідуванні цих заяв. З тих же підстав розумно визнати,
що поліцію повідомили про всі відповідні аспекти, які стали відомими 4
травня 1987 року, у тому числі інцидент із графіті, крадіжку шкільної
справи та зміну Паджет-Льюїсом імені.
Заявники вважали, що з цього часу поліція мала впевнитися у необхідності продовжити розслідування можливої причетності ПаджетЛьюїса до інциденту із графіті та крадіжки шкільної справи, або більш
уважно спостерігати за ним, враховуючи їхню обізнаність щодо образли-
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вого характеру його ставлення до Ахмета Османа та проявів цього ставлення. Суд зі свого боку не переконаний, що поліції можна дорікати за те,
що вона цього не здобула, з погляду статті 2, якщо врахувати, що саме вона знала. Хоча офіцеру поліції, який відвідав школу, прихильність Паджет-Льюїса до Ахмета Османа могла здаватися такою, що заслуговує на
осуд з професіональної точки зору, нічого не вказувало на те, що Ахмет
Осман знаходиться під сексуальною загрозою, тим більше – що його життя знаходиться у небезпеці. Крім того, лише пан Перкінс, заступник директора, дійшов висновку, що Паджет-Льюїс відповідає за графіті поблизу
школи та за викрадення справи. Але Паджет-Льюїс заперечував будь-яку
причетність під час бесіди з паном Перкінсом, і ніщо не пов’язувало його
з цим випадком. Відповідно, на цій стадії, оцінка ситуації поліцією та їхнє рішення вважати це внутрішньою справою шкоди не можна вважати
нерозумним. Osman, § 117
Заявники надавали особливого значення психічному стану ПаджетЛьюїса, зокрема його схильності до насильства на адресу Ахмета Османа.
Але, слід зазначити, що Паджет-Льюїс продовжував викладати у школі до
червня 1987 року. Доктор Фергюсон оглядав його тричі і переконався, що
він не є психічно хворим. 7 серпня 1987 року йому дозволили поновити
викладання, хоча і не у Хомертон Хаус. У вищому ступені неймовірно, що
рішення припинити його відсторонення від викладацької діяльності було
б прийняте, якщо б вважалося, що існує щонайменший ризик того, що він
становить небезпеку для молодих людей, за яких він відповідає. Заявники
особливо критично ставляться до оцінки доктором Фергюсоном психічного стану Паджет-Льюїса. Але ця оцінка було зроблена на підставі трьох
окремих співбесід з Паджет-Льюїсом, і якщо професіональному психіатру здавалося, що жодного разу той не проявив будь-яких ознак психічного
розладу або схильності до насильства, то було нерозумним очікувати, що
поліція має витлумачити дії Паджет-Льюїса, про які їм розповіли у школі,
як дії психічно нездорової та дуже небезпечної людини. Osman, § 118
Оцінюючи рівень обізнаності поліції, про який можна говорити у відповідний час, Суд має також приділити значну увагу актам вандалізму
щодо будинку та майна Османів, що сталися між травнем та листопадом
1987 року. По-перше, Суд відзначає, що ці випадки можна вважати такими, що загрожують життю, а по-друге, що немає жодних доказів причетності до цього Паджет-Льюїса. Такою ж була думка детектива-сержанта
Бордмана у його доповіді щодо справи в середині грудня 1987 року після
того, як він мав бесіди з родинами Грінів та Османів, відвідав школу та
вивчив документи. Повнота доповіді детектива-сержанта Бордмана та
оцінки, які він зробив, знаючи про всі заяви проти Паджет-Льюїса, наводять на думку, що навіть якщо припустити, що заявники праві, коли стве-
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рджують, ніби поліція не зберегла записів про акти вандалізму та про їх
зустріч зі школою, цей недолік не заважив їй оцінити з самого початку
реальну загрозу життю членам родини Османів або те, що нераціональна
поведінка Паджет-Льюїса приховувала намір вчинити вбивство.
Суд зазначає стосовно цього, що коли було вирішено заарештувати
Паджет-Льюїса, це рішення ґрунтувалося не на будь-якому видимому ризику для життя родини Османів, а на підозрі в його причетності до завдання незначної кримінальної шкоди. Osman, § 119
Суд також уважно дослідив вагомість доводів заявників, що ПаджетЛьюїс тричі повідомив поліцію, прямо або побічно, про свої наміри вбивства. Але, на погляд Суду, з цих заяв не можна розумно зробити висновок,
ніби родина Османів є мішенню його погроз. Заявники спиралися, зокрема, на погрозу Паджет-Льюїса «зробити щось на кшталт Хангенфорда»,
зроблену, за їх твердженням, на зустрічі із представниками управління
школами 15 грудня 1987 року. Уряд заперечив, що ці слова були тоді сказані, але навіть якщо тлумачити їх у найбільш сприятливому для заявників напрямі, здається, що вони скоріше були спрямовані на адресу пана
Перкінса, якого вважав головним винуватцем у тому, що він був змушений залишити посаду викладача в Хомертон Хаусі. Крім того, той факт,
що про Паджет-Льюїса казали, що він мав сутичку з водієм автомобіля, з
яким він зіткнувся 7 грудня 1987 року, та що він був на межі скоєння чогось жахливого, на той час не можна було розумно вважати прихованим
посилання на спланований напад на життя членів родини Османів. Суд
має також зважити щодо цього на те, що, навіть якщо Паджет-Льюїс навмисно вдарив автомобіль, як це стверджується, цей акт ворожості скоріш
за все був спрямований проти Леслі Грін, пасажира автомобіля. Також заявники не додали доводів, які б посилили значенні заяви Паджет-Льюїса
поліцейському офіцеру Адамсу, що він боїться скоїти щось кримінальне.
У будь-якому разі, як і з іншими зашифрованими погрозами, це твердження не можна розумно вважати погрозою проти життя членів родини
Османа. Osman, § 120
На погляд Суду заявники не змогли вказати на будь-яку вирішальну
стадію у розвитку подій, який призвів до трагічного пострілу, коли можна
було б сказати, що поліція знала або мала знати, що життя членів родини
Османів знаходиться під реальною та безпосередньою загрозою з боку
Паджет-Льюїса. Хоча заявники вказували на декілька невикористаних
можливостей, які надавали можливість поліції нейтралізувати загрозу, яку
становив Паджет-Льюїс, наприклад, обшукавши його домівку для пошуку
доказів причетності до випадку із графіті або затримавши його на підставі Акту про психічне здоров’я 1983 року, або вдавшись до більш прискіп-
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ливого розслідування після його зникнення, не можна сказати, що ці заходи насправді призвели б до такого результату або що національні суди
засудили б його або постановили б його затримання у психіатричній лікарні на підставі наявних доказів. Як було зазначено раніше, поліція має виконувати свої обов’язки у такий спосіб, який не шкодить правам та свободам осіб. За обставин цього випадку, їй не можна дорікати за те, що
вона спиралася на презумпцію невинуватості або не використала повноважень з арешту, обшуку або вилучення, якщо зважити, що поліція розумно вважала, що в неї у відповідних випадках не було достатньої підозри
для використання цих повноважень, і не вважала, що будь-які дії насправді
призведуть до якихось результатів. Osman, § 121
З цих підстав Суд робить висновок, що тут не було порушення статті 2
Конвенції у обставинах цієї справи. Osman, § 122
Osman. Частково незгодна (dissenting), частково згодна (concurring) думка судді Де Меєра, до якої
приєдналися судді Роха та Касадевалл:
У цій справі було достатньо доказів тому, що за кілька місяців до 7 березня
1988 року органи влади відповідної держави добре знали про незвичайну та
таку, що турбує, поведінку пана Паджет-Льюїса. Як відділ освіти, так і поліція
знали, щонайменше з весни 1987 року, що він захоплений Ахметом Османом. Вони знали, що він турбував родину Османів і родину Грінів, і що він
все більше погрожував їм, як і пану Перкінсу. Вони знали, що певна шкода
вже була завдана. З грудня 1987 року вони навряд чи мали якісь сумніви що у
подальшому можна передбачити ще більш серйозну шкоду.
Однак вони не вжили майже жодних заходів, щоб відвернути неминучу загрозу та захистити зацікавлених осіб.
Вони мали помістити пана Паджет-Льюїса під варту до того, як це стало надто пізно, щоб забезпечити йому належне лікування. Замість цього вони залишили все напризволяще, поки він не вбив двох осіб та не поранив двох
інших.
Пан Паджет-Льюїс сам запитав поліцейських, які заарештували його, чому
вона не зупинили його до того, як він це зробив, та нагадав їм, що він зробив
усі попереджувальні знаки. Він був правий.
Тож, на мою думку, органи влади відповідної держави, не зробивши нічого з
того, що повинні були зробити, порушили право заявників на життя, а також
право на приватне та сімейне життя.
Osman. Частково незгодна (dissenting), частково згодна (concurring) думка судді Роха:
Я, на жаль, не можу поділити думку більшості, що тут не було порушення
статей 2 та 8 Конвенції.
Моє тлумачення фактів – яке подібне до тлумачення судді Де Меєра – веде
мене до висновку, що поліція недооцінила небезпеки, яку пан Паджет-Льюїс
становив для життя та фізичної недоторканності пана Ахмета Османа і, за
всіма можливостями, для його близьких родичів.
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На мою думку, неможливо сказати, як це робить Уряд, що не було жодного
причинного зв’язку між невжиттям запобіжних заходів, у чому звинувачувались органи влади, і подіями, що сталися.
Зовсім інший підхід потрібен, щоб визначити відповідальність за бездіяльність на відміну від відповідальності за дію. Перше має визначатися за загальноприйнятими правилами. Слід вирішити, чи напад випливав з того, що не
було вжито певної дії або дій, коли нападник попередньою поведінкою вже
вказував на ймовірність того, що він діятиме агресивно стосовно когось, хто
йому особливо подобається.
У цій справі були суттєві докази агресивної поведінки з боку пана ПаджетЛьюїса, які давали підстави припускати, що за першої ж нагоди він вчинить
насильницькі дії. Не слід забувати, що він виявляв достатньо дивні особисті
риси і був відомий поліції, хоча існували певні сумніви щодо того, чи був він
гомосексуалістом.
Також, зважаючи на професійний досвід, якого можна було б очікувати від
неї, від поліції можна було обґрунтовано вимагати насторожитися та вжити
заходів для захисту людей від небезпеки. Відсутність таких заходів тягне відповідальність поліції та держави. Тож тут було порушення згаданого положення.

Суду не надано доказів стосовно особи людини, яка застрелила Патріка Шенехена. Лоялістська напіввійськова організація взяла на себе відповідальність за вбивство і заявниця не заперечувала такої можливості. Її
скарги головним чином стосувалися того, що Королівська поліція чи інші
співробітники сил безпеки сприяли озброєному роялісту тим, що, між
іншим, надали йому інформацію для впізнання Патріка Шенехена і полегшили йому завдання, видаливши людей з місця події і забезпечивши,
щоб Патрік Шенехен не отримав медичної допомоги після інциденту, а
також не вживши достатніх заходів для виявлення чи затримання злочинця.
Shanaghan, § 93

Якщо це було б так, постали б серйозні питання щодо того, чи було
захищено право Патріка Шенехена на життя, як цього вимагає стаття 2
Конвенції, і чи тягнула така змова відповідальність держави стосовно самого вбивства. Однак слід вирішити у справі кілька ключових питань факту, зокрема з’ясувати, чи отримував Патрік Шенехен від поліції погрози
вбивства, як це заявляється, чи похвалялася поліція після інциденту тим,
що була причетною до цього вбивства; чи була «втрата» фотографій співробітником сил безпеки навмисною чи це просто було недбальство; чи
було щось підозріле в реагуванні поліції на дорожньо-транспортну пригоду, яка трапилася незадовго до стрільби; чи було щось неприйнятне в
діях поліції на місці інциденту після того, як він стався. Свідчення співробітників поліції, які були на місці вбивства, та тих, що були залучені до
розслідування, у кількох моментах суперечать твердженням заявниці.
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Оцінка достовірності та надійності показань різних свідків мала б тут вирішальне значення. Shanaghan, § 94
Усі ці питання тепер очікують на розгляд у цивільному провадженні,
порушеному за позовом заявниці, яка стверджує про наявність співучасті
сил безпеки у вбивстві, включаючи спосіб, у який були втрачені фотографії. Суд вважає, що, виходячи з обставин цієї справи, було б неприйнятним і несумісним з його допоміжною роллю за Конвенцією намагатися
встановити факти цієї справи, розпочавши свій власний процес встановлення та оцінки фактів через виклик свідків. Це дублювало б судове провадження в цивільних судах, які мають для цього кращі можливості і засоби. Хоча Європейська Комісія з прав людини раніше вже займалася
встановленням та оцінкою фактів у справах, що надійшли із Туреччини,
де судові провадження проти співробітників сил безпеки були незакінчені, треба зазначити, що то були провадження в кримінальних справах і що
вони встигли завершитися, принаймні, у першому випадку, до того часу,
коли Суд узявся за розгляд цих заяв. У тих справах основну частину скарг
заявників становили твердження, що недоліки в розслідуванні були такими, а це не давало підстави вважати ці провадження в кримінальних
справах ефективними. Shanaghan, § 95
Суд не вважає, що в цій справі виявлено будь-які аспекти, які позбавляли б цивільні суди здатності встановити факти і визнати будь-яке неналежне здійснення правомірних дій чи недбальства з боку сил безпеки.
Shanaghan, § 96

Суд не переконує й те, що для того, щоб дійти будь-яких висновків
стосовно відповідальності за смерть сина заявниці, необхідно покладатися
на надані сторонами документи. Чимало із наданих письмових повідомлень не перевірялися шляхом допиту або перехресного допиту, і через це
у будь-якій такій спробі вони були б недостатніми і потенційно ненадійним базисом для таких намагань. Цю ситуацію не можна прирівнювати до
ситуації зі смертю в місці тримання під вартою, де відповідальність можна вважати покладеною на державу, яка має надати задовільне та правдоподібне пояснення. Shanaghan, § 97
Суд також не готовий провести, на підставі вибіркових доказів, аналіз
інцидентів, що трапилися протягом останніх тридцяти років, з метою
з’ясування, чи свідчать вони про практику таємних змов, якою займаються
сили безпеки. Це вийшло б далеко за рамки цієї заяви. Shanaghan, § 98
З іншого боку, щодо аргументу Уряду про те, що наявність цивільного
провадження надала заявниці засіб правового захисту, який їй ще потрібно вичерпати, відповідно до пункту 1 статті 35 Конвенції, і що, отже,
справа не потребує жодного подальшого розгляду в контексті статті 2, Суд
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нагадав, що зобов’язання держави за статтею 2 не можуть бути виконані
лише за рахунок виплати компенсації. Розслідування, проведення яких
вимагають статті 2 і 13 Конвенції, має допомагати встановленню винних
осіб і їх покаранню. Тому далі Суд розглядає питання, чи було дотримано
цю процедурну вимогу статті 2 Конвенції. Shanaghan, § 99
Суд зазначає, що чоловік заявниці, який був учителем курдського походження, брав участь разом із заявницею у профспілці – Егіт-Сен, яка вважалася органами влади незаконного. Він багато разів затримувався поліцією.
Після демонстрації в жовтні 1992 року, під час якої, за словами вчителів,
офіцери поліції напали та побили їх і затримали 11 осіб, заявниця та її чоловік отримали телефонні дзвінки, у яких їм погрожували, що їх вб’ють наступними. Вони повідомили про це у скарзі до прокурора. Akkoç, § 80
Уряд заявляв, що Зубейір Аккоч був не в більшій небезпеці, ніж будьяка інша особа, або вчитель, у південно-східній області. Суд відзначає
трагічне число жертв конфлікту в цьому регіоні. Але він нагадує, що у
1993 році ходили чутки, що антипартизанські елементи залучалися до
вбивства осіб, яких підозрювали у підтримці РПК. Не заперечується, що
було багато вбивств, які стали відомі як феномен «убивств невідомими
особами» і які торкнулися таких видатних курдських діячів, як пан Муса
Антер, а також інших осіб, підозрюваних у протидії політиці влади на південному сході. Суд упевнений, що Зубейір Аккоч як курдський учитель,
який брав участь у діяльності, яка вважалася владою незаконною, і перебував у опозиції до її політики на південному сході, знаходився на той час
у особливій небезпеці стати жертвою незаконного нападу. Більше того,
цей ризик міг за тих обставин вважатися реальним та безпосереднім.
Akkoç, § 81

Суд також певен, що органи влади слід вважати відповідальними за
цей ризик. Хоча Уряд заперечував серйозність загрозливих телефонних
дзвінків, Суд вважає досить суттєвим, що прокурор не вжив ніяких заходів
у відповідь на скарги, подані заявницею та її чоловіком. Akkoç, § 82
Крім того, органи влади знали або мали знати про можливість того,
що ця загроза походила від діяльності осіб або груп, які діяли з відома
або зі згоди певних елементів сил безпеки. У звіті Парламентської слідчої
комісії 1993 року зазначалася інформація, що тренувальний табір Хизболла отримував допомогу та навчання від сил безпеки, і робився висновок,
що певні посадовці можуть бути причетні до 908 нерозкритих убивств у
південно-східному регіоні. У доповіді Сусурлук, оприлюдненій у січні
1998 року, Прем’єр-міністру повідомлялося, що органи влади знали про
вбивства, здійснені для знищення можливих прибічників РПК, у тому числа до вбивства Муси Антера та Метіна Сана, адвоката. У попередніх спра-
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вах Уряд наполягав, що ця доповідь не має жодного судового або доказового значення. Але навіть Уряд вважав цю доповідь джерелом інформації,
на підставі якої Прем’єр-міністр ужив певних заходів. Тож її можна вважати
важливим документом. Akkoç, § 83
Суд не покладається на доповідь для встановлення того, що якийсь державний посадовець був причетним до будь-якого вбивства. Але доповідь надає додаткове обґрунтування твердженням, які були в той час і пізніше, що
«антипартизанські» групи, до яких входили перебіжчики та терористи, вбивали осіб, які сприймалися як такі, що діють усупереч державним інтересам,
за згодою та, можливо, допомогою співробітників сил безпеки. Akkoç, § 84
Суд розглянув, чи зробили органи влади все, що можна було від
них розумно очікувати, щоб відвести небезпеку від Зубейіра Аккоча.
Akkoç, § 85

Він нагадує, як і Уряд, що у південно-східному регіоні було багато сил
безпеки, які намагалися поновити громадський порядок. Вони зіткнулися
із складним завданням протистояти озброєним та насильницьким нападам РПК та інших груп. Чинне законодавство захищало життя. Турецький
Кримінальний кодекс забороняв убивство й існували поліція та жандарми, на які покладалося завдання попередження та розслідування злочинів
під наглядом судового департаменту прокуратури. Також існували суди,
які застосовували положення кримінального закону, засуджуючи та призначаючи покарання злочинцям. Akkoç, § 86
Але Суд зазначає, що імплементація кримінального закону щодо незаконних актів, які ймовірно вчиналися за причетності сил безпеки, викриває
особливі риси у південно-східному регіоні на той час. Akkoç, § 87
По-перше, коли злочини можливо вчинялися державними посадовцями
за певних обставин, такі справі передавалися від прокурора до адміністративних рад, які приймали рішення щодо переслідування. Ці ради складалися з
цивільних службовців під керівництвом губернатора, який відповідав за сили
безпеки, чия діяльність розглядалася. Розслідування, які розпочиналися, часто проводилися жандармами, які ієрархічно підпорядковувалися підрозділам,
причетним до події. Тож Суд вирішив у двох справах, що адміністративні
ради не надають незалежної або ефективної процедури для розслідування
смертей, до яких причетні сили безпеки. Akkoç, § 88
По-друге, справи, які досліджувалися органами Конвенції щодо цього
регіону на той час, виявили постійну бездіяльність органів влади у розслідування заяв про порушення з боку сил безпеки, як у контексті процесуального обов’язку за статтею 2 Конвенції, так і вимоги щодо ефективних засобів захисту, передбаченої статтею 13 Конвенції.
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Загальною рисою цих справ був висновок, що прокурор не перевіряв
заяви осіб, які скаржилися на причетність сил безпеки до незаконних дій,
наприклад не допитував і не вимагав свідчень від причетних співробітників сил безпеки, приймаючи без перевірки доповіді про події, надані співробітникам сил безпеки, та приписуючи події РПК без достатніх або без
жодних доказів. Akkoç, § 89
По-третє, приписування відповідальності за події РПК мало особливе
значення для розслідування та наступних судових процедур, оскільки
розгляд терористичних справ передавався до державних судів безпеки.
У низці справ Суд дійшов висновку, що державні суди безпеки не відповідають вимогам незалежності, що передбачені у статті 6 Конвенції, через
наявність військового судді, участь якого викликала обґрунтовані побоювання, що суд знаходитиметься під надмірним впливом міркувань, які нічого спільного не мають з характером справи. Akkoç, § 90
Суд вважає, що ці недоліки підривали ефективність захисту з боку
кримінального закону в південно-східному регіоні у час, який стосується
цієї справи. Суд вважає, що це сприяло вихованню почуття безвідповідальності у співробітників сил безпеки за свої дії, які, як стверджує у своїй
доповіді Комісія, не сумісні із принципом верховенства права в демократичному суспільстві, яке поважає фундаментальні права та свободи, гарантовані Конвенцією. Akkoç, § 91
Як наслідок, ці недоліки знищили захист, який мав забезпечувати закон
Зубейіру Аккочу. Akkoç, § 92
Уряд заперечував, що органи влади могли у будь-якому разі ефективно
забезпечити захист від нападу. Суд не переконаний цим доводом. У органів
влади було багато запобіжних засобів стосовно діяльності власних сил безпеки та тих груп, які, можливо, діяли за їхнім сприянням або з їхнього відома. Уряд не надав жодних відомостей щодо заходів, які вживалися до доповіді Сусурлук, щоб розслідувати існування анти-партизанських груп та
ступеню, у якому державні посадовці були причетні до незаконних убивств,
вчинених у цей період, з метою здійснити будь-які адекватні заходи з попередження та захисту. Жодних кроків не було здійснено, коли заявниця та її
чоловік поскаржилися прокурору, привертаючи його увагу до того, що вони
стали жертвами прямих погроз їхньому життю. Akkoç, § 93
Суд робить висновок, що за обставин цієї справи органи влади не
вжили розумних доступних їм заходів, щоб попередити реальну та безпосередню загрозу життю Зубейіра Аккоча. Тож тут було порушення статті 2
Конвенції. Akkoç, § 94
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Останній розвиток у цій справі свідчить з високим ступенем вірогідності, що до зникнення та вбивства пана Ґонґадзе причетні офіцери поліції. Питання, що слід визначити, полягає у тому, чи впоралися органи
влади зі своїх позитивним обов’язком захистити пана Ґонґадзе від відомої
загрози його життю. Gongadze, § 166
Суд, по-перше, зазначає, що у цій справі чоловік заявниці у своєму
відкритому листі від 14 липня 2000 року до Генерального прокурора виклав деякі факти щодо допиту поліцією його родичів та колег щодо нього
та про стеження за ним з боку невідомих осіб. Він вимагав розслідувати
ці факти та вдатися до заходів для його захисту. Gongadze, § 167
По-друге, органи влади, в першу чергу прокурори, мали бути обізнані
про вразливе становище, у яке журналіст, який висвітлює політично загострені теми, поставив себе щодо осіб, які знаходилися при владі у відповідний час. Gongadze, § 168
По-третє, Суд відзначає, що відповідно до повноважень, якими наділена за національним законом Генеральна прокуратура, вона має право та
зобов’язана наглядати за діяльністю поліції та перевіряти законність будьяких їхніх дій. Усупереч чітким вказівкам у листі пана Ґонґадзе щодо незрозумілого інтересу, який проявляли до нього правоохоронці, реакція Генпрокуратури була не лише формальною, але й відверто недбалою. Наступної ночі чоловік заявниці зник. Gongadze, § 169
Суд доходить висновку, що ці скарги померлого пана Ґонґадзе та наступні події, що вказують на можливу причетність державних службовців
до його зникнення та смерті, були проігноровані або навіть відкинуті без
належної перевірки протягом значного періоду часу. Не було ніякої реакції щодо стверджуваної причетності поліції до зникнення, хоча інформація про таку можливість була досить поширена. Те, що можливі злочинці,
двоє з яких – діючі офіцери поліції, були визначені та звинувачені у викраденні та вбивстві журналіста лише через кілька днів після зміни влади
у країні, викликає серйозні сумніви щодо дійсного бажання органів влади
за попереднього Уряду розслідувати справу ретельно. Gongadze, § 170
Зважаючи на ці міркування, Суд знаходить, що тут було матеріальне
порушення статті 2 Конвенції. Gongadze, § 171
4.3.2. Захист від певних осіб
Кристофер Едвардс був убитий, перебуваючи під вартою, небезпечним
психічно хворим в’язнем, Річардом Лінфордом, з яким перебував у одній
камері. Як в’язень він перебував під відповідальністю органів влади, які
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за національним правом та Конвенцією зобов’язані були захищати його
життя. Суд дослідив, по-перше, чи знали або мали знати органи влади про
існування реальної та безпосередньої загрози життю Кристофера Едвардса від дій Річарда Лінфорда, і, по-друге, чи вжили вони заходів, які мали
право вжити, яких можна було розумно очікувати, щоб запобігти цій небезпеці. Edwards, § 57
Щодо поінформованості органів влади Суд зазначає, що у звіті про
дізнання було визнано, що будь-який в’язень, який знаходився б у камері разом Річардом Лінфордом цієї ночі зазнавав би реальної загрози
життю. Тож Суду здається, що суттєвим питанням є: чи знали або мали
знати органи влади про його надзвичайну небезпечність на час, коли
вони вирішили помістити його до тієї ж камери, що й Кристофера Едварда.
Edwards, § 58

Те, що Річард Лінфорд був психічно хворим, було відомо лікарям, які
його лікували – він лікувався в лікарні в 1988 році, і йому було встановлено діагноз «шизофренія». За ним також раніше помічали насильницькі
спалахи та напади. Але за кілька тижнів до свого арешту 26 листопада
1994 року, хоча і залишалися побоювання, що він здатен на значне насильство, психіатр вважав, що потрібна ще одна спроба відрегулювати його
поведінку через підтримуючі ліки перш ніж спробувати госпіталізувати
його на підставі Закону при психічне здоров’я 1983 року. У поліцейському відділку після арешту його чудернацька поведінка змусила поліцію запідозрити, що він є психічно хворим, і поліцейський хірург вважав, що
його психічний стан є таким, що перешкоджає його затриманню. Ця думка була спростована, дещо несподівано для поліції, секретарем психіатра,
який оглянув його і зробив висновок, що його поведінка може бути результатом сильної образи і симуляцією. Секретар не ознайомився з записами щодо Річарда Лінфорда, які б показали йому, що щодо того розглядається питання про примусову госпіталізацію. Під час знаходження у
поліцейському відділку поведінка Річарда Лінфорда продовжувала коливатися між насильницькими та чудернацькими епізодами. Коли він прибув до в’язниці після взяття під варту судом, у нього були видимі сліди
ушкоджень, і працівник, який оглядав його, знав, що він «складний». Але
цей працівник не знав про його судимості та попередні госпіталізації, а
поліція, прокуратура та суд не передали жодної детальної інформації щодо
його поведінки та його психічної неврівноваженості. Edwards, § 59
Суд переконаний, що була доступною інформація, яка визначала Річарда Лінфорда як особу, що страждає психічною хворобою із записами
щодо насильства, яке було достатньо значним, щоб заслуговувати на пропозицію про примусову госпіталізацію та що у сполученні з його чудер-
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нацькою й насильницькою поведінкою під час та після арешту доводило,
що він становить реальний та значний ризик для інших осіб і, за обставин
цієї справи, для Кристофера Едвардса, коли він був поміщений до того у
камеру. Edwards, § 60
Щодо заходів, які можна було розумно очікувати для відвернення цієї
небезпеки, Суд зазначає, що інформація щодо медичної історії Річарда
Лінфорда і відчутну небезпечність мала була бути доведена до відома адміністрації в’язниці і, зокрема, до тих, хто відповідав за рішення, чи помістити його до медичного центру або до звичайної камери з іншими в’язнями.
Цього не сталося. Було багато недоліків у переданні інформації, від небажання секретаря подивитися записи щодо Річарда Лінфорда, щоб отримати повну картину, незаповнення поліцією Форми CID2 (винятковий ризик)
і невжиття поліцією, прокуратурою або судом заходів для інформування
адміністрації в’язниці будь-яким шляхом про ймовірну небезпечність та
нестабільність Річарда Лінфорда. Edwards, § 61
Уряд підкреслював, що навіть якщо Форма CID2 була заповнена поліцією, це не обов’язково змусило б адміністрацію в’язниці помістити Річарда Лінфорда до медичного центру, а не в камеру до інших в’язнів. Вони
доводили, що процес огляду концентрується на поведінці в’язня, який
приймається до в’язниці, і не сприймається як повне медичне або психіатричне дослідження, оскільки лікар зазвичай відвідує кожного в’язня в
день прибуття. Але звіт про дізнання вважав, що якщо б працівник, який
проводив огляд, належним чином був поінформованим про історію Річарда Лінфорда, він, можливо, пильніше б придивлявся до його і помітив, що
Лінфорд бреше, коли відповідає на запитання, і він міг за таких обставин
помилитися у бік більшої обережності і не поміщати нього до звичайної
камери. Це правда, що це є у певному ступені спекуляція. Але Суд вважає, що є самоочевидним, що огляд прибулих до в’язниці має слугувати
ефективному визначенню тих в’язнів, які вимагають заради їхнього благополуччя та благополуччя інших в’язнів поміщення під медичний нагляд. Недоліки в інформації, наданій адміністрації в’язниці, поєдналися у
цій справі з коротким та поверховим за характером оглядом, проведеним
медичним працівником, відповідальним за огляд, який, за висновками дізнання, був недостатньо досвідченим і діяв за відсутності лікаря, до якого
міг би звернутися у складних або сумнівних випадках. Edwards, § 62
Як видно зі звіту про дізнання, було допущено ще багато недоліків у
тому способі, яким поводилися із Кристофером Едвардсом з моменту
його арешту до поміщення у спільну камеру. Зокрема, незважаючи на
його збуджений психічний стан, нікого з лікарів не викликав до поліцейського відділку для огляду, у поліцейському відділку не була заповнена форма CID2 і не була передана до офіцера, який проводив огляд,
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інформація, неформально надана заявниками, службою пробації у суді
та один з поліцейських офіцерів. Але, хоча очевидно, що Кристофера
Едвардса бажано було б тримати у лікарні або в медичному центрі в’язниці,
його життя було поставлено під загрозу через поміщення до його камери
небезпечно нестабільного в’язня, і саме недогляд щодо цього є найбільш значущим для питань у цій справі. На тих же підставах, хоча Суд
заперечує, що кнопка виклику, яка мала бути забезпечена, не працювала, він вважає, що за інформацією, доступною органам влади, Річарда
Лінфорда не повинні були поміщати до камери Кристофера Едвардса у
першу чергу. Edwards, § 63
Суд робить висновок, що нездатність служб, причетних до цієї справи (медичних працівників, поліції, прокуратури та суду) передати інформацію щодо Річарда Лінфорда адміністрації в’язниці та неадекватний
характер огляду після прибуття Річарда Лінфорда до в’язниці доводить
порушення обов’язку держави захистити життя Кристофера Едварда.
Edwards, § 64

Становище, що було розглянуте у справах Османа (Osman) та Пауля і
Ендрю Едвардсів (Edwards), стосувалась вимоги особистого захисту потенційної жертви смертоносного діяння від однієї чи кількох осіб, яких неможливо було визначити завчасно.
Ця справа відрізняється від тих справ тим, що тут не постає завдання
визначити, чи відповідальні органи влади за те, що не надали особистий
захист А. Мастроматтео; питання полягає у тому, чи існує зобов’язання
захистити суспільство загалом проти потенційних дій однієї або кількох
осіб, що відбувають ув’язнення за насильницькі злочини та який обсяг
цього захисту. Mastromatteo, § 69
Суд має, по-перше, визначити, чи тягне за собою система альтернативних до ув’язнення заходів, як така, відповідальність держави за статтею
2 Конвенції у разі смерті випадкового перехожого, завдану в’язнем, який
відбував покарання за насильницький злочин та який був умовно звільнений у відповідності до цієї системи. Mastromatteo, § 70
Суд відзначає, що вбивство А. Мастроматтео було здійснене М.Р. за
співучасті Дж.М. та Дж.Б. Лише М.Р. та Дж.М. були в’язнями: перший – у
відпустці з в’язниці, а другий – на напівв’язничному режимі. Відповідно,
лише поведінка цих двох злочинців може потенційно тягти відповідальність держави за порушення обов’язку захищати життя. Mastromatteo, § 71
Однією із суттєвих функцій ув’язнення є захист суспільства, наприклад,
через запобігання повторному вчиненню злочинів та завдання подальшої
шкоди. У той же час Суд розуміє виправданість політики поступової соціа-
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льної реінтеграції осіб, приречених до ув’язнення. З цього погляду він визнає достоїнства заходів, – таких як умовне звільнення, – які дозволяють
соціальну реінтеграцію в’язнів, навіть у разі засудження за насильницькі
злочини.
Суд зазначає стосовно цього, що за італійською системою перед тим, як
в’язневі нададуть в’язничну відпустку, він має відбути мінімальний строк
ув’язнення, – період, що залежить від тяжкості злочину, за який його засуджено. Крім того, за статтею 30ter (8) Закону про в’язниці, в’язнична відпустка може бути надана в’язневі, лише якщо він добре поводився під час
ув’язнення та якщо його звільнення не становить небезпеки для суспільства. У цьому зв’язку лише відсутності дисциплінарних стягнень недостатньо, щоб виправдати застосування заходів, що сприяють реінтеграції;
в’язень має виявити дійсне бажання брати участь у реінтеграційній та реабілітаційній програмі. Оцінює небезпечність в’язня для суспільства суддя,
відповідальний за виконання покарання, який зобов’язаний порадитись із
адміністрацією в’язниці. Така оцінка має ґрунтуватися не лише на відомостях, наданих адміністрацією в’язниці, але також на відомостях, які має поліція, якщо суддя вважає це необхідним.
На додаток, Закон № 356, який містить спеціальні положення для випадків злочинів, учинених учасниками злочинних угруповань, виключає можливість застосування в’язничної відпустки або інших заходів, альтернативних ув’язненню, у разі тяжких злочинів, зокрема у випадку, коли
злочинець не співпрацював з судовими органами. Крім того, якщо в’язня
було засуджено за збройне пограбування за обтяжуючих обставин, в’язнична відпустка не може бути надана, якщо є докази зв’язку між в’язнем та
організованою злочинністю. Суддя, відповідальний за виконання вироків,
зобов’язаний запросити відомості із поліції і в будь-якому разі прийняти
рішення протягом тридцяти днів після такого запиту.
Суд вважає, що така система в Італії створює достатні засоби захисту
для суспільства. Це підтверджується статистичними даними, наданими
державою-відповідачем, які доводять, що відсоток злочинів, вчинених
в’язнями, які знаходилися на напівв’язничному режимі, є надзвичайно
низьким, як і відсоток в’язнів, які втекли під час в’язничної відпустки.
Mastromatteo, § 72

Тож немає підстав вважати, що систему реінтеграційних заходів, що
застосовувалася в Італії у відповідний час, слід піддавати сумніву з погляду
статті 2. Mastromatteo, § 73
Залишається встановити, чи викриває призначення та виконання рішення надати М.Р. в’язничну відпустку, а Дж.М. напівв’язничний режим
порушення обов’язку захисту, який вимагається статтею 2 Конвенції.
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Стосовно цього ясно, що якщо М.Р. та Дж.М. були б 8 листопада
1989 року у в’язниці, то А. Мастроматтео не був би вбитий ними. Але
лише необхідної умови недостатньо, щоб потягти відповідальність держави за Конвенцією; слід довести, що смерть А. Мастроматтео стала
наслідком недогляду з боку національних органів влади «зробити все,
що можна було розумно очікувати від них для відвернення реальної та
безпосередньої загрози життю, про яку вони знали або повинні були
знати», враховуючи, що відповідна загроза у цьому випадку – це загроза життю членам суспільства взагалі, а не одній або кільком установленим особам. Mastromatteo, § 74
Стосовно цього Суд відзначає, що суддя Алессандрії, відповідальний
за виконання вироків, прийняв рішення щодо М.Р. на підставі звіту адміністрації в’язниці, яка була задоволена поведінкою М.Р., його виправленням
та бажанням реінтегруватися.
У випадку Дж.М. суд Венеції, відповідальний за виконання вироків,
покладався на звіт адміністрації в’язниці, яка була задоволена поведінкою
в’язня та його виправленням, на сприятливе закінчення попередніх в’язничних відпусток та на запевнення поліції щодо сприяння професійній
діяльності Дж.М. Mastromatteo, § 75
Суд вважає, що в матеріалах, які мали національні органи влади, не
було нічого, що могло б свідчити про те, що звільнення М.Р. та Дж.М.
становитиме реальну та безпосередню загрозу життю, тим більше призведе до трагічної смерті А. Мастроматтео внаслідок непередбачуваної
послідовності події, які сталися у цій справі. Також ніщо не вказувало на
необхідність вдатися до додаткових заходів, аби забезпечити, у разі звільнення, щоб ці двоє не становили небезпеку для суспільства.
Не заперечується, що М.Р. отримав в’язничну відпустку після того, як
його колишній співучасник А.С., скористався в’язничною відпусткою,
наданою тим самим суддею, щоб утекти. Але лише цього, на думку Суду,
недостатньо, щоб особливо обережно ставитися до звільнення М.Р. за
відсутності відомостей, які доводили б, що органи влади мали розумно
передбачати, що ці двоє змовляться на вчинення злочину, який призведе
до смерті. Mastromatteo, § 76
За цих обставин Суд не вважає доведеним, що в’язнична відпустка,
надана М.Р. та Дж.М. свідчить про недбалість судових органів у захисті
життя А. Мастроматтео. Mastromatteo, § 77
Щодо заявленої недбалої поведінки поліції, докази доводять, що за
М.Р. здійснювався такий нагляд, який звичайно передбачений, коли надається в’язнична відпустка.

Спеціальні превентивні заходи

155

Після того, як М.Р., а тим більше А.С., втекли, було оголошено «розшук» у відповідності до методів, які звичайно використовуються в таких
випадках.
Навіть припустивши, що органи влади могли діяти більш ефективно
під час розшуку втікачів, Суд не бачить жодних підстав вважати їх відповідальними за якесь порушення обов’язку захисту, передбаченому статтею 2 Конвенції. Mastromatteo, § 78
У світлі цих міркувань, Суд вважає, що тут не було порушення статті 2
Конвенції. Mastromatteo, § 79
Mastromatteo. Частково незгодна (dissenting) думка судді Бонелло:
15. Я підкреслюю, що я приєднуюсь до більшості у висновку щодо відсутності «матеріального» порушення статті 2 без жодного ентузіазму. Я добре
знаю, що на цій ранній стадії розвитку практики Суду, визначення матеріального порушення здалося б невиправданим і, можливо, необачним. Я вважаю доводи Суду, якщо розглянути їх у послідовності з його попередніми
висновками, достатньо переконливими. Моя вимушена згода з більшістю з
цього питання є, однак, обмежена різними міркуваннями, які я маю викласти на
папері.
16. Навряд чи я маю будь-який сумнів, що, надаючи тимчасовий дозвіл залишити в’язницю та переваги напіввільного режиму трьом засудженим злочинцям, які об’єдналися, щоб забрати життя юного Мастроматтео, було нічим іншим як грубою помилкою з боку суддів, які відповідали за виконання
вироків. Закони цивілізованого суспільства тимчасово позбавили цих трьох
злочинців їхньої свободи за злочини; вартові правосуддя, внаслідок належної
процедури, визнали за ними сумну та повторювану схильність до насильницьких злочинів. Насправді, суд, який ув’язнив М.Р., видав йому першорозрядний диплом «соціально небезпечного» як свідоцтво його попередніх здобутків. Це було відомо суддям, які надали їм несвоєчасне звільнення. Ворота
в’язниці були відкриті для них.
17. Посадовці, які дійшли висновку, що вирок про ув’язнення, винесений судом засудженому злочинцю, має бути тимчасово зупинений, діють, передбачаючи відповідальність, притаманну такому рішенню. Якщо такий висновок
виявляється погано обґрунтованим і спричиняє шкоду третій особі, тягар доведення обґрунтованості, на мій погляд, лягає на державу. Не є справою потерпілого доводити відповідальність держави. Це завдання органів держави,
відповідальних за передчасне звільнення злочинців, спростувати її.
18. У цій справі, я переконаний, для держави є особливо важким знівелювати помилки в судженні, яких припустилися судді, що надали звільнення
звичайним злочинцям, уже засуджених за вбивство, спробу вбивства,
співучасть у спробі вбивства та озброєному пограбуванні, один із яких є
засвідченим членом елітного клубу «соціально небезпечних». Це ще
більш вірно тому, що судді, які надали звільнення М.Р. („соціально небезпечному»), зробив це в той час, коли А.С., його історичний співучас-
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ник у злочині, раніше засуджений за вбивство, вже втік, порушивши умови звільнення, та перебував на свободі, завдячуючи державі. Таке сполучення тривожних сигналів, які миготіли «ні», вказує на безтурботність як
безрозсудну, так і короткозору.
19. Вбивство юного Мастроматтео добре підтверджує, що судді, які надали
звільнення злочинцям, дуже мляво використали розсуд, який італійський закон надає їм. Вони вважали, що держава має довіряти тим, хто заслуговує на
недовіру та скепсис. Закон зумовлює умовне звільнення з в’язниці інформованим переконання судді в тому, що особа, якій надається така можливість, не
є «соціально небезпечною». У цьому випадку суддя так вважав. Я судова невдача була оцінена в одне людське життя.
20. Убивство було вчинено через певний час після того, як наданий період
звільнення скінчився, коли злочинці не повернулися до в’язниці. Жодних
значних зусиль, здається, не було докладено поліцією, щоб схопити «соціально небезпечного» в’язня, який втік. Поки стрілянина та мовчазний труп
юнака не привернули певну увагу.
21. Я вважаю, це має бути незаперечною аксіомою в праві, що у разі помилки
або недбалості, які призвели до шкоди, платить той, хто помилився. Але здається, що практика Суду може зробити так, щоб виправдати інше, менш
конформістське, рішення. У цьому вбивстві той, хто заплатив за помилки
держави, є не їхній автор, а їхня жертва. Можливо, через те, що це не був випадок помилки або недбалості, а випадок помилки та недбалості. Саме з винятковим збентеженням розуму та значною юридичною складністю, я вирішив приєднатися до нього.

4.3.3. «Небезпечна діяльність»
Суд вважає, що цей обов’язок слід тлумачити таким чином, щоб він
мав застосування в контексті діяльності, – суспільної або ні, – яка може
стосуватися права на життя, і a fortiori у разі промислової діяльності, яка
за самим характером є небезпечною, такої як діяльність смітників.
Öneryıldız, § 71

Коли органи Конвенції досліджували заяви щодо порушення права на
захист життя у таких областях, вони ніколи не постановляли, що стаття 2
не застосовується. Суд посилається, наприклад, на справу щодо викиду
токсичних речовин зі збагачувальної фабрики. Öneryıldız, § 72
Стосовно цього, – всупереч тому, що, здається, припускає Уряд, шкідливість явища, притаманного відповідній діяльності, випадковість ризику,
якого зазнавав заявник через будь-які загрожуючі життю обставини, статус тих, хто причетній до створення цих обставин, та те, чи були дії або
бездіяльність, пов’язані з ними, обміркованими, є лише чинниками серед
інших, які мають братися до уваги при дослідженні суті конкретної спра-
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ви з метою визначити відповідальність, яку держава може понести за
статтею 2. Öneryıldız, § 73
Таким чином, Суд вважає, що скарга заявника без сумніву підпадає під
дію частини першої статті 2, яка, відповідно, має застосовуватися у цій
справі. Öneryıldız, § 74
Палата зазначила, що у цьому випадку відповідні органи влади не
тільки відмовилися зробити будь-які реальні кроки, щоб відвести суттєвий виробничий ризик, визначений у висновку експертів від 7 травня
1991 року, але також не зробили жодних спроб відговорити заявника від
проживання біля смітника, який був джерелом небезпеки. Палата також
відзначила, що органи Уряду-відповідача не виконали їхнього обов’язку
інформувати мешканців району Казим Карабекір щодо ризику, якого вони
зазнають, продовжуючи мешкати біля смітника.
Тож Палата дійшла висновку, що існував причинний зв’язок між, з одного боку, недбалістю органів влади Туреччини та випадком 28 квітня
1993 року, і, з іншого, загибеллю людей, яка сталася. Відповідно, вона зазначила, що у цьому випадку не можна сказати, що органи влади Туреччини зробила все, що можна було розумно очікувати від них, для попередження реалізації ризику для життя мешканців певних районів нетрів
Умраніє. Öneryıldız, § 75
У цьому випадку Суд відзначає на початку, що в обох напрямках діяльності, які мають визначальне значення у цій справі – діяльність смітника та відновлення і розчищення нетрів – у Туреччині існуються чинні
правила безпеки.
Тож, слід визначити, чи не мають недоліків правові заходи, які стосуються досліджуваної ситуації у цій справі і чи дійсно дотримувалися національні органи влади відповідних правил. Öneryıldız, § 97
Суд вважає, що для цього він має почати з того, щоб відзначити вирішальний чинник для оцінки обставин справи, а саме, що існувала практична інформація, які свідчила, що фізичній цілісності мешканців певних
нетрів в Умраніє загрожує небезпека через технічні недоліки муніципального смітника.
Відповідно до висновку експертів, призначених третім відділенням районного суду Ускудару, представленого 7 травня 1991 року, смітник розпочав роботу на початку 1970-х років з порушенням відповідних технічних
стандартів і продовжував роботу всупереч тому, що загрожував здоров’ю,
безпеці й технічним вимогам, зокрема Правилам контролю за твердим
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сміттям, оприлюдненим у «Офіційній газеті» № 20814 від 14 березня 1991
року. Перелічивши різноманітні загрози, які становить смітник для суспільства, висновок особливо наголосив на небезпеці вибуху через метаногенезіс, оскільки смітник «не має засобів запобігання вибуху метану, який
утворюється внаслідок розпаду» побутового сміття. Öneryıldız, § 98
З цього приводу Суд вивчив позицію Уряду щодо достовірності висновку експертів від 7 травня 1991 року та тому значенні, яке, за зауваженнями Уряду, слід надати клопотанням районних судів Кадикою та
Ускудару і міського суду Стамбула щодо визнання висновку недійсним.
Але Суд вважає, що ці кроки більше свідчать про конфлікт між різними
органами влади або про тактику затягування. У будь-якому разі, розгляд
щодо визнання висновку недійсним нічим не скінчився, оскільки не підтримувався адвокатами ради, і висновок ніколи не був визнаний недійсним. Навпаки, він був вирішальним для всіх органів, відповідальних за
розслідування події 28 квітня 1993 року, і, крім того, був підтверджений
висновком від 18 травня 1993 року комісії експертів, призначених прокурором Ускудару, та двома науковими думками, на які посилається у доповіді від 9 липня 1993 року головний інспектор, призначений Міністром
внутрішніх справ. Öneryıldız, § 99
Суд вважає, що ані реальність, ані безпосередність відповідної загрози
не викликає сумніву, враховуючи те, що ризик вибуху став очевидним задовго до того, як на нього звернув увагу висновок від 7 травня 1991 року,
і що, оскільки смітник продовжував діяти за тих же умов, ця небезпека
могла лише посилитися протягом часу, поки вона стала реальністю 28
квітня 1993 року. Öneryıldız, § 100
Тож Велика Палата погоджується з Палатою у тому, що було неможливим для адміністративного та муніципального департаментів, які відповідали за нагляд та управління смітником, не знати про загрозу, притаманну метаногенезісу або про необхідність запобіжних заходів, оскільки
існували спеціальні правила з цього приводу. Більше того, Суд також
вважає встановлений факт, що різні органи влади також знали про цю небезпеку, щонайменше після 27 травня 1991 року, коли вони отримали висновок від 7 травня 1991 року.
Таким чином, органи влади Туреччини на кількох рівнях знали або
мали знати, що існує реальна та безпосередня загроза численним особам,
які мешкали біля муніципального смітника Умраніє. Тож вони мали позитивний обов’язок за статтею 2 Конвенції вжити запобіжних практичних
заходів, які були необхідні та достатні для захисту людей, особливо тому,
що вони самі заснували смітник та дозволили його діяльність, яка створювала відповідну небезпеку. Öneryıldız, § 101
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Але з доказів, які є в Суду, видно, що, зокрема, міська рада не лише не
вжила необхідних невідкладних заходів ані до, ані після 14 березня 1991
року, але також – як зазначила Палата – опиралась рекомендаціям щодо
цього з боку департаменту охорони довкілля Прем’єр-Міністра. Департамент охорони довкілля вимагав, щоб смітник був приведений у відповідність зі стандартами, передбаченими правилами 24-27 Правил про контроль за твердим сміттям, останнє з яких чітко вимагає встановлення
«вертикальної та горизонтальної дренажної систем», що дозволять контрольований випуск до атмосфери накопичених газів.
Міська рада також опиралась останній спробі мера Умраніє звернутись до судів 27 серпня 1992 року з вимогою тимчасового закриття смітника. Вони опиралися на тій підставі, що відповідна окружна рада не має
права вимагати закриття смітника, оскільки вона не зробила спроби дегазувати його.
Окрім цієї підстави, Уряд також посилався на висновки у рішення за
справою Чепман (Chapman) проти Великої Британії та дорікав заявникові
за те, що він свідомо порушив закон та жив поблизу смітника.
Але ці аргументу не варті дослідження з наступних підстав. Öneryıldız,
§ 103

У цій справі Суд розглянув положення національного права щодо передачі третім особам суспільної власності, як у межах, так і за межами
«зони відновлення та розчищення нетрів». Він також дослідив вплив різноманітних законодавчих ініціатив, спрямованих на розширення часових
рамок застосування Закону № 775 від 20 липня 1966 року.
Суд робить висновок з цього правового аналізу, що всупереч законній
забороні в галузі містобудування, послідовна державна політика щодо нетрів заохочувала інтеграцію цих районів до міського довкілля, тож визначала їх існування та спосіб життя мешканців, які поступово будували їх з
1960 року, чи то за своїм власним бажанням, чи то внаслідок такої політики. Враховуючи, що така політика насправді створила амністію за порушення правил містобудування, у тому числі за незаконне зайняття суспільної власності, це мало створити непевність щодо широти розсуду,
якою володіють адміністративні органи, відповідальні за застосування заходів, передбачених законом, які, таким чином, не можуть вважатися передбачуваними суспільством. Öneryıldız, § 104
Більше того, таке тлумачення підтверджується в цій справі ставленням
адміністративних органів до заявника.
Суд зазначає, що між незаконною побудовою відповідного дому у
1988 році та подією 28 квітня 1993 року заявник володів житлом усупереч
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тому, що протягом цього часу його становище підпадало під правила,
встановлені в Законі № 775, зокрема в статті 18, за яким муніципальні органи могли зруйнувати житло у будь-який час. Насправді, саме це мав на
увазі Уряд, хоча він не зміг довести, що в цьому випадку відповідні органи
хоча б збиралися вжити таких заходів до заявника.
Органи влади дозволили заявнику та його близьким родичам жити
безтурботно в їхньому будинку, у соціальному та родинному довкіллі, яке
вони створили. Більше того, якщо зважити на певні докази, надані Суду і
не заперечені Урядом, немає причин ставити під сумнів твердження заявника, що органи влади навіть стягували місцевий податок з нього та інших мешканців нетрів Умраніє й надавали їм соціальні послуги, за які
вони мали платити. Öneryıldız, § 105
За таких обставин Уряду важко обґрунтовано стверджувати, що будьяка недбалість або короткозорість може бути приписана потерпілим від
події 28 квітня 1993 року, або покладатися на висновки Суду у справі Чепман (Chapman) проти Великої Британії, у якій не встановлено, що органи влади Британії залишалися пасивними у відповідь на незаконні дії пані Чепман.
Суду залишається відповісти на інші аргументи Уряду загалом щодо:
масштаб відновлювальних програм, проведених міською радою за цей
час, щоб пом’якшити проблеми, створені смітником в Умраніє; інвестовані кошти, які мали вплив на спосіб, у який національні органи діяли у
ситуації зі смітником; і, нарешті, гуманітарні міркування, які у відповідний час не дозволили вжити будь-яких заходів, які б призвели до негайного та суцільного руйнування нетрів. Öneryıldız, § 106
Суд визнає, що не його завдання – підміняти своїми висновками висновки місцевої влади щодо кращої політики, яку слід застосовувати для
вирішення соціальних, економічних та міських проблем у цій частині
Стамбула. Тож Суд приймає довід Уряду, що на органи влади у цьому аспекті не можна покладати неможливий або непропорційний тягар, не враховуючи, зокрема, практичний вибір, який вони мали робити, зважаючи
на пріоритети та ресурси; це випливає з великої сфери розсуду, яку мають
держави, – як вирішив раніше Суд, – у складних соціальних та технічних
сферах, подібних до тої, якої стосується ця справа.
Але навіть коли поглянути з цієї точки зору, Суд не вважає аргументи
Уряду переконливими. Запобіжні заходи, яких вимагає відповідний позитивний обов’язок, належать чітко до повноважень органів влади, і їх можна
було розумно очікувати, оскільки вони знали належні засоби запобігання
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небезпеці. Суд вважає, що своєчасне встановлення системи видалення газу на смітнику Умраніє до того, як сталася фатальна подія, стало б ефективним заходом без відволікання державних ресурсів у значному розмірі
на порушення статті 65 Конституції Туреччини або спричинення політичних проблем у тому масштабі, про який каже Уряд. Такі заходи не лише
відповідали б турецьким правилам та загальній практиці у цій галузі, але
й мали б більше значення з гуманітарного погляду, на що посилався Уряд.
Öneryıldız, § 107

Суд далі оцінить значення, яке слід надати питанню поваги до права
суспільства на інформацію. Він зазначає щодо цього, що Уряд не зміг довести, що в цій справі були вжиті будь-які заходи, щоб надати мешканцям
нетрів Умраніє інформацію, яка б дала їм можливість оцінити загрозу, на
яку вони наражаються внаслідок свого вибору. У будь-якому разі Суд
вважає, що за відсутності більш практичних заходів для запобігання загрозі життю мешканців нетрів Умраніє, навіть повага до права на інформацію не була б достатньою, щоб звільнити державу від відповідальності. Öneryıldız, § 108
У світлі наведеного Суд не знаходить жодної причини ставити під
сумнів фактичні висновки національних слідчих органів і вважає, що обставини, досліджені вище, доводять, що у цьому випадку держава відповідає за статтею 2 у кількох напрямках.
По-перше, адміністративна система виявилась дефектною, оскільки
муніципальний смітник в Умраніє був відкритий та діяв, незважаючи на
недотримання відповідних технічних стандартів, і не було цілісної системи контролю, щоб спонукати відповідальних осіб вжити заходів для забезпечення адекватного захисту суспільства, координації і кооперації між
різними адміністративними органами для того, щоб небезпека, про яку
вони дізналися, не стала настільки серйозною, щоб загрожувати людському життю.
Ця ситуація, ускладнена загальною політикою, яка виявилась безпомічною у вирішення загальних проблем містобудування та створила непевність щодо застосування законних заходів, без сумніву відіграла свою
роль у послідовності подій, які закінчилися трагічним випадком 28 квітня
1993 року, який, врешті, забрав життя мешканців нетрів Умраніє, оскільки державні посадовці та органи не зробили нічого в межах своїх повноважень, щоб захистити їх від безпосередньої та відомої загрози, на яку
вони наражались. Öneryıldız, § 109
Такі обставини призводять до порушення статті 2 Конвенції у її матеріальному аспекті. Öneryıldız, § 110
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Guerra. Згодна (concurring) думка судді Ямбрека:
У своєму поданні заявники безпосередньо скаржилися на порушення статті 2
Конвенції. Суд вирішив, що немає необхідності розглядати цю справу з погляду цієї статті, зважаючи на те, що визнане порушення статті 8. Але я хотів
би зробити деякі зауваження щодо можливості застосування статті 2 у цій
справі.
Стаття 2 передбачає, що «право кожного на життя охороняється законом.
Ніхто не може бути навмисно позбавлений життя інакше…». Захист здоров’я та фізичної цілісності, на мій погляд, також тісно пов’язаний із
«правом на життя», як і з «повагою до приватного та сімейного життя».
Можна провести аналогію з практикою Суду за статтею 3 щодо існування
«передбачуваних наслідків», коли – між іншим – можуть бути доведені
вагомі підстави вважати, що зацікавленій особі (особам) загрожує реальна
небезпека потрапити в обставини, які загрожують її здоров’ю та фізичній
цілісності, і, таким чином, становлять значний ризик для її права на життя, захищеного законом. Якщо урядом приховується інформація про обставини, які із передбачуваною та значною вірогідністю становлять реальну загрозу для здоров’я та фізичної цілісності, то таке становище може
також задіяти гарантії статті 2 Конвенції: «Ніхто не може бути навмисно
позбавлений життя».
Тож можливо, що настав час розвинути практику Суду за статтею 2 (право на
життя), опрацювати відповідні права, що маються на увазі, визначити ситуації
реальної та значної загрози для життя або різноманітні аспекти права на життя. Стаття 2 також здається слушною та застосовною до обставин цієї справи, тому що 150 людей були доставлені до лікарні з тяжким отруєнням миш’яком.
Через викид шкідливих речовин у повітря діяльність заводу становила «дуже
вірогідну загрозу для довкілля».

4.3.4. Охорона здоров’я
Апелянт стверджувала, що, оскільки держава-відповідач не застерегла
і не інформувала її батьків, а також не дослідила стан її здоров’я до того,
як їй поставили діагноз «лейкемія» у жовтні 1970 року, вона порушила
статтю 2 Конвенції.
Суд вважає, що перше речення статті 2 § 1 Конвенції наказує державі
не тільки утримуватися від навмисного та протиправного позбавлення
життя, але також вдатися до необхідних заходів, щоб зберегти життя тих,
хто знаходиться під її юрисдикцією. Немає підстав вважати, що Держававідповідач навмисно намагалася позбавити апелянта життя. Тому завданням Суду є визначити, беручи до уваги всі обставини справи, чи зробила
Держава все необхідне задля того, щоб не піддати життя апелянта невиправданому ризику. L.C.B. v. UK, § 36
Суд відзначає, що батько апелянта служив помічником кухаря на острові Різдва в той час, коли Великобританія проводила там ядерні випро-
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бування. Через відсутність персональних вимірників радіовипромінювання, немає можливості встановити з якоюсь певністю, чи одержав він під
час виконання своїх обов’язків небезпечну дозу випромінювання. Однак
Суд відзначає, що Суду не надані будь-які докази на підтвердження того,
що він колись звертався зі скаргами, які вказували б на те, що він зазнав
опромінення, що перевищує норму.
Суд вивчив велику кількість доказів, наданих сторонами щодо того, чи
зазнавав він опромінення. Суд відзначає, зокрема, що записи, зроблені
приладами того часу при вимірі радіації, показують, що радіація не досягла небезпечного рівня в тій місцевості, де звичайно розташовувались
військовослужбовці. Але ще важливішим для оцінки з погляду статті 2 є
те, що ці дані дають підстави вважати, що державні органи в період між
15 січня 1966 року, коли Великобританія визнала компетенцію Комісії
приймати скарги, і жовтнем 1970 року, коли апелянтові був поставлений
діагноз «лейкемія», мали підстави вважати, що її батько не був небезпечно опроміненим. L.C.B. v. UK, § 37
Проте, через невизначеність в цьому питанні Суд також розгляне, чи
можна у випадку, якщо органи влади мали відомості, які давали привід
побоюватися, що батько апелянта зазнав радіоактивного опромінення, обґрунтовано очікувати від них, щоб протягом розглянутого періоду вони
проконсультували її батьків і контролювали стан її здоров’я.
Суд вважає, що від держави можна вимагати лише того, щоб вона за
власною ініціативою вжила заходів стосовно апелянта, якби у свій час
з’ясувалося, що, імовірно, якийсь вплив радіації на її батька створює реальну небезпеку для її здоров’я. L.C.B. v. UK, § 38
Вивчивши наданий йому висновок експерта, Суд не переконався в
тому, що існує причинний зв’язок між впливом радіації на батька і
лейкемією дитини, зачатої згодом. Зовсім недавно, у 1993 році, суддя
Високого Суду Правосуддя, що розглядав справу Reay and Hope v.
British Nuclear Fuels PLC, вивчивши велику кількість експертних думок, дійшов висновку, що «ваги рішуче схиляються» в бік висновку,
що такого причинного зв’язку не існує. Тому Суд не може визнати, що
наприкінці 60-х років органи влади Великобританії могли або повинні
були на підставі цього недоведеного зв’язку почати дії стосовно заявниці. L.C.B. v. UK, § 39
І, нарешті, взявши до уваги суперечні висновки д-ра Бросса та
професора Едена і висновки Комісії, зовсім неясно, чи призвело б
спостереження за здоров’ям заявниці у внутрішньоутробний період і
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після її народження до більш раннього діагнозу і такого медичного
втручання, яке зменшило б серйозність її хвороби. Можливо і можна
довести, що якщо існували підстави припускати небезпеку її смертельної хвороби через перебування на острові Різдва її батька, державні
органи були зобов’язані сповістити про це її батькам, незалежно від
їхньої думки про те, чи допоможуть заявниці ці відомості. Однак, Суд
не має потреби розглядати це питання через висновки, викладені вище.
L.C.B. v. UK, § 40

Таким чином, Суд не вважає доведеним, що за тих відомостей, які у
свій час мала держава щодо ймовірності радіаційного опромінення батька
апелянта і небезпеки цієї обставини для здоров’я майбутньої дитини, слід
було очікувати від держави, щоб вона за власною ініціативою повідомила
батьків про цю проблему або застосує інші спеціальні заходи стосовно
дитини.
Отже, порушення статті 2 не було. L.C.B. v. UK, § 41
Суд зазначає, що може постати питання з погляду статті 2 Конвенції,
коли доведено, що органи влади держави-учасниці ставлять життя окремої людини під загрозу через відмову у наданні медичної допомоги, яку
вони зобов’язалися зробити загальнодоступною для населення. Суд зауважує у цьому зв’язку, що стаття 2 § 1 Конвенції зобов’язує Державу не
тільки утримуватися від навмисного та протиправного позбавлення життя, а також вдатися до необхідних заходів, щоб зберегти життя тих, хто
знаходиться під її юрисдикцією. Але Суд відзначає, що Комісія не змогла
переконатися на підставі доказів, що органи влади Турецької Республіки
Північного Кіпру навмисно відмовляли у медичній допомозі відповідному населенню або застосовували практику зволікання у виконанні прохань пацієнтів про надання медичної допомоги на півдні. Він зазначає, що
у розглянутий час відвідування лікарень було дійсно ускладнено через
обмеження свободи пересування, встановлені владою ТРПК щодо відповідного населення, та що в окремих випадках зволікання мало місце. Однак не встановлено, що життю будь-кого з пацієнтів загрожувала небезпека через зволікання у певному випадку. Слід також зазначити, що ані
грецьким кіпріотам, ані маронітам не перешкоджали користуватися медичним обслуговуванням, у тому числі лікарнями, на півночі. Уряд-заявник
невдоволений рівнем медичного обслуговування на півночі. Але Суд не
вважає за необхідне вивчати у цьому випадку, якою мірою стаття 2 може
покласти на державу-учасницю обов’язок забезпечити певний рівень медичного обслуговування. Cyprus v. Turkey, § 219
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4.3.5. Суїцид
Уряд доводив, що виникають особливі міркування, коли особа сама
позбавляє себе життя, через принципи гідності та автономії, які мають
забороняти будь-яке примусове позбавлення особи її свободи вибору або
дії. Суд визнав, що запобіжні заходи влади неминуче будуть обмежуватися – наприклад, у контексті діяльності поліції – гарантіями статті 5 та 8
Конвенції. Keenan, § 91
Адміністрація в’язниці також має виконувати свої обов’язки у спосіб,
що узгоджується з правами та свободами відповідних осіб. Існують загальні заходи та перестороги, які зменшують можливості для самоушкодження, не втручаючись у автономію особи. Чи необхідні більш суворі
заходи щодо в’язня та чи розумно застосувати їх, залежить від обставин
справи. Keenan, § 91; Trubnikov, § 70
Можна зазначити, що потреба в ретельній перевірці визнана національним законодавством Англії та Уельсу, оскільки дізнання вважається
обов’язковим щодо смерті осіб у в’язниці, а національні суди покладають
обов’язок піклування на адміністрацію в’язниці щодо осіб, які знаходяться
під їх вартою. Keenan, § 90
У світлі зазначеного Суд дослідив, чи знала або мала знати адміністрація, що Марк Кінан стояв перед реальною та безпосередньою загрозою
суїциду, і, якщо так, чи зробили вони все, що було розумним очікувати від
них, щоб відвернути цю загрозу. Keenan, § 92
Не заперечується, що Марк Кінан був психічно хворим. Уряд, спираючись на доповіді д-ра Кейса та д-ра Фалка доводили, що він був шизофреніком. Заявник, посилаючись на д-ра Мейдена та д-ра Ревелі, стверджували, що його минуле та лікування, яке він отримував, чітко доводять,
що він був шизофреніком. Значення цієї відмінності у думці, здається, у
тому, що як діагностований шизофренік, Марк Кінан страждав би від
умов, у яких небезпека суїциду була добре відома та значна. Суд зазначає,
що у наявних у нього документах не було формального діагнозу «шизофренія», встановленого психіатром, який лікував Марка Кінана. За описом,
наданим адміністрації в’язниці д-ром Робертом, який був психіатром Марка Кінана перед його смертю, Марк Кінан страждав від розладу особистості з антисоціальними рисами та що під час стресу він виявляв швидкоплинні параноїдальні симптоми. Д-р Роув, який до цього лікував Марка
Кінана, повідомив адміністрацію в’язниці, що той страждає на помірну
форму хронічного психозу. Keenan, § 93
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Однак Суд вважає, що адміністрація в’язниці знала, що проблема Марка Кінана була хронічною та стосувалася психозу з періодичними спалахами. Його поведінка після поміщення до в’язниці Екзетер виразно показала адміністрації, що він виявляє суїцидальні тенденції. Це було ясно з
його висловлювань 17 квітня та 1 травня 1993 року і не єдине, хоча дуже
важливе, тлумачення його поведінки під час виготовлення петлі, знайденої 16 квітня 1993 року. Тож Суд упевнений, що адміністрація в’язниці
знала, що психічний стан Марка Кінана був таким, що становив потенційну небезпеку для його життя. Keenan, § 94
Був певний сумнів, висловлений д-ром Кейсом щодо того, наскільки
були дійсними погрози, оскільки він вважав, що Марк Кінан прикидався
та, можливо, намагався повернутися до лікарняного відділення з особистих мотивів, щоб уникнути поміщення у звичайні умові. Але Суд надає
значення доводу заявника, що ризик, який становив Марк Кінан, полягав
не тільки у навмисному самогубстві, але й у ненавмисному самогубстві
під час намагання маніпулювати адміністрацією в’язниці. Суд вважає, що
його психічний стан був таким, що його погрози слід було сприйняти серйозно, і вони до цього ступню були реальними. Але безпосередність ризику відрізнялась. Поведінка Марка Кінана здавалася часом цілком нормальною, щонайменше він демонстрував здатність впоратися зі стресом.
Не можна вважати, що він становив безпосередній ризик протягом усього
строку ув’язнення. Але різноманітність його стану вимагала ретельного
спостереження на випадок неочікуваного погіршення. Keenan, § 95
Тож виникає питання щодо того, чи зробила адміністрація в’язниці
все, що можна було розумно очікувати, зважаючи на характер ризику, який
становив Марк Кінан. Keenan, § 96
Суд нагадує, що 1 квітня 1993 року при прибутті до в’язниці Екзетер, Марка Кінана помістили до медичного відділення для обстеження.
Старший в’язничний лікар консультувався з психіатром Марка Кінана
щодо лікування, яке має бути призначене. Нічого не сталося доти, поки
не було запропоновано перевести його до звичайного приміщення, коли
й знайшли петлю у його камері. Після однієї ночі у звичайних умовах,
Марка Кінана повернули до медичного відділення та помістили під постійний нагляд. 26 квітня 1993 року, після короткої спроби помістити
його у звичайні умови, його знову повертають до медичного відділення.
Незабаром, 29 квітня, д-ру Роуву доручили обстежити Марка Кінана.
Йому змінили лікування. Коли після цього його поведінка стала агресивною, в’язничний лікар наказав проводити попереднє лікування. Коли
він згодом напав на двох офіцерів 1 травня 1993 року, його помістили в
окрему камеру. Коли він спробував покінчити з життям, його перевели
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до медичного відділення під постійний нагляд. 3 травня, після поліпшення його поведінки та на його прохання, його перевели до окремої
камери. Слід відзначити, що лікар відвідував Марка Кінана кожного
дня, поки він знаходився в окремій камері. Між 3 та 7 травня, Марк Кінан виявив певну неспокійну поведінку, відмовившись від ліків та виявивши агресивність одного разу. Між цим часом та 15 травня, коли він
вчинив самогубство, ніяких інцидентів не зафіксовано. Після розгляду
14 травня 1993 року, коли він отримав покарання у 7 днів одиночної
камери, він турбувався про можливість відвідувати в’язничний магазин,
але загалом здавався спокійним. Друзі, що його відвідали цього дня, та
черговий офіцер, навіть вважали, що він, здавалось, перебував у доброму
гуморі незадовго перед тим, як помер. Keenan, § 97
Суд вважає, що в цілому адміністрація розумно реагувала на поведінку Марка Кінана, помістивши його під постійний лікарняний нагляд, коли
він виявив схильність до самогубства. Кожного дня його спостерігав лікар, який у двох випадках консультувався із зовнішніми психіатрами, які
знали Марка Кінана. Лікарі в’язниці, які могли вимагати його переведення з окремої камери у будь-який час, вважали, що він може там перебувати. Нічого не могло дати адміністрації зрозуміти, що він знаходиться у
неспокійному психічному стані, який призведе до спроби самогубства. За
таких обставин, не видно, щоб адміністрація не зробила якихось кроків,
які можна було зробити, наприклад, призначити перевірку кожні 15 хвилин. За збігом обставин сигнал тривоги був відімкнений. Це незадовільно,
що в’язні та охоронці мали можливість щось зробити з цим попереджувальним засобом. Але візуальна тривога була ввімкнена і була використана персоналом, хоча ї не невідкладно. Заявниця не стверджувала, що це
відіграло якусь роль у смерті Марка Кінана. Keenan, § 98
Але заявнця доводила, що низка подій поступово збільшувала вірогідність суїциду її сина, та що адміністрація не виконала своїх обов’язків,
невірно оцінивши його здатність перебувати в окремій камері та покаравши його таким чином. Заявниця, зокрема, критикувала здібності лікарів
в’язниці, наголошуючи на тому, що жоден психіатр, зокрема, д-р С, який
змінив лікування, призначене д-ром Роувом, взагалі не мав психіатричної
практики. Вона також підкреслювала: можна було передбачити, що накладення дисциплінарного стягнення на Марка Кінана ймовірно збільшить напругу у його нестійкій психіці, тож потрібно було проконсультуватися з досвідченим психіатром. Keenan, § 99
Суд вважає, що ці доводи є певною мірою спекулятивними. Невідомо, що змусило Марка Кінана покінчити з життям. Питання, що стосується стандартів піклування, за якими поводилися із Марком Кініном
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перед його смертю, скоріше має бути дослідженим за статтею 3 Конвенції.
Keenan, § 100

Суд робить висновок, що не було порушення статті 2 Конвенції у цьому
випадку. Keenan, § 101
Keenan. Згодна (concurring) думка судді Кости:
Я голосував разом із більшістю Суду на користь висновку, що держававідповідач не порушила статтю 2 Конвенції, але порушила статтю 3.
Я хотів би пояснити, як, на мою думку і в цьому випадку, ці дві статті сполучаються, і чому я не відчуваю будь-якого протиріччя між ними.
Один, на перший погляд, парадоксальний, але – як на мене – простий та логічний шлях прийти до висновків у цьому рішенні – це змінити порядок пунктів у резолютивній частині та параграфах рішення, які наводять підтримуючі аргументи.
Зрозуміло, що може здаватися природним почати, як це і зроблено у рішенні, з права на життя та продовжити нелюдським та таким, що принижує гідність, поводженням. Але в обставинах цієї справи я вважаю більш прийнятним зробити зворотне. Я навряд чи маю будь-які сумніви щодо статті 3. За
п’ять днів до ув’язнення Марку Кінану, який перебував у лікарні, поставили
діагноз «розлад особистості», «параноїдальний психоз» та «схильність до суїциду». Після звільнення під умови і нового ув’язнення десь через чотири місяці для відбуття чотиримісячного покарання, юнак, стан здоров’я якого був
відомий старшому медичному службовцю в’язниці (який консультувався з
психіатром, який лікував його), виявив дуже серйозний розлад. Через п’ятнадцять
днів після ув’язнення він погрожував повисітися, а в його камері була знайдена петля, зроблена з білизни. Через два тижні він напав на двох службовців
лікарні. Лікар в’язниці, який лише шість місяців практикувався у психіатрії,
засвідчив, що він може бути притягнутий до відповідальності за напад і, одночасно, може бути поміщений до окремої камери в каральному блоці
в’язниці, – захід, який було застосовано того ж дня начальником в’язниці.
Марк Кінан погрозив покінчити з собою, заявив, що чує голоси, та вважає,
що він є Ісусом Христом. Тим не менше, він залишався в окремій камері з 3
до 15 травня. 14 травня заступник начальника постановив, що він має відбути
28 додаткових днів у в’язниці за напад на службовців лікарні (слід зазначити,
що в цей день йому залишалося лише дев’ять днів до звільнення). Наступного дня він повісився на мотузці, зробленій із постільної білизни.
На мою думку, наскільки б делікатною не була оцінка того, що мала зробити адміністрація, поміщення до окремої камери та додавання ще чотирьох
тижнів до строку, коли залишалися дні до очікуваної дати звільнення, становлять поводження та покарання, що суперечить статті 3, якщо врахувати
особистість Кінана. Стосовно цього я вважаю, що порівняння зі справою
Кудла (Kudła) проти Польщі, де Суд не встановив порушення статті 3, дуже
вражаючим.
Але я особисто дійшов би того ж висновку, якщо б юнак намагався безуспішно покінчити з собою або якщо б він виразив свій відчай іншим шляхом,
ушкодивши себе, наприклад, що – на жаль – іноді трапляється. Іншими сло-
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вами, на мій погляд, не смерть Кінана викриває нелюдський характер того,
що він пережив. Ці дві речі є різними.
Саме з цих причин я не мав жодних труднощів, навіть попри факт смерті,
дійти висновку про відсутність порушення статті 2. Позитивний обов’язок
держави вжити заходів для захисту життя, особливо щодо того, хто перебуває
під наглядом адміністрації в’язниці, не був, на мій погляд, порушений у цій
справі. За Марком Кінаном постійно спостерігали і надавали йому лікування
у в’язниці. За ним встановилось спостереження «через кожні п’ятнадцять
хвилин» (16 квітня, 30 квітня та 1 травня). Ризик, що він може покінчити із
собою, був відомий і сприймався серйозно. Його суттєво розладнана та ламка особистість спонукала його вчинити суїцид, але це також означало, що він
був цілком не передбачуваним, і неможливо було спостерігати за ним 24 години на добу. Одним словом, я не вважаю, що його право на життя було порушено відповідною державою, навіть ненавмисно.
На підсумок, я не заперечую проти резолютивної частини рішення, але я
вважаю, що мотивування, яких дотримувалися, мають недоліки в тому, що
припускають, ніби стаття 3 якимось чином замінює статтю 2 і саме через те,
що Суд не знайшов порушення цієї статті, він звернувся до статті 3. Я вважаю, навпаки, що ці дві статті є автономними і що, за іншим розвитком подій, можуть бути зроблені інші висновку, тобто що була порушена стаття 2,
але не стаття 3. Таким чином, немає логічної ієрархії між ними. Зрозуміло, на
практиці йдуть за порядком самої Конвенції і досліджують спочатку скарги,
що ґрунтуються на статті 2. цей порядок не є обов’язковим, але ця справа,
здається, саме це ілюструє.
Keenan. Згодна (concurring) думка Сера Стівена Сідлі:
З певним сумнівом я приєднався до інших членів Суду у висновку про те, що
не було порушення статті 2. Суттєвою основою для висновку більшості про
порушення статті 3 та одностайного висновку про порушення статті 13 є,
перш за все, те, що неспокійний в’язень, відомий як схильний до самогубства, але який відбував решту покарання, був покараний у адміністративному
порядку за насильницьке порушення дисципліни додатковим строком
ув’язнення з відбування частини його у каральній ізоляції без можливості
оскарження або перегляду. Зрозуміло, що ці факти вважалися незгодними
членами Комісії такими, що свідчать про порушення статті 2. Пан Розакіс,
наприклад, писав:
«... органи влади, знаючи про схильність Марка Кінана до суїциду і маючи у
розпорядженні розумні засоби запобігти смертельній події, обрали політику,
яка скоріш сприяла, ніж запобігала тому, щоб він покінчив з життям».
Стаття 2 містить не загальне твердження права на життя, а певні зобов’язання
держав захистити це право законом. Саме тому факти, які привели Суд до висновку про порушення статті 3, можуть, тим не менше, також вважатися як
такі, що виявляють порушення статті 2. Все ж у світлі думок інших членів Суду, що не було достатнього причинного зв’язку, і не висловився проти такого
висновку.

Суд дослідив, знали чи мали знати органи влади, що Віктор Трубников
стояв перед реальною та безпосередньою загрозою суїциду і, якщо так,
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зробили вони все, що можна було розумно очікувати, щоб відвести цю загрозу. Trubnikov, § 71
Суд відзначає, що Віктор Трубников відбував покарання за загальним
режимом, хоча його визнали особою з певними психічними проблемами.
Протягом першого року свого покарання він виявив схильність відповідати на дисциплінарні стягнення самоушкодженням, коли знаходився під
впливом алкоголю, а в 1995 році, більш ніж за три роки до відповідної
події, він вдався до спроби самогубства. Ця спроба була розцінена скоріш
як «волання про допомогу», а не дійсна спроба покінчити з життям. Після
цієї події його піддали психіатричному лікуванню та нагляду, стан його
психіки перевірявся кожні півроку. Trubnikov, § 72
Суд зазначає, що стан Віктора Трубникова не був настільки серйозним,
щоб потребувати постанови суду про примусове психіатричне лікування.
В’язничні медичні записи вказують, що він не виявляє гострих психіатричних симптомів, навіть після спроби самогубства у 1995 році. Скоріш
він виявляв збудженість та регрес у поведінці, що очевидно не досягало
рівня психічної хвороби. Trubnikov, § 73
Відповідно, не встановлено, що поведінка Віктора Трубникова була
пов’язана з якимось небезпечним психічним станом. Більше того, не було
жодного висновку – від психіатра Віктора Трубникова або інших посадовців, причетних до спостереження за ним, – що Віктор Трубников може
вчинити серйозну спробу самогубства або ушкодити себе в майбутньому.
Відповідно, не було жодного формального підтвердження, яке могло б
привести Суд до висновку, що органи влади знали про безпосередню загрозу життю Віктора Трубникова. Trubnikov, § 74
Щодо того, чи мали органи влади знати про такий ризик, Суд зазначає,
що протягом останніх трьох років поведінка Віктора Трубникова, поки
він знаходився під психіатричним наглядом, не виявляла жодних загрозливих симптомів, таких як існування схильності до самогубства. Навпаки, записи відображують певне поліпшення у його ставленні до попередньої спроби самогубства. Загалом, розумовий та емоційний стан Віктора
Трубникова очевидно стабілізувався після первісного інтенсивного лікування у 1995 році і залишався незмінним протягом більш ніж трьох років.
У цей період жодних відхилень не було зареєстровано, і стан Віктора
Трубникова постійно описувався як стабільний. За таких обставин Суд
визнає, що було важко передбачити будь-яке швидке та жорстоке погіршення, яке б призвело до смерті Віктора Трубникова. Trubnikov, § 75
З цих причин Суд не вважає, що за цих обставин органи влади мали
змогу розумно передбачити намір Віктора Трубникова повіситися. Також
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Суд не знаходить якихось відвертих недоглядів з боку національних органів влади щодо надання медичної допомоги або у нагляді за розумовим та
емоційним станом Віктора Трубникова протягом його ув’язнення, які б
перешкодили їм правильно оцінити становище. Trubnikov, § 76
Але Суд вважає, що минуле Віктора Трубникова мало вказати органам
влади, що поєднання сп’яніння з дисциплінарним покаранням становить
певний ризик за його стану. Те, що Віктор Трубников зміг дістати алкоголь того фатального дня, турбує Суд. Тим не менше, Суд не вважає цей
недогляд достатнім, щоб покласти на національні органи всю відповідальність за смерть Віктора Трубникова. Trubnikov, § 77
Зважаючи не наведене вище, Суд не вважає, що за обставин цього випадку російські органи влади не запобігли реальному та безпосередньому
ризику самогубства або що вони діяли у якийсь спосіб, що не відповідає
позитивному обов’язку захищати право на життя. Trubnikov, § 78
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5. Застосування смертоносної сили
(стаття 2 § 2)
5.1. Загальні положення
Разом зі статтею 3 Конвенції стаття 2 втілює одну з основних цінностей демократичних країн, що утворюють Раду Європи. Тому її положення
повинні отримати точне тлумачення. Це особливо слушно щодо до винятків, окреслених у параграфі 2 цієї статті, які стосуються не лише випадків
навмисного позбавлення життя, а й ситуації, коли дозволяється застосування сили, яке може призвести, хоча б і ненавмисно, до позбавлення
життя. Andronicou, § 171
Винятки, окреслені у параграфі 2 статті 2 Конвенції, вказують, що це
положення охоплює навмисне вбивство, але не обмежується лише ним.
McCann, § 148; Oğur, § 78; Ramsahai, § 376

Зміст статті 2 в цілому свідчить, що вона стосується не лише випадків
навмисного позбавлення життя, а й ситуації, коли дозволяється «застосування сили», яке може призвести, хоча б і ненавмисно, до позбавлення
життя. İlhan, § 74; Salman, § 98; Demiray, § 41; Gül, 77; Tanlı, § 140; Kelly, § 93; Shanaghan,
§ 87; Nachova, § 93; Isayeva, § 173; Ramsahai, § 376

Зміст статті 2 у цілому свідчить, що параграф 2 головним чином не
визначає випадки, коли дозволяється навмисно позбавити людину життя, а описує ситуації, коли дозволяється «застосувати силу», яка може
призвести до ненавмисного позбавлення життя. McCann, § 148; Ergi, § 79;
Oğur, § 78

Текст статті 2 безпосередньо регулює обмірковане або навмисне застосування смертельної сили агентами держави. Однак внаслідок тлумачення він стосується не лише навмисного позбавлення життя, але й ситуації,
коли дозволяється «застосувати силу», яка може ненавмисно призвести
до позбавлення життя. Pretty, § 38
Як свідчить сам текст статті 2, використання смертоносної сили офіцерами поліції може бути виправданим за певних обставин. І все ж статті
2 не надає карт-бланш. Неврегульовані або довільні дії державних службовці не відповідають дійсній повазі до людського життя. Це означає, поліцейські операції мають бути як передбачені національним законом, так і
достатньо врегульовані ним у відповідній системи адекватних та ефекти-
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вних гарантій від свавілля та зловживання силою, і навіть від випадковості,
якої можна уникнути. Makaratzis, § 58
Використана сила має бути не більшою, ніж це «безумовно необхідно»
для досягнення однієї з цілей, викладених у параграфах (a), (b) або (c).
McCann, § 148; Andronicou, § 171; Oğur, § 78; Ramsahai, § 376
Як свідчить сам текст статті 2 § 2, використання смертоносної сили
офіцерами поліції може бути виправданим за певних обставин. Але у
будь-якому разі сила має бути не більшою, ніж це «безумовно необхідно»,
тобто суворо пропорційною за даних обставин. Зважаючи на фундаментальний характер права на життя, обставини, за яких позбавлення життя
може бути виправданим, слід тлумачити обмежено. Nachova (GC), § 94
Використання у статті 2 § 2 вислову «безумовно необхідна» змушує
виходити з більш жорсткого стандарту необхідності, – такого, який важче
подолати ніж той, що зазвичай застосовується при визначенні, чи є дії
держави «необхідними в демократичному суспільстві» згідно з другими
параграфами статей 8-11 Конвенції. Зокрема, використана сила має обмежуватися тільки метою досягнення цілей, викладених у пунктах (a), (b) та
(c) параграфа 2 статті 2. McCann, § 149; Andronicou, § 171; Ergi, § 79; Oğur, § 78;
Ramsahai, § 376

Заздалегідь обмірковане або навмисне застосування смертоносної сили – це лише один із чинників, які слід брати до уваги, оцінюючи його
необхідність. İlhan, § 74; Salman, § 98; Gül, 77; Tanlı, § 140; Kelly, § 93; Shanaghan, § 87;
Nachova, § 93; Isayeva, § 173

Будь-яке застосування сили має бути не більшим, ніж це «безумовно
необхідно» для досягнення однієї або кількох цілей, зазначених у параграфах (а)–(с). Ця умова змушує застосовувати більш жорсткий та нездоланний стандарт, ніж той, що зазвичай використовується при визначенні,
чи є дії держави «необхідними в демократичному суспільстві» згідно з
другими параграфами статей 8-11 Конвенції. Тож застосування сили має
бути суворо розмірним із досягненням допустимих цілей. İlhan, § 74; Salman,
§ 98; Gül, 77; Tanlı, § 140; Kelly, § 93; Shanaghan, § 87; Nachova, § 93; Bubbins, § 135;
Isayeva, § 173

З погляду статті 2 § 2(b) Конвенції правомірна мета – здійснення законного арешту – може виправдати загрозу людському життю лише за обставин безумовної необхідності. Суд вважає, що за загальним правилом
такої необхідності не може бути, коли відомо, що особа, яку збираються
заарештувати, не становить загрози життю та здоров’ю і не підозрюється
у вчиненні насильницького злочину, навіть якщо незастосування смертоносної сили може призвести до того, що буде втрачено можливість заарештувати втікача. Nachova (GC), § 95
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На додаток до переліку обставин, коли позбавлення життя може бути
виправданим, стаття 2 має на увазі первинний обов’язок держави забезпечити право на життя, запровадивши відповідну правову та адміністративну систему, яка визначає обмежені обставини, за яких правоохоронці
можуть використовувати силу та зброю, враховуючи відповідні міжнародні стандарти. У згоді з наведеним принципом суворої пропорційності,
притаманним статті 2, національна правова система, що регулює операції
з арешту, має поставити використання зброї у залежність від ретельної
оцінки супутніх обставин та, особливо, оцінки характеру злочину, вчиненого втікачем за загрози, яку він чи вона становить. Nachova (GC), § 96
Крім того, національне право, що впорядковує поліцейські операції,
має забезпечити систему адекватних та ефективних гарантій від свавілля
та зловживання силою, і навіть від неминучого випадку. Зокрема, правоохоронці мають отримати навички оцінки того, чи буде безумовно необхідним використання вогнепальної зброї, не лише виходячи з букви відповідних правил, але також з належної уваги до первинності людського
життя як фундаментальної цінності. Nachova (GC), § 97
Антитерористичні операції органам влади слід планувати та здійснювати так, щоб зменшити якнайбільше можливе використання смертоносної сили. Gül, 84
Суд відзначає з великою стурбованістю, що відповідне регулювання
використання вогнепальної зброї військовою поліцією дійсно дозволяє
використання смертоносної сили під час арешту військовослужбовців навіть за незначні злочини. Ці інструкції не лише не були оприлюднені, вони не містили жодних ясних гарантій від свавільного позбавлення життя.
За інструкціями законним є стріляти в будь-якого втікача, який не підкорився негайно після усного попередження та попереджувального пострілу в повітря. Невизначеність інструкції з використання вогнепальної
зброї та те, як вона дозволяє використання смертоносної сили, бути чітко
проявлені в обставинах, які призвели до смертельного поранення пана
Ангелова та пана Петкова й реакцією органів влади на ці події. Суд повернеться до цих питань пізніше. Nachova (GC), § 99
Така правова система є в принципі порочною та навряд чи досягає рівня захисту «законом» права на життя, який вимагається Конвенцією у
сьогоднішніх демократичних суспільствах Європи. Nachova (GC), § 100
Це правда, що Верховний Суд постановив, що вимога пропорційності
втілена у національному кримінальному праві. Але тлумачення Верховного
Суду не були застосовані у цьому випадку. Nachova (GC), § 101
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Таким чином, Суд вважає, що було загальне невиконання державоювідповідачем зобов’язання за статтею 2 Конвенції забезпечити право на
життя, встановивши відповідні правові та адміністративні обмеження на
використання сили та вогнепальної зброї військовою поліцією. Nachova
(GC), § 102

5.1.1. Дії безпосередніх виконавців
Застосування сили державними агентами для досягнення цілей, окреслених у статті 2 § 2, може бути виправданим, якщо її застосували за щирим переконанням, яке обґрунтовано сприймалося як таке, що відповідає
дійсності, навіть якщо згодом воно виявилось хибним. Gül, § 78
Застосування сили державними агентами для досягнення цілей, окреслених у статті 2 § 2, може бути виправданим з погляду цього положення,
якщо воно ґрунтувалось на щирому переконанні, для якого на той момент
були вагомі підстави, навіть якщо згодом воно й виявилось хибним. Інше
рішення поклало б нездоланний тягар на державу та співробітників його
правоохоронних органів під час виконання ними своїх обов’язків, що,
можливо, поставило б під загрозу їхнє життя та життя інших людей.
McCann, § 200; Andronicou, § 192; Ramsahai, § 382

З цього має випливати, a fortiori, випадкове використання смертоносної сили під час операції, спрямованої на досягнення однієї із зазначених
цілей, не порушує статтю 2 Конвенції, якщо загроза для життя насправді
виявилась правильною. Ramsahai, § 382
Нагадаємо, що військовослужбовцям, які відкрили вогонь (A, B, C та
D), їхнє командування повідомило у головних рисах наступне: автомобіль
замінований і може вибухнути за радіосигналом з передавача, який може
знаходитися у будь-кого з трьох підозрюваних; пристрій можна привести
в дію натиском на кнопку; відчувши небезпеку, вони скоріш за все підірвуть бомбу, що призведе до численних жертв та тяжких поранень серед
людей; також не виключено, що вони озброєні та чинитимуть опір під час
арешту. McCann, § 195
Що стосується пострілів у пана Мак Канна та пані Ферелл, Суд нагадує висновок Комісії, що їх застрелили з близької відстані після їхніх підозрілих рухів руками, які здалися військовослужбовцям А та В спробою
підірвати бомбу. Докази свідчать, що в них стріляли, коли вони падали на
землю, а не коли вони лежали на землі. Чотири свідки пригадали попереджувальний окрик. Офіцер Р підтвердив свідчення військовослужбовців
щодо рухів руками. Офіцер Q та поліцейський констебль Пароді також
підтвердили, що пані Ферелл зробила підозрілий рух у бік своєї сумочки.
McCann, § 196

176

Застосування смертоносної сили

Що стосується пострілів у пана Севеджа, докази свідчать, що між пострілами біля гаража «Шел» (Мак Канн та Ферелл) та пострілами біля
Ландпортського тунелю (Севедж) минули лічені секунди. Комісія знайшла
маловірогідним, що військовослужбовці С та D лише побачивши стрілянину біля гаража почали переслідувати пана Севеджа, який обернувся чи
то на звук поліцейської сирени, чи то на звуки стрілянини.
Військовослужбовець С відкрив вогонь, оскільки пан Севедж зробив
рух рукою у бік кишені куртки, викликавши підозру, що він збирається
підірвати бомбу. Крім того, військовослужбовець С побачив щось об’ємне
у його кишені, що могло бути пусковим передавачем. Військовослужбовець D також відкрив вогонь, вважаючи, що підозрюваний намагається
детонувати згаданий вибуховий пристрій. Розповідь військовослужбовців
підтвердили певною мірою свідки H та J, які бачили, як пан Севедж обернувся обличчям до військовослужбовців, очевидно на звуки поліцейської
сирени або перших пострілів.
Комісія встановила, що у пана Севеджа стріляли з близької відстані,
поки він не впав на землю, і, можливо, у момент падіння або після цього.
Цей висновок підтверджується звітом патологоанатома під час розслідування. McCann, § 197
Згодом виявилось, що підозрювані не були озброєні, що вони не мали
при собі пульту дистанційного керування, і що в автомобілі не було вибухового пристрою. McCann, § 198
Усі чотири військовослужбовці визнали, що стріляли на знищення.
Вони вважали, що слід продовжувати стріляти, поки підозрювані фізично
не будуть здатні задіяти вибухівку. За результатами судово-медичної експертизи у пані Ферелл влучили вісім куль, у пана Мак Канна – п’ять, та у
пана Севеджа – шістнадцять. McCann, § 199
Суд згоден з тим, що військовослужбовці з наданої їм інформації щиро
вважали, що стріляти у підозрюваних було необхідно, аби заважити тим
задіяти вибуховий пристрій і тим самим уникнути масових жертв серед
людей. Вчинені за наказом командування дії вважалися ними безумовно
необхідними для захисту неповинних людей. McCann, § 200
Тож, враховуючи дилему, перед якою постали органи влади за цих обставин, дії військовослужбовців не можуть самі собою скласти порушення
цього положення. McCann, § 200
Суд нагадує свій попередній висновок про те, що рятувальна операція здійснювалась з єдиною метою звільнити Елзі Константіноу та заарештувати Лефтеріса Андронікоу й у спосіб, який створював якомога
менший ризик для життя через застосування смертоносної сили. Слід
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відзначити, що у цьому випадку застосування офіцерами смертоносної
сили сталося безпосередньо через бурхливу реакцію Лефтеріса Андронікоу на штурм квартири. Він намагався вбити першого ж офіцера, який
зайшов до кімнати.
Слідча комісія на підставі наявних доказів дійшла висновку, що насправді Лефтеріс Андронікоу другий постріл здійснив у Елзі Константіноу. Таким чином, його дії призвели до ситуації, коли для того, щоб відвести від Елзі Константіноу та учасників рятувального загону, потрібно
було негайно прийняти рішення. Офіцер № 2 вважав, що Лефтеріс Андронікоу вбив одного із його колег та поранив іншого та що другий ствол
його обрізу досі заряджений. Коли він увійшов до кімнати, по побачив,
що Лефтеріс Андронікоу тримав Елзі Константіноу та зробив вочевидь
небезпечний рух. Він також вважав, що в того може бути й інша зброя. Як
з’ясувалося згодом, Лефтеріс Андронікоу не мав іншої зброї, і, коли увійшов
офіцер № 2, обрізу в нього в руках не було. Andronicou, § 191
Але Суд згоден з тим висновком слідчої комісії, що офіцери № 2 та
№ 4 у тій обстановці сумлінно вважали, що для порятунку життя Елзі
Константіноу та свого власного його необхідно вбити та що потрібно безперервно стріляти, щоб позбавити його будь-якої можливості вихопити
зброю. Суд повинен тут зауважити, що використання зброї агентами держави для досягнення однієї з цілей, передбачених у статті 2 § 2 Конвенції,
може бути виправданим з погляду цього положення, якщо воно ґрунтувалось на сумлінному переконанні, яке хоча згодом і виявилось помилковим, але свого часу з вагомих причин вважалось відповідним дійсності.
Інше рішення невиправдано ускладнило б державі та персоналу його правоохоронних органів виконання своїх обов’язків, на шкоду, можливо, їхньому життю та життю інших людей. Andronicou, § 192
Неможливо не сумувати про те, що для відведення загрози, яку становив Лефтеріс Андронікоу, довелося використати таку вогневу міць. Але
Суд, який має час для роздумів, не може замінити своєю оцінкою ситуації
оцінку офіцерів, змушених для порятунку життя миттєво приймати рішення під час унікальної та безпрецедентної операції. Для досягнення цієї мети офіцери мали право відкрити вогонь та застосувати всі заходи, які,
як вони сумлінно та обґрунтовано вважали, були необхідними, щоб відвести смертельну небезпеку і від дівчини, і від себе. Як було з’ясовано під
час розслідування, лише дві кулі, випущені офіцерами, дійсно попали в
неї. Хоча, за трагічним збігом обставин, ці поранення виявилися смертельними, слід визнати, що офіцерам заважали прицільно стріляти дії
Лефтеріса Андронікоу, який утримував її і цим наражав на небезпеку.
Andronicou, § 192
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Таким чином, Суд вважає, що застосування смертельної сили за цих
обставин, хоча і викликає глибокий жаль, але не вийшло за межі «абсолютно необхідної» для захисту життя Елзі Константіноу та життя офіцерів і не склало порушення державою-відповідачем своїх зобов’язань за статтею 2 § 2 Конвенції. Andronicou, § 193
Докази свідчать, що офіцерам, які заарештовували, було цілком відомо, що пан Ангелов та пан Петков не були озброєні або небезпечні. Поперше, офіцери знали, що вони були затриманими військовослужбовцями
будівельних військ, які втекли з місця роботи. Крім того, щонайменше
двоє з офіцерів знали одного або обох чоловіків за попередніми арештами. Ніщо у відомостях, які були в офіцерів, не могло викликати побоювання насильства з боку пана Ангелова та пана Петкова. У будь-якому
разі, після зустрічі з чоловіками у селі Лезура, офіцери або щонайменше
майор Ж. відзначили, що вони були неозброєні та не показували будьяких ознак загрозливої поведінки. Але майор Ж. зневажив цією обставиною і, намагаючись запобігти їхній втечі, вистрілив у них, смертельно
поранивши. Nachova, § 102
Суд вважає, що зважаючи на беззастережну необхідність зберегти
життя як фундаментальну цінність, законна мета здійснити арешт не може виправдати створення для особи небезпеки втрати життя, коли втікач
вчинив ненасильницький злочин і на становить загрози кому-небудь.
Будь-який інший підхід був би несумісним з основними принципами демократичного суспільства, прийнятими сьогодні всюди. Nachova, § 103
Лише у пунктах (a) та (c) статті 2 § 2 умова насильства (у вигляді незаконного насильства, заворушення або непокори), яка виправдовує використання потенційно смертоносної сили, встановлена наявно. Але принцип суворої пропорційності, втілений у статті 2 Конвенції, не може
розглядатися відокремлено від мети цього положення: захисту права на
життя. Це передбачає, що така ж умова має застосовуватися до випадків,
передбачених пунктом (b). Nachova, § 104
Використання потенційно смертоносної вогнепальної зброї неминуче
ставить людське життя під загрозу, навіть коли існують правила, призначені для зменшення ризику. Відповідно, Суд вважає, що не може за жодних обставин бути «безумовно необхідною» у значенні статті 2 § 2 Конвенції
використання такої вогнепальної зброї для арешту особи, підозрюваної у
ненасильницькому злочині, про яку відомо, що вона не становить загрози
життю та здоров’ю, навіть якщо внаслідок незастосування буде втрачена
можливість заарештувати втікача. Nachova, § 105
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Тож за обставин, що склалися у цьому випадку, використання вогнепальної зброї не могло бути «безумовно необхідним» та було заборонено
статтею 2 Конвенції. Nachova, § 106
Крім того, Суд вважає, що надмірна сила була використана в цьому
випадку. Зокрема:
(i) Майор Ж. вирішив відкрити вогонь у той момент, коли інший офіцер намагався затримати втікачів, і були інші можливості для здійснення
арешту: дехто з офіцерів знав село Лезура, пана Ангелова вже заарештовували минулого разу, він був відомий кільком офіцерам, офіцери мали
джип, а операція проходила у маленькому селі серед дня;
(ii) Майор Ж. мав також пістолет, але вирішив використати автоматичну гвинтівку і переключив її на автоматичний режим. Його твердження,
що він намагався поцілити у ноги потерпілим, не відповідає способу його
стрільби: він не міг сподіватися поцілити з будь-яким розумним ступенем
точності, використовуючи автоматичну стрільбу;
(iii) Оскільки пусті магазини були знайдені на подвір’ї пана М.М.,
лише у кількох метрах від місця, де пан Ангелов та пан Петков упали,
неймовірно, щоб майор Ж. стріляв із відстані близько 20 метрів, як він
заявляв;
(iv) Пана Петкова поранили у груди, що наводить на думку, що він повернувся до переслідувача в останню мить. Уряд пояснював, ніби пан Петков саме стрибав через паркан і тому повернувся обличчям до майора Ж.
у цей момент. Це припущення, яке не було розслідувано, але було вперше
сформульовано під час розгляду в Суді, здається невірогідним, оскільки
після стрільби обидва потерпілі впали перед парканом, який вони нібито
намагалися перелізти, а не з іншого боку. Заява уряду, ніби пан Ангелов
та пан Петков діяли необережно, тому що, можливо, були п’яні, безпідставна, оскільки вміст алкоголю у крові, як встановлено, був дуже низьким. Nachova, § 107
На додаток, поведінка майора Ж., офіцера військової поліції, який
убив потерпілих, викликає значні заперечення, оскільки він використав
дуже надмірну силу:
(i) Здається, що були інші засоби, щоб здійснити арешт: офіцер мав
джип, операція проходила у маленькому селі серед дня, а поведінка пана
Ангелова та пана Петкова була цілком передбачуваною, оскільки після кількох втеч пана Ангелова знаходили за тією ж самою адресою;
(ii) Майор Ж. вирішив використати автоматичну гвинтівку та переключив її на автоматичний режим, хоча в нього також був пістолет. Він не
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міг очікувати влучити якимсь розумним ступенем точності, використовуючи автоматичну стрільбу;
(iii) Пана Петкова поранили у груди, – обставина, для якої жодного вірогідного пояснення не надано. За відсутності такого пояснення, не можна виключити можливості того, що пан Петков повернувся до переслідувача в останню мить, але тим не менше був застрелений. Nachova (GC), § 108
Суд робить висновок, що держава-відповідач не виконала своїх зобов’язань за статтею 2 Конвенції, оскільки відповідне правове регулювання використання сили мало суттєві недоліки, а пан Ангелов та
пан Петков були застрелені за обставин, коли будь-яке використання
вогнепальної зброї для здійснення арешту було несумісним зі статтею 2
Конвенції. Крім того, була використана дуже надмірна сила. Тож тут
було порушення статті 2 стосовно смерті пана Ангелова та пана Петкова.
Nachova (GC), § 109

Суд не має підстав сумніватися, що офіцер Б щиро вважав, що його
життя знаходиться у небезпеці і що необхідно відкрити вогонь по Міхаелу Фітцжеральду, щоб захистити себе та своїх колег. Суд нагадує щодо
цього, що використання сили державними агентами для досягнення однієї із цілей, перелічених у параграфі 2 статті 2 Конвенції може бути виправданим за цим положенням, коли ґрунтується на щирому припущенні, яке
на той час на розумних підставах сприймається як таке, що відповідає
дійсності, навіть якщо згодом воно виявилося помилковим. Інше рішення
поклало б на державу та її правоохоронців нереалістичний тягар при виконанні їхніх обов’язків, можливо, на шкоду для їх життя та життя інших
осіб. Bubbins, § 138
Суд також додав би стосовно цього, що, незалежно від розглянутих
подій, він не може підміняти своєю оцінкою ситуації оцінку офіцера, який
був змушений діяти миттєво, щоб відвернути щиро сприйняту небезпеку
для свого життя. Офіцер Б опинився перед чоловіком, який навів на нього
зброю. Чоловік ігнорував попередження припинити і, супротив попередженням, справляв враження, що він відкриє вогонь. Слід зазначити, що
навіть перед смертельним пострілом офіцер Б викрикнув останнє попередження, яке залишилося поза увагою. Bubbins, § 139
На погляд Суду використання смертоносної сили у цьому випадку, хоча й дуже сумне, не було непропорційним та не вийшло за межі абсолютно
необхідного для відвернення того, що сприймалося офіцером Б як реальна та безпосередня загроза його життю та життю його колег. Bubbins, § 140
Суд має дослідити тепер, чи можна сказати, що в цій справі використання сили силами безпеки проти потерпілого було абсолютно необхід-
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ним і, таким чином, строго пропорційним досягненню однієї з цілей, викладених у параграфі 2 статті 2, із яких до обставин цієї справи мають
відношення лише «захист інших осіб від незаконного насильства» та «здійснення законного арешту». Oğur, § 79
У цьому зв’язку Суд має нагадати, що за словами Уряду, завданням
співробітників сил безпеки було захопити потерпілого, якого вважали терористом. З цього приводу вони мали зіткнутися із «значним збройним
опором», на який вони відповідали попереджувальними пострілами, один
із яких влучив у Мусу Огура, який нібито втікав. Цей випадок пояснювали,
зокрема, поганою видимістю на місці події через туман та оманливість
похилого рельєфу. Oğur, § 80
Але як і Комісія, Суд відзначає, що з усіх допитаних свідків лише
співробітники сил безпеки стверджували, що на них було вчинено озброєний напад. Не заперечується, що технічний експерт, призначений прокурором Ширнаку, у своєму звіті також відзначав «перестрілку між силами
безпеки та членами терористичного руху в РПК, які стріляли з будівель та
намагалися втекти», але він не вказав на факти, на яких такий висновок
базується.
З іншого боку, у своєму рішення від 26 грудня 1990 року прокуратура
не згадувала жодного нападу на сили безпеки, зазначивши лише, що коли
Муса Огур залишив будівлю та присів, щоб справити нужду, «у сил безпеки склалося враження, що підозрюваний втікає, і вони відкрили вогонь
по ньому».
Нічні сторожі, які були із потерпілим як раз перед подією, усі свідчили, що він вийшов із будівлі сам по нужді і що ані до, ані після пострілу,
який смертельно поранив Мусу Огура, вони не використовували рушниці,
що були в будівлі. Стосовно цього Суд зазначає, що за висновком прокурора Ширнаку, на місці, де лежало тіло потерпілого, не було набоїв або
гільз; цей висновок прокурор підтвердив усно. Прокурором було знайдено лише вісім гільз у човні, але вони були дво- або триденної давності.
Три гільзи були знайдені у будівлі, але залишилося лише здогадкою, чи
були вони використані проти сил безпеки. Нарешті, здається, що жоден із
співробітників сил безпеки не був поранений під час розглянутої операції.
Суд, таким чином, вважає, що тут недостатньо доказів, щоб установити, чи був який-небудь збройний напад на сили безпеки на місці події.
Oğur, § 81

Суд також зазначає, що за словами Селала Уймаза, лейтенант-полковника жандармерії, призначеного губернатором проводити розслідування, сили безпеки мали інструкції за обставин, які були в цьому випад-
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ку, щонайменше тричі попередити підозрюваних через гучномовець. На
думку Суду, таке попередження було ще більше необхідним, коли, як у
цьому випадку, операція проводилася у темряві та тумані, на горбкуватій
поверхні.
Лише один із двох допитаних свідків стверджував, що було усне попередження, хоча інший зазначив, що ніякого попередження не було, а третій свідок сказав, що він не пам’ятає, що сталося.
Суд робить висновок, що тут немає достатніх доказів, щоб установити, чи давали сили безпеки попереджувальні сигнали, як належить у таких випадках. Oğur, § 82
Кілька свідків пояснювали, що смерть сина заявника сталася від попереджувального пострілу, і Уряд додав у своїй записці, що оскільки постріл влучив у задню частину шиї Муси Огура, значить він втікав.
Суд наголошує, що за визначення попереджувальні постріли робляться у повітря майже вертикальною зброєю, щоб уникнути попадання у підозрюваного. Це було це більш суттєвим у цьому випадку, коли видимість
була дуже поганою. Відповідно, важко уявити, як справжній попереджувальний постріл міг влучити у шию потерпілого. У цьому зв’язку слід також зазначити, що за словами одного із співробітників сил безпеки, люди
зайняли позицію за п’ятдесят метрів один від одного, але не мали радіозв’язку; це неминуче ускладнювало передачу наказів та контролю за операцією.
Тож Суд вважає, що навіть якщо припустити, що Мусу Огура вбили
попереджувальним пострілом, цей постріл був настільки погано виконаний, що дорівнює грубій необережності, незалежно від того, чи втікав потерпілий. Oğur, § 83
На підсумок, усіх відзначених недоліків у плануванні та виконанні
операції достатньо, щоб зробити висновок, що використання вили проти
Муси Огура не було ані пропорційним, ані, відповідно, абсолютно необхідним для захисту будь-якої особи від незаконного насильства або для
арешту потерпілого. Тож тут було порушення статті 2 стосовно цього.
Oğur, § 84

У цій справі Суд не може погодитися із головною передумовою, на
якій заявники ґрунтують свої доводи, а саме, що смертоносна і, як наслідок, надмірна сила була використана для арешту особи, яка підозрювалася не більш ніж у крадіжці скутера. Як видно із обставин справи, дійсна
спроба заарештувати Моравія Рамсахая не призвела до чогось більш суттєвого, ніж коротка бійка між ним та офіцером Бултстра, під час якої вогнепальна зброя не застосовувалась. Ramsahai, § 378
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Також Суд не згоден з другою передумовою, ніби офіцери Бронс та
Бултстра не спланували операцію, як потрібно, через отримання необхідних інформації та підкріплення для зменшення ризику. Факти, встановлені вище, свідчать, що офіцери Деккер та Боонстра, неозброєні офіцери
спостереження, які переслідували Моравія Рамсахая пішки разом із паном Хосені, взнали про те, що Моравія Рамсахая озброєний лише після
того, як переслідування закінчилося без успіху. Тож слід погодитися, що
офіцери Бронс та Бултстра також нічого не знали про це, коли зіткнулися
із Моравієм Рамсахаєм. Тобто вони не мали жодних підстав вважати, що
на них чекає щось інше, ніж звичайний арешт. За таких обставин не можна сказати, що офіцери Бронс та Бултстра мали запросити додаткову інформацію або просити підкріплення. Ramsahai, § 379
Офіцер Бултстра витяг свою службову зброю, лише коли Моравія Рамсахай дістав свій пістолет. Офіцер Бронс витяг свою службову зброю і
вистрілив, лише коли Моравія Рамсахай, не звертаючи уваги не недвозначні накази кинути зброю, почав направляти пістолет у його напрямку. Суд
вважає, що офіцер Бронс мав право вважати у цей момент, що його життю
загрожує небезпека; зважаючи на те, що пістолет Моравія Рамсахая був
заряджений і готовий до стрільби, такій оцінці ситуації не можна дорікати
навіть заднім числом. Ramsahai, § 380
Крім того, слід визнати, що офіцери Бронс та Бултстра діяли відповідно до вказівок, призначених для зменшення ризику від використання зброї офіцерами поліції, що зброя та спорядження, видані їм,
були спеціально обладнані, щоб уникнути зайвих смертей, і що офіцер
Бронс мав належну підготовку для використання зброї для свого захисту.
Ramsahai, § 381

Застосування сили державними агентами для досягнення цілей, окреслених у статті 2 § 2, може бути виправданим з погляду цього положення,
якщо воно ґрунтувалось на щирому переконанні, для якого на той момент
були вагомі підстави, навіть якщо згодом воно й виявилось хибним. Інше
рішення поклало б нездоланний тягар на державу та співробітників його
правоохоронних органів під час виконання ними своїх обов’язків, що,
можливо, поставило б під загрозу їхнє життя та життя інших людей. З цього має випливати, a fortiori, випадкове використання смертоносної сили
під час операції, спрямованої на досягнення однієї із зазначених цілей, не
порушує статтю 2 Конвенції, якщо загроза для життя насправді виявилась
правильною. Ramsahai, § 382
Таким чином Суд вважає, що використана смертоносна сила не перевищила „безумовно необхідної” для цілей здійснення арешту Моравія
Рамсахая та захисту життя офіцерів Бронса та Бултстра; тобто постріл
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офіцера Бронса у Моравія Рамсахай не складає порушення статті 2 Конвенції. Ramsahai, § 383
5.1.2. Планування та здійснення операцій
5.1.2.1. Загальні принципи

Зважаючи на важливість захисту, який надає стаття 2, Суд має піддати
найбільш прискіпливій перевірці скарги щодо позбавлення життя, узявши
до уваги не лише дії агентів держави, але також і всі супутні обставини.
Gül, § 78; Kelly, § 92; Shanaghan, § 86; Avşar, § 391; Orhan, § 326; Nachova, § 94; Isayeva, § 174

Враховуючи важливість цього положення в демократичному суспільстві, Суд має під час своєї оцінки піддати обставини позбавлення життя
найбільш прискіпливій перевірці, особливо коли смертоносна сила була
використана навмисно, узявши до уваги не лише дії агентів держави, які
безпосередньо застосували силу, але також усі супутні обставини, у тому
числі питання планування розглянутих дій та контролю за ними. McCann,
§ 150; Andronicou, § 171; Ergi, § 79; Oğur, § 78; Gül, § 84; Bubbins, § 135

Зокрема, необхідно з’ясувати, чи планувалась та контролювалась операція таким чином, щоб якомога зменшити застосування смертоносної
сили. Органи влади мають належним чином забезпечити, щоб будь-який
ризик життю був зменшений. Суд має також дослідити, чи не припустилися органи влади недбалості у виборі своїх дій. Nachova, § 95; Isayeva, § 175
Це саме слушно щодо нападу, при якому потерпілий вижив, але який,
через використану смертоносну силу, дорівнює замаху на вбивство.
Isayeva, § 175

Суд має піддати найбільш прискіпливій перевірці скарги щодо порушення цього положення. У разі застосування сили державними службовцями, він має взяти до уваги не лише дії агентів держави, які насправді
застосували силу, але також усі супутні обставини, у тому числі такі питання, як відповідну чинну правову та адміністративну систему, а також
планування та контроль за діями, що розглядаються. Makaratzis, § 59; Nachova
(GC), § 93

У цьому зв’язку поліція не повинна залишатися у вакуумі, коли виконує свої обов’язки, чи то в контексті підготовленої операції, чи то при раптовому переслідуванні особи, яка вважається небезпечною: правовий та
адміністративний контекст має визначити обмежені обставини, за яких
правоохоронці можуть використовувати силу та зброю, у світлі міжнародних стандартів, які були опрацьовані стосовно цього. Makaratzis, § 59
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Також відповідальність держави не обмежується обставинами, коли є вагомі докази того, що невірно спрямований вогонь агентів держави вбив мирну особу. Вона також може наступити, коли державні
агенти не вдалися до всіх можливих застережних заходів під час вибору засобів та методів операції проти ворожої групи, аби уникнути і,
у будь-якому разі, зменшити випадкову втрату життя мирних жителів.
Isayeva, § 176

Для визначення, чи відповідала використана сила статті 2, має значення, чи планувалася та контролювалася поліцейська операція так, щоб
якомога зменшити можливе використання смертоносної сили або випадкову загибель. Bubbins, § 136
Зважаючи на це, Суд, визначаючи відповідність використаної сили
вимогам статті 2, має ретельно розглянути не тільки питання, чи була
використана військовослужбовцями сила суворо помірною з метою
захисту людей від протиправного насильства, але також чи була антитерористична операція спланована та здійснена владними органами
так, щоб по можливості уникнути використання смертоносної сили.
McCann, § 194

Відповідальність держави не обмежується випадками, коли є вагомі
докази того, що неприцільна стрілянина державних агентів призвела до
загибелі цивільних осіб. Вона може бути відповідальна й тоді, коли не
вдалися до запобіжних заходів, обираючи засоби та методи здійснення
операції сил безпеки проти ворожого угруповання, щоб уникнути або, у
будь-якому разі, зменшити можливість випадкових жертв серед цивільного населення. Ergi, § 79
5.1.2.2. «... при захисті будь-якої людини від незаконного насильства»

Оцінюючи обставини з погляду статті 2 Конвенції, Суд має пам’ятати, що влада Великої Британії, отримавши інформацію про можливий
терористичний акт у Гібралтарі, постала перед складною дилемою. З одного боку, на неї був покладений обов’язок захистити життя людей у Гібралтарі, у тому числі своїх власних військовослужбовців, а з іншого, –
зважуючи на обов’язки, що випливають як з національного, так і міжнародного права, – їм треба було по можливості уникнути застосування
смертоносної сили проти тих, хто підозрювався у створенні цієї загрози.
McCann, § 192

Слід узяти до уваги і деякі інші чинники.
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По-перше, органам влади протистояв бойовий підрозділ ІРА (Ірландської революційної армії), куди входили особи, раніше засуджені за організацію вибухів, та відомий спеціаліст-підривник. З попередніх акцій ІРА
була відома зневагою до людського життя, у тому числі до життя своїх
власних бойовиків.
По друге, влада завчасно отримала попередження про підготовку терористичного акту і тому мала достатні можливості спланувати відповідні дії та у співпраці з владою Гібралтару вдатися до потрібних заходів,
щоб зірвати акцію й заарештувати підозрюваних. Але служби безпеки не
могли знати всіх обставин та змушені були планувати операцію на підставі нетривких припущень. McCann, § 193
Зважаючи на це, Суд, оцінюючи відповідність використаної сили вимогам статті 2, має ретельно вивчити не лише питання, чи була застосована
сила суворо помірна меті захисту людей від протиправного насильства,
але також чи була антитерористична операція спланована та здійснена
владою так, щоб по можливості уникнути використання смертоносної сили.
McCann, § 194

По-перше, Суд зауважує, що як свідчить оперативний наказ начальника поліції Гібралтару, за наміром влади підозрюваних мали заарештувати
у слушний момент. Справді, під час розслідування були надані докази, що
військовослужбовці здійснювали арешти і до 6 березня та що були спроби
знайти зручне місце в Гібралтарі, де тримати підозрюваних після арешту.
McCann, § 202

Можна запитати, чому трьох підозрюваних не заарештували на кордоні негайно після прибуття до Гібралтару і чому, як це видно зі свідчення
інспектора Алжера, було прийнято рішення не перешкоджати їхньому
в’їзду до Гібралтару, якщо вважалося, що вони прибули з метою здійснити вибух. Маючи завчасне попередження щодо наміру терористів, напевно було можливим для влади підготувати операцію з арешту. Хоча раннє
прибуття трьох підозрюваних було несподіванкою, влада мала групу стеження на кордоні та групу з арешту поблизу. Крім того, служба безпеки та
іспанські органи влади мали фотографії трьох підозрюваних, знали їхні
імена, а також їхні прізвиська і мали знати, на які паспорти їм звернути
увагу. McCann, § 203
З цього приводу Уряд стверджував, що на той час він не міг мати достатніх доказів для арешту та засудження підозрюваних. Крім того, звільнити їх, давши зрозуміти, що органам влади відомо про їхні плани, але
залишивши для них можливість вдатися до нової спроби, очевидно збі-
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льшило би ризик. Влада також не могла бути впевнена, що вона має справу лише з цими трьома терористами, а також знати, яким саме чином ті
намагатимуться здійснити вибух. McCann, § 204
Суд тут обмежиться лише зауваженням, що загроза для населення
Гібралтару, – що становить серцевину доводів Уряду у цій справі, – яку
створили, дозволивши їхній в’їзд до країни, не йде у порівняння з можливими наслідками, пов’язаними з відсутністю достатніх доказів для затримання та судового розгляду. На думку Суду, влада або знала, що в
автомобілі не було ніякої бомби, – міркування, яке Суд уже відхилив,
або керівники операції припустилися важливого промаху. Як наслідок,
склалось становище, за якого – враховуючи оцінку оперативної інформації – стрілянину з фатальними наслідками можна було передбачити з
великим ступенем вірогідності.
Рішення не перешкоджати в’їзду трьох терористів до Гібралтару
становить, таким чином, суттєву обставину, яку слід узяти до уваги.
McCann, § 205

Суд відзначає, що на нараді, на якій були присутні військовослужбовці A, B, C та D, розглядалась можливість того, що акція буде здійснена за допомогою автомобіля, зарядженого вибухівкою. Було зроблено
низку ключових припущень. Зокрема, передбачалось, що терористи не
будуть використовувати блокувальний автомобіль; що пристрій буде
задіяний радіосигналом; що його можна детонувати натиском на кнопку; що у разі небезпеки підозрювані задіють вибухівку; що вони озброєні та, вірогідно, застосують зброю у разі зіткнення. McCann, § 206
У будь-якому разі ці припущення, не кажучи вже про намір терористів
здійснити вибух, виявились хибними. Але все ж, як довів Уряд, ґрунтуючись на досвіді свого спілкування з ІРА, усі гіпотези були вірогідні в ситуації, коли дійсні обставини були невідомі і коли влада діяла на підставі
обмеженої оперативної інформації. McCann, § 207
Насправді не приділялась достатня увага іншим версіям. Наприклад,
оскільки вибух очікувався не раніше 8 березня, під час церемонії зміни
караулу, була також можливість того, що ці три терористи виконували
розвідувальну місію. Хоча ця можливість стисло згадувалась, але не схоже,
щоб їй надавали суттєвого значення.
Крім того, і на нараді, і після того, як за підозрюваними почали стежити, можна було передбачити, що вони навряд чи збираються підірвати
бомбу, тим самим убивши багатьох мирних жителів, оскільки пан Мак

188

Застосування смертоносної сили

Канн та пані Ферелл рухалися до кордону, що збільшувало для них ризик
бути викритими та захопленими. Також маловірогідним було припущення, що у той момент вони привели у готовність передавач, щоб мати можливість задіяти згаданий вибуховий пристрій у разі зіткнення.
Більш того, навіть припустивши добру технічну підготовку ІРА, змальовування детонатора як «кнопкового пристрою» (“button job») без тих
зауважень, які згодом дали експерти під час розслідування, і про які влада
повинна була знати, створило вкрай примітивне уявлення про ці пристрої.
McCann, § 208

Також за тих обставин викликає занепокоєння, що висловлене військовослужбовцем G після поверхового огляду автомобіля припущення, що
це «підозрілий автомобіль-бомба», було повідомлено військовослужбовцям – за їхніми власними свідченнями – як достовірне підтвердження наявності вибухового пристрою. Вже згадувалося, що хоча військовослужбовець G і мав справу з вибуховими пристроями в автомобілях, він не був
спеціалістом з радіозв’язку та вибухівки; і його припущення, що це був
підозрілий автомобіль-бомба, яке ґрунтувалось на тому, що антена не відповідала автомобілю, означало скоріше, що наявність вибухового
пристрою не виключається. McCann, § 209
За відсутності належної уваги до низки альтернатив та впевненості
щодо наявності автомобіля з вибуховим пристроєм, який за припущенням
можна було задіяти натиском на кнопку, кілька робочих гіпотез були повідомлені військовослужбовцям A, B, C та D як достовірні факти, що зробило застосування смертоносної сили майже невідворотним. McCann, § 210
Однак недооцінку можливої помилки слід розглядати разом із тією обставиною, що військовослужбовці були навчені, відкривши вогонь, продовжувати стріляти до смертельного ураження підозрюваного. Як відзначав коронер у своїй підсумковій промові до присяжних під час розгляду,
усі чотири військовослужбовці стріляли на знищення підозрюваних. Військовослужбовець Е свідчив, що серед військовослужбовців обговорювалась велика вірогідність того, що прийдеться стріляти на знищення, оскільки залишається мало часу, коли є «кнопковий» пристрій. Враховуючи
це, влада, що зобов’язалась поважати право підозрюваних на життя, мала
виявити величезну обережність, оцінюючи наявну інформацію, до того як
повідомити її військовослужбовцям, застосування якими зброї автоматично
веде до стрільби на знищення. McCann, § 211
Хоча ретельному дослідженню під час розслідування щодо навичок,
отриманих військовослужбовцями, заважила видана заборона розголошу-
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вати інформацію, не ясно, чи навчали їх оцінювати виправданість застосування зброї для ураження цілі з погляду особливих обставин, існуючих
на момент арешту.
Їхнім рефлекторним діям у цьому життєво важливому відношенні
бракувало тієї обережності у використанні зброї, якої слід очікувати від
правоохоронних органів у демократичному суспільстві, навіть коли ті
мають справу з можливими небезпечними терористами. Ці дії помітно
відхиляються від стандартів обережності, які містяться в інструкціях із
використання зброї поліцією, на які звертали їх увагу і які підкреслюють
відповідальність за законом кожного офіцера, залежно від обставин зіткнення.
Це упущення з боку влади також свідчить про брак необхідної обережності у керівництві та організації операції з затримання. McCann, § 212
На підсумок, враховуючи, що було прийнято рішення не перешкоджати в’їзду підозрюваних до Гібралтару, що влада не надала належного значення тому, що оперативні гіпотези – щонайменш у певному відношенні –
можуть виявитися хибними, та що у військовослужбовців увійшло у звичку, відкривши вогонь, стріляти на знищення, Суд не впевнений, що
вбивство трьох терористів становить застосування сили, безумовно необхідне для захисту людей від протиправного насильства у значенні статті 2
§ 2 Конвенції. McCann, § 213
McCann. Спільна незгодна (dissenting) думка суддів Ріссдала, Бернхардта, Тора Вільямсона, Гёлькюклю, Палм, Пекканена, Сера Джона Фріланда, Бака и Ямбрека:
8. ‹…› По-перше, оцінюючи, як влада організувала та провела операцію, Суду
важливо не піддатися спокусі скористатися перевагами ретроспективного погляду. У свій час владі довелося складати плани та приймати рішення, не маючи повної інформації. Лише підозрювані знали напевно про свої плани; і
вони намагалися, – а цьому їх, безперечно, навчали, – тримати свої задуми в
секреті якомога довше. Було б помилкою, звернувши погляд у минуле, вирішити, що якийсь іншій спосіб дії був би, як виявилося, правильнішим, ніж
той, що обрали тоді в умовах антитерористичної операції, і що цей останній
треба оцінювати як злочинно недбалий. Поки не встановлено, що за обставин, відомих на той час, інший спосіб дій був би кращим, такого висновку
зробити не можна.
9. По друге, влада була змушена діяти за законом, у той час як підозрювані
вважали праведною справою вбивство співробітників сил безпеки і не надавали значення випадковій загибелі або пораненню мирних людей. Уже це
надавало підозрюваним тактичну перевагу, якою не можна було дозволити
скористуватися. Наслідки сильного вибуху в центрі Гібралтару могли бути
настільки руйнівні, що влада не могла взяти на себе відповідальність і дозволити підозрюваним задіяти вибуховий пристрій. Безперечно, зобов’язання
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Великобританії за статтею 2 § 1 Конвенції тією ж мірою поширюється на
життя підозрюваних, як і на життя інших людей, цивільних і військових, що
знаходилися в той час у Гібралтарі. Але на відміну від інших людей підозрювані прибули туди, щоб здійснити злочинний задум, який у разі успіху міг
призвести до численних жертв серед мирних людей. Вони за власним вибором опинилися у становищі, коли зобов’язання стосовно них по всій імовірності вступило б у непримиренне протиріччя з зобов’язанням стосовно інших людей.

Єдине, з чим має визначитися Суд, – чи доводить за тих обставин спосіб планування та проведення рятувальної операції (у тому числі й рішення
залучити офіцерів спеціального підрозділу), що державні органи вдалися
до всіх необхідних заходів для зменшення ризику для життя подружжя і
що вибір способів дії не був недбалим. Тому Суд вважає недоречним,
знаючи наслідки події, обговорювати переваги альтернативних тактичних
схем, – як, наприклад, підмішування снодійного в їжу Лефтеріса Андронікоу вдень 24 грудня або використання психолога в переговорах, – або
підмінювати своєю власною думкою думку державних органів, перед
якими постала дилема, з якою держава-відповідач до цього часу не зіткалася і яка вимагала рішучих дій для виходу з глухого кута. Слід зазначити, що альтернативні стратегії насправді обговорювались та розглядались
у національній слідчий комісії й експерти не дійшли єдиної думки щодо
їх прийнятності за цих обставин. Andronicou, § 181
Оцінюючи планування операції та керівництво нею з погляду статті 2
Конвенції, Суд має приділити особливу увагу обстановці, у якій сталася
подія, як утім і розвитку подій протягом дня. Andronicou, § 182
Що стосується обстановки, державні органи добре розуміли, що мають справу з молодим подружжям, а не з закоренілими злочинцями чи терористами. Вони почали переговори і вирішили вести їх до останньої
можливості. Це ясно доводить, що державні органи завжди пам’ятали, що
інцидент стався через «сварку закоханих», і що цю обставину слід враховувати, якщо потім з’ясується, що для звільнення Елзі Константіноу буде
потрібно застосувати силу. За цих обставин державні органи вчинили цілком розумно, коли з метою покласти край ситуації, що сталася, вдалися
до допомоги родини і друзів Лефтеріса Андронікоу.
Слід також відзначити, що державні органи до останньої можливості
намагалися вирішити ситуацію шляхом умовлянь і переговорів. Поліцейський фахівець із переговорів продовжував свої спроби і в останній фазі
події, намагаючись переконати Лефтеріса Андронікоу, що йому не заподіють шкоди, якщо той відпустить дівчину. На нараді об 11 годині вечора
насправді були надані інструкції максимально відстрочити залучення
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офіцерів спеціального поліцейського підрозділу для того, щоб можна було
продовжити переговори. Ці тривалі зусилля влади розв’язати конфлікт
шляхом переговорів ілюструють обміркований намір влади використовувати офіцерів спеціального поліцейського підрозділу лише в крайньому
випадку.
Можна відзначити й певні недоліки, наприклад, відсутність оточення
чи виділеної телефонної лінії між поліцейським, який вів переговори, та
Лефтерісом Андронікоу. Але Суд вважає, що загалом переговори велися
так, як їх розумно було вести за таких обставин. Andronicou, § 183
Незважаючи на сімейний характер події, з погляду державних органів становище поступово ставало вкрай небезпечним, таким, що потребує нагального вирішення. Непоступливість Лефтеріса Андронікоу під
час переговорів, його загрозливий тон, як і крики про допомогу з боку
молодої жінки, переконали державні органи, що до півночі той має намір вбити її та покінчити з собою. Встановлено, що Лефтеріс Андронікоу жодного разу не заявляв, що він уб’є Елзі Константіноу, і що він
погрожував вистрілити в неї, лише якщо поліція ввірветься в його квартиру. Але для державних органів було б нерозумно залишити без уваги
її крики про допомогу. Слід додати, що за годину до півночі неодноразово доносилися її вигуки про те, що Лефтеріс Андронікоу збирається її
вбити; а той, побивши її, тим самим довів, що здатен вдатися до насильства. За таких обставин, знаючи, що Лефтеріс Андронікоу озброєний,
що до півночі переговори не принесли успіху, державні органи могли
обґрунтовано вважати, що необхідно спробувати проникнути до квартири, роззброїти та заарештувати Лефтеріса Андронікоу, щоб звільнити
Елзі Константіноу. Andronicou, § 184
На думку Суду, рішення влади використати спеціальний поліцейській
підрозділ за обставин, що були відомі в той час, було виправданим. З огляду на характер майбутньої операції, було цілком природним удатися до
майстерності такого високопрофесійного підрозділу. Використання спеціального поліцейського підрозділу розглядалося як один із крайніх засобів.
Це рішення обговорювалося як на найвищому рівні поліцейської ієрархії,
так і в міністерстві. Воно було прийнято лише тоді, коли переговори закінчилися невдачею, за обґрунтованого припущення, що життю дівчини
загрожує невідворотна небезпека. Незважаючи на те, що офіцери, які
брали участь в операції, були навчені, відкривши вогонь, стріляти на поразку, слід відзначити, що їм надали чіткі інструкції про те, у якому випадку використовувати зброю. Їм було наказано використовувати лише
помірну силу і стріляти тільки в тому разі, якщо життю Елзі Константіноу
чи їхньому власному життю загрожуватиме небезпека.
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Слід відзначити, що використання зброї навіть не планувалося, і фактично державні органи прагнули обійтися без заподіяння шкоди подружжю. Однак було цілком розумно попередити офіцерів про небезпеку, що
їх очікує, і надати їм докладні вказівки на випадок використання зброї.
Більш того, необхідно підкреслити, що офіцери фактично не знали про те,
що в Лефтеріса Андронікоу крім обріза є й інша зброя. Їм повідомили, що
така можливість не виключена. Таке повідомлення можна розумно вважати застереженням, щоб офіцери діяли з крайньою обережністю під час
операції.
Що стосується рішення озброїти офіцерів автоматами, необхідно підкреслити ще раз: під час операції не передбачалося використовувати будьяку вогнепальну зброю. Однак, знаючи, що Лефтеріс Андронікоу озброєний двоствольним обрізом, і припускаючи, що в нього є й інша зброя,
державні органи мали передбачити всі можливості. Можна додати, що автомати мали ту перевагу, що були оснащені підсвічуванням, а це давало
можливість офіцерам подолати можливі перешкоди при визначенні точного місця знаходження дівчини в темній кімнаті, заповненій сльозочінним газом, і в той же час тримати руки вільними, щоб використати зброю
в разі, якщо по них почнуть стріляти. Більш того, офіцерів інструктували
на випадок використання автоматів таким же чином, як і на випадок використання пістолетів. Andronicou, § 185
З огляду на викладені міркування, Суд не вважає доведеним, що рятувальна операція не була спланована й організована таким чином, щоб максимальною мірою зменшити будь-який ризик для життя цього подружжя.
Andronicou, § 186

З огляду на висновки як стосовно розробки і керівництва операцією,
так і стосовно застосування сили, Суд доходить висновку, що за даних обставин смерть цих молодих людей сталась через використання сили, що
не виходила за межі абсолютно необхідної для захисту людей від протиправного насильства в значенні статті 2 § 2(a) Конвенції і для законного
арешту в значенні статті 2 § 2(b). Andronicou, § 194
Andronicou. Частково згодна (concurring), частково незгодна (dissenting) думка судді Юнгвірта:
<…> На мою думку, поняття «абсолютно необхідний» має означати, що діяти
іншим чином було неможливо.
На жаль, аргументація в рішенні не відповідає такому тлумаченню.
Рятувальна операція і збройне вторгнення виявляють значну непомірність
між використаними засобами і ситуацією, що склалася.
Сумно, що операція, єдиною метою якої був порятунок Елзі Константіноу і
арешт Лефтеріса Андронікоу, проводилася без належної обережності і без
належного добору її виконавців.
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З огляду на спосіб дій спеціального підрозділу поліції і, особливо, на метод
керівництва нею, – за що Уряд держави-відповідача цілком відповідальний, –
я все ще вважаю, що операція виявляє брак організації і відповідної підготовки <…>.
Andronicou. Незгодна думка судді Пікіса:
<…> Право на життя є всеосяжним і має захищатися в будь-який час і за
будь-яких обставин. Нечисленні винятки визначені у статті 2, які, для того
щоб забезпечити дієвість цього права, тлумачаться обмежно.5 На мій погляд,
нещодавнє рішення Суду в справі Мак Канна та інших проти Великої Британії зобов’язує Державу забезпечити захист людського життя на недосяжному
до цього рівні. Операцію, яка несе в собі небезпеку для життя, слід планувати
і проводити так, щоб виключити будь-який невиправданий ризик для життя,
пов’язаний із застосуванням сили, який тільки можливо передбачати. Обов’язок Держави, яка зіткнулася з порушенням громадського порядку (у тому числі й небезпечним для життя), не обмежується тим, щоб оскаржуване застосування сили відповідало небезпеці, яка виникла. На державі лежить додатковий обов’язок – і організувати, і керувати операцією так, щоб звести до
мінімуму випадки використання сили, а якщо застосування сили неминуче, –
зменшити шкідливі наслідки її застосування <…>.

Хоча й не було доведено поза розумним сумнівом, що куля, яка вразила Хавву Ерджі, була спрямована з боку сил безпеки, Суд має розглянути,
чи була операція сил безпеки спланована та проведена так, щоб уникнути
або в можливому ступені зменшити будь-який ризик для життя мешканців селища, у тому числі від стрілянини бойовиків, які опинилися у засідці.
Ergi, § 79

З показів жандармських офіцерів перед Комісією видно, що засідка
була влаштована на північному заході селища майже впритул до цього.
Передбачалось, що терористи можуть підійти до селища або дорогою з
півночі, або спустившись руслом річки, з північного сходу. В останньому
випадку вони могли просочитися на околицю селища непомітними для
сил безпеки, що розташувалися на північному-сході.
Комісія зробила висновок із доказів, що сили безпеки були також на
півдні. За таких обставинах мешканці селища піддавалися значному ризику потрапити під перехресний вогонь сил безпеки і терористів, що підійшли з півночі або північного сходу. Навіть якщо припустити, що сили
безпеки вели б вогонь по терористах, що підійшли до селища, достатньо
обережно, не можна було розраховувати, що і терористи будуть діяти,
піклуючись про безпеку мирних мешканців селища. Немає ніякої інформації, яка вказувала б, що якісь запобіжні заходи були прийняті, щоб жителі села не потрапили під вогонь.

194

Застосування смертоносної сили

Таким чином, за відсутності показів жандармів, які брали участь у
плануванні і проведенні операції, Комісія не впевнена, що при проведенні
операції, організованої впритул до села Кесенташ, була забезпечена необхідна безпека для життя мирного населення. Ergi, § 80
На підставі даних, отриманих Комісією, і власної оцінки доказів Суд
вважає ймовірним, що куля, якою було вбито Хавву Ерджі, була випущена
з півдня або південного сходу, що сили безпеки знаходилися на півдні і
що існувала реальна небезпека для мирного населення потрапити під перехресний вогонь сил безпеки й РПК. У світлі того, що органи влади
держави-відповідача не надали прямих доказів щодо планування і проведення операції, Суд погоджується з Комісією і вважає розумним зробити
висновок, що для захисту життя мирних жителів не було здійснено достатніх запобіжних заходів. Ergi, § 81
Оцінюючи фазу планування та контролю над операцією з погляду
статті 2 Конвенції, Суд має особливо звернути увагу на контекст, у якому
сталася подія, а також на розвиток ситуації. Єдиною його турботою має
бути оцінка, чи доводить за цих обставин планування та контроль над
операцією біля квартири Міхаела Фітцжеральда, що органи влади належним чином потурбувалися про забезпечення того, щоб будь-який ризик
для його життя був мінімізований, і що вони не припустилися недбалості
у виборі дій. Bubbins, § 141
Суд зазначає з початку, що поліцейська операція виникла у відповідь
на стурбованість Мелані Джой щодо присутності сторонньої особи у квартирі Міхаела Фітцжеральда та її побоювання, що Міхаелу Фітцжеральду
загрожує небезпека. Ці побоювання підтвердилися, коли один із двох поліцейських, які прибули на місце, побачили озброєного чоловіка у квартирі Міхаела Фітцжеральда. Цей огляд, який, зрозуміло, викликав тривогу,
оскільки чоловік цілив у поліцейського, дав початок великій поліцейській
операції, у тому числі виклику озброєних офіцерів та оточення ними квартири. Bubbins, § 142
Слід зазначити, що згодом проведення операції залишалося весь час
під контролем старшого поліцейського офіцера та що розташування озброєних офіцерів розглядалось та схвалювалось консультантами з тактичного
використання зброї, які були викликані на місце. Bubbins, § 143
Не можна оспорювати, що поліція вважала, що тут було напружене
протистояння озброєному чоловіку, і що заходи були вжиті для захисту
суспільства. Вони огородили зону, щоб уникнути будь-якої загрози життю
перехожих, а коли стемніло, вона освітили простір біля квартири, щоб
поліпшити видимість та мінімізувати ризик помилки у разі перестрілки.
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Не можна також оспорювати, що протягом цього часу напруження не
спадало. Час від часу бачили, що чоловік розмахує зброєю загрозливим
чином та інколи він навіть займав позицію для стрільби. Заявниця не
припускала, що зброя не мала вигляду справжньої або що поліцейські
офіцери на місці події завдяки своїй обізнаності у зброї мали визначити,
що це є макет. Bubbins, § 144
Щодо благополучності людини всередині квартири, слід зазначити, що
нагальною турботою поліції було завершити протистояння шляхом переконання. Вигукувалися численні попередження та надавалися численні можливості йому здатися. Ці попередження були проігноровані. Bubbins, § 145
Дуже сумно, що не було на місці події тренованого спеціаліста з переговорів, щоб покласти край осаді, зокрема, пояснивши Міхаелу Фітцжеральду, чому виникла операція, та запевнивши його, що йому на завдадуть шкоди, якщо він покладе зброю. Не було пояснено, чому Мелані
Джой або сусідам не сказали, що чоловік всередині квартири назвався у
розмові по телефону з суперінтендантом Баттлом «Міком», щоб упевнитися, чи міг цей «Мік» бути Міхаелем Фітцжеральдом. Мелані Джой знала його за цим скороченим ім’ям. Вона також знала, що він має проблеми
із алкоголем, і в суперінтенданта Баттла склалося враження під час телефонної розмови, що чоловік усередині квартири п’яний. Мелані Джой також повідомила поліції із самого початку події, що у Міхаела Фітцжеральда вдома є макет зброї. Враховуючи, що намагання встановити місце
перебування Міхаела Фітцжеральда не принесло успіху, не можна виключити, що якщо ці дані були б перевірені, склалося б краще розуміння з
боку поліції, що той, хто на перший погляд видавався озброєною особою,
яка проникла до квартири, насправді і є Міхаель Фітцжеральд – п’яний та
розмахуючий макетом зброї. Bubbins, § 146
У той же час Суд має бути обережним щодо оцінки події заднім числом. Він зазначає, що, враховуючи кількість алкоголю, яку виявили в організмі Міхаела Фітцжеральда, не було гарантій, що тренований спеціаліст з переговорів досяг би більшого успіху, ніж суперінтендант Баттл у
намаганні закінчити все миром. Міхаел Фітцжеральд весь час знав, що
його квартира оточена поліцейськими, але продовжував робити погрожуючі жести. Поліція і не знала, що чоловік у квартирі є Міхаел Фітцжеральд. Мелані Джой вигукувала його ім’я через поштову скриньку, і він
не відповідав. Крім того, ті, кого питали щодо останнього місця перебування Міхаела Фітцжеральда, казали, що він залишив Бларні Стоун близько 6.40 вечора. Мелані Джой, з іншого боку, бачила чоловіка, який ліз
до квартири через вікно на нижньому поверсі блязько 6.25 вечора. Такий
час давав підстави припускати, що чоловік не був Міхаелем Фітцжераль-
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дом. Визнано, що суперінтендант Баттл розмовляв по телефону із чоловіком всередині квартири близько 8 години вечора і знав, що той зветься
«Мік». Ця нова інформація була передана озброєним офіцерам і мала очевидне значення для встановлення особи чоловіка всередині квартири. Але
Суд не вважає, що ця лише інформація мала негайно змусити поліцію
змінити тактику. Старший офіцер, який керував операцією, все ще вважав, що ситуація має бути збережена до мирного вирішення. Bubbins, § 147
За таких обставин Суд не вважає, що старшому офіцерові можна дорікати за те, що він не відвів озброєних поліцейських від задньої частини
квартири. Як уже зазначалося, бажаність їхнього розташування була
схвалена досвідченими офіцерами, і весь час зберігалось командуванням.
Слід також зазначити, що на той час, коли було зроблено смертельний постріл, озброєні офіцери, який займали позицію позаду квартири, знали,
що за ними спостерігають із вікна на першому поверсі квартири.
Перш за все, здається, що поліція весь час не хотіла вдаватися до швидких дій, але намагалася вирішити ситуацію без застосування смертоносної сили або тактики, яка могла б призвести до насильницької реакції чоловіка всередині квартири. Важливо у цьому зв’язку, що інспектор Келлі
наказав викликати вечірній персонал, таким чином позначаючи твердий
намір уникнути зіткнення та ризику кровопролиття. Bubbins, § 148
Суд не може погодитися з доводом заявниці, що спосіб планування та
проведення операції неминуче призвів до смертельного поранення Міхаела Фітцжеральда. Слід нагадати, що подія тривала відносно недовго і
була сповнена небезпеки. За цей час слід було прийняти практичні рішення щодо розвитку ситуації та отримання інформації. Інцидент скінчився
раптово та трагічно. Bubbins, § 149
Слід також зазначити, – і ніхто цього не заперечував, – що використання зброї поліцією, а також проведення поліцейської операції такого
типу регулювалося національним законодавством, і існувала система належних та ефективних гарантій для попередження довільного використання смертельної сили. У цьому випадку ніхто із ключових офіцерів,
причетних до операції, не перебував у вакуумі. Вони мали навички поводження зі зброєю і їхні переміщення та дії контролювалися досвідченими
старшими офіцерами. Bubbins, § 150
Враховуючи викладені міркування, Суд тримається думки, що не було
доведено, ніби операція не була спланована та організована таким чином,
щоб якомога зменшити можливу небезпеку для життя Міхаела Фітцжеральда. Bubbins, § 151
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Суд має розглянути у цій справі не лише, чи було виправданим використання смертоносної сили проти заявника, але також чи була операція
врегульована та організована таким чином, щоб якомога зменшити можливий ризик для його життя. Makaratzis, § 60
Зважаючи на нещодавній Закон № 3169/2–3, Суд зазначає, що після
того, що сталося в цій справі, грецька влада змінила правове регулювання
використання зброї офіцерами поліції та провела тренінги поліції із заявленою метою досягнути міжнародних стандартів забезпечення прав людини та діяльності поліції. Makaratzis, § 61
Але на час подій, що розглядаються, законодавство, яке застосовувалося, складалось із Закону № 29/1943, який був прийнятий під час другої
світової війни, коли Греція знаходилася під окупацією збройних сил Німеччини. Цей закон містив перелік ситуацій, коли офіцер поліції міг використовувати зброю без відповідальності за наслідки. У 1991 році указ
президента санкціонував використання зброї за обставин, викладених у
законі 1943 року, «лише коли це абсолютно необхідно і коли всі менш небезпечні способи були вичерпані». Ніяких інших положень, що стосувалися б використання зброї під час дії поліції та планування й контролю за
операціями у грецькому законодавстві не було. З першого погляду ця, доволі слабка, правова система не здається достатньою, щоб забезпечити рівень захисту «законом» права на життя, як це вимагається в сучасних демократичних суспільствах Європи. Makaratzis, § 62
Цей висновок щодо стану грецького законодавства підтверджується
наявними в Суду доказами спливу, який законодавча та адміністративна
система у той час мала за спосіб, яким здійснювалася потенційно небезпечна операція, що закінчилася арештом заявника. Makaratzis, § 63
Повертаючись до обставин цієї справи та зважаючи на висновки національних судів, Суд визнає, що заявник керував своїм автомобілем у
центрі Афін з надмірною швидкістю неконтрольованим та небезпечним
способом, таким чином загрожуючи життю перехожих та поліцейських
офіцерів; тож поліція мала право реагувати на тій підставі, що керував
небезпечним об’єктом у громадському місці. Альтернативні способи зупинити його не принесли успіху; це супроводжувалось зростанням руйнування, що завдавав заявник та смертельною небезпекою, яку становила
його злочинна поведінка для невинних людей. Крім того, поліцейським,
які переслідували заявника, було повідомлено з контрольного центру, що
він може бути озброєним та небезпечним; вони також вважали, що рухи,
які робив заявник, коли зупинив автомобіль, свідчили, що він озброєний.
Makaratzis, § 64
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Інший важливий чинник слід також узяти до уваги, а саме: переважну
атмосферу у Афінах на той час, яка позначалася терористичною активністю проти іноземних інтересів. Наприклад, група, відома як «Революційна
організація 17 листопада», заснована у 1975 році, вчинила, поки не була
роззброєна у 2002 році, численні злочини, у тому числі вбивства представників США. Це в сукупності із тим, що події відбувалися вночі, біля посольства США, сприяли тому, що поліція відчувала велику загрозу з боку
заявника. Makaratzis, § 65
Таким чином, як і національні суди, Суд робить висновок за цих обставин, що поліція могла розумно вважати, що була потреба використати
зброю, щоб зупинити автомобіль та нейтралізувати загрозу, яку становив
його водій, а не лише заарештувати водія, який проїхав на червоне світло.
Тож навіть якщо згодом виявилось, що заявник був неозброєний та що він
не був терористом, Суд згоден, що використання сили проти нього ґрунтувалося на щирому переконанні, яке з вагомих причин сприймалося як таке,
що відповідає дійсності. Вирішити інакше – це покласти нереалістичний
тягар на державу та її правоохоронців під час виконання їхніх обов’язків,
можливо на шкоду їх життю та життю третіх осіб. Makaratzis, § 66
Але хоча використання такої потенційно смертельної сили в цій справі
може вважатися таким, що відповідає статті 2 Конвенції, Суд вражений
тим хаотичним способом, яким вогнепальна зброя була використана поліцією за цих обставин. Він має нагадати, що невизначена кількість поліцейських офіцерів відкрила шалений вогонь по автомобілю заявника із
револьверів, пістолетів та напівавтоматичної зброї. Не менше шістнадцяти влучень нарахували в автомобілі, деякі були горизонтальні і навіть
висхідні, а не спадні, як можна очікувати, якщо переслідувачі стріляли по
колесах і лише по колесах. Три пробоїни та слід від кулі знайшли на лобовому склі, а заднє скло було розбито та впало всередину. У підсумку, з
доказів, наданих Суду, складається враження, що багато поліцейських
брали участь у майже неконтрольованому переслідуванні. Makaratzis, § 67
Тож серйозні питання постають щодо проведення та організації операції. Зрозуміло, що певні вказівки давалися контрольним центром певним поліцейським офіцерам, з якими був зв’язок, але деякі інші прибули
за власним розсудом на допомогу колегам, не отримавши будь-яких інструкцій. Відсутність чіткого командування стало одним із чинників,
який за своїм характером мав збільшити небезпеку, яку становили певні
поліцейські, які стріляли без чіткого плану. Makaratzis, § 68
Суд не забув про те, що заявник був поранений під час незапланованої
операції, яка набула розвитку, на який поліція мала реагувати без попередньої підготовки. Пам’ятаючи про труднощі у підтриманні порядку в су-

Загальні положення

199

часних суспільствах, непередбачувану людську поведінку та практичний
вибір, який має робитися з погляду пріоритетів та ресурсів, позитивний
обов’язок слід тлумачити таким чином, щоб не покласти непосильний тягар
на органи влади. Makaratzis, § 69
Тим не менше, визнаючи, що поліцейські офіцери, причетні до події,
не мали достатнього часу, щоб оцінити всі параметри ситуації та ретельно
організувати операцію, Суд вважає, що розлад операції, яку дехто з поліцейських описав як хаотичну, значною мірою був наслідком того, що на
той час ані кожен поліцейський, ані погоня, як колективна поліцейська
операція, не мали відповідної структури, яка мала б забезпечуватися національним правом та практикою. Суд підкреслює, що фактично у 1995
році, коди відбувалися події, застаріле та неповне для сучасного демократичного суспільства законодавство регулювало використання сили державними службовцями. Діюча система не давала правоохоронцям чітких
вказівок та критеріїв для використання сили у мирний час. Таким чином,
неминучим було, що поліцейські офіцери, які переслідували та врешті заарештували заявника, користувалися значною самостійністю у діях та мали змогу вдаватися до непродуманих дій, які не свідчили про те, що вони
мали добру підготовку й інструкції. Відсутність ясних вказівок може також пояснити, чому поліцейські офіцери брали участь у операції спонтанно,
не звітуючи центральному командуванню. Makaratzis, § 70
У світлі наведеного Суд вважає, що стосовно позитивного обов’язку
відповідно до першого речення статті 2 § 1 запровадити адекватні законодавчу та адміністративну системи, грецькі органи влади не зробили у той
час усе, що від них можна було розумно очікувати, щоб надати громадянам, особливо таким, як заявник, проти якого була використана потенційно смертоносна сила, потрібний рівень захисту та уникнути реальної й
безпосередньої небезпеки для життя, який можна було передбачити, хоча
і як виняток у поліцейській операції по гарячих слідах. Makaratzis, § 71
Таким чином, заявник став жертвою порушення статті 2 Конвенції на
цих підставах. Враховуючи цей висновок, немає необхідності досліджувати
поведінку поліції за другим параграфом статті 2. Makaratzis, § 72
Makaratzis. Спільна згодна (concurring) думка суддів Кости, сера Ніколаса Братца, Лоренцена
та Вайіча:
Хоча ми поділяємо думку більшості Суду, що в цій справі було порушення як
матеріального, так і процесуального аспектів статті 2, ми не можемо цілком
погодитися з мотивами Суду щодо першого.
Ці мотиви ґрунтуються головним чином на двох чинниках – незадовільність
загальної законодавчої системи у Греції на час події, яка регулювала використання вогнепальної зброї та хаотичний спосіб, яким зброя була застосована
поліцією під час переслідування й поранення заявника. На думку Суду, ці два
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чинники тісно пов’язані, «самостійністю в діях та непродумані дії» причетних
поліцейських були, на думку більшості, неминучим наслідком відсутності чітких вказівок та критеріїв, для використання сили в мирний час.
Ми з готовністю можемо погодитися, що спосіб проведення операції поліцією Афін порушує обов’язок захищати життя у значенні першого речення
статті 2. як встановлено практикою Суду, перше речення зобов’язує державу
не лише втримуватися від навмисного та незаконного позбавлення життя, але
також вжити відповідних заходів, щоб гарантувати життя тих, хто знаходиться під її юрисдикцією. Це включає первісний обов’язок держави забезпечити
право на життя, запровадивши кримінально-правові положення, які стримують вчинення злочинів проти особи, які підтримуються правоохоронною
системою для запобігання, припинення та покарання порушення таких положень. Але це також вимагає, на наш погляд, щоб використання потенційно
смертельної сили агентами держави було врегульовано та контролювалось
таким чином, щоб якомога зменшити можливий ризик для людського життя.
Ми згодні, що в цій справі органи влади зіткнулися з очевидно надзвичайною ситуацією, яка розвивалась дуже швидко та не давала можливості підготуватися. Ми згодні також, що обов’язок, покладений статтею 2, не може
тлумачитися таким чином, щоб покласти непосильний тягар на органи влади, та що дії органів влади не повинні оцінюватися з позиції погляду в минуле. Тим не менше, ми вважаємо, що контроль органів влади над операцією
затримання й арешту заявника був відверто неадекватним. Як і більшість Суду, ми особливо вражені кількістю поліцейських, озброєних різноманітною
зброєю, які брали участь у переслідуванні без будь-якого ефективного централізованого контролю за їх діями або будь-якого командування. Туди входили
не лише двадцять дев’ять встановлених офіцерів, але і невизначена кількість
офіцерів, які брали участь у переслідуванні за власним розсудом та без інструкцій і які залишили місце, не назвавши себе і не передавши зброю. Більше того, очевидно, що щонайменше один із цих офіцерів відкрив вогонь
по автомобілю, оскільки суд першої інстанції Афін зробив висновок, що куля, знайдена у тілі заявника, і куля, знайдена всередині автомобіля, не відносилися до будь-якої з тридцяти трьох одиниць зброї, які були вилучені для
дослідження після події.
На наш погляд, лише недисциплінованого та неконтрольованого способу
проведення операції, яка здійснювалась з великим ризиком для життя заявника, достатньо, щоб встановити порушення обов’язку захищати життя за статтею 2.
Де ми розходимося з більшістю – так це у висновках щодо неадекватності у
Греції у відповідний час законодавчої системи, що регулює використання
зброї. Більшість наголошує, що відповідне законодавство, яке створене під
час окупації Греції протягом другої світової війни, містило багато ситуацій,
коли офіцери поліції могли використовувати зброю без притягнення до відповідальності. Зазначаючи, що ці положення були обмежені указом Президента 1991 року, який дозволив використання зброї «лише коли це абсолютно необхідно і коли всі менш небезпечні способи були вичерпані», більшість
дійшла висновку, що «доволі слабка правова система» є недостатньою, щоб
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забезпечити рівень захисту «законом» права на життя, як це вимагається у сучасних демократичних суспільствах Європи.
На відміну від більшості, ми не бачимо чітких доказів тому, що відсутність
контролю над операцією в цій справі обумовлена якимось недоліками або
неповнотою у рівні захисту, який надавало грецьке законодавство. За цих обставин, хоча ми вітаємо поліпшення законодавства, що регулює використання носіння та використання зброї поліцейськими офіцерам, яке було запроваджено у Греції у липні 2002 року, ми не вважаємо за потрібне досліджувати
абстрактно відповідність статті 2 до законодавчих положень, що діяли на той
час, або ґрунтувати свої висновки на будь-яких недоліках цих положень.
Makaratzis. Частково незгодна думка судді Вільдхабера, до якої приєдналися судді Ковлер та
Мулароні:
На даль, я не можу підписатися під висновком щодо матеріального порушення статті 2 у цій справі.
Ця справа стосується небезпечного поліцейського переслідування в центрі
Афін. Небезпечного, оскільки поліція стріляла у заявника, але небезпечного
також тому, що до того, як поліція відкрила вогонь, заявник зруйнував кілька
поліцейських постів своїм автомобілем, зіткнувся з кількома іншими автомобілями, поранив двох водіїв та зламав одному із них шию. Тож марно лише
сказати, що право на життя є фундаментальним. Проблема у тому: чийого
життя? І як життя інших, які опинилися під загрозою, мали бути захищені.
Практика нашого Суду стверджує, що держава має позитивний обов’язок захищати життя осіб від третіх осіб. Конкретно, це може означати, що поліція
має захистити життя пішоходів, водіїв автомобілів та своїх колег від заявника.
Практика Суду стверджує тим часом, що лише за виняткових обставин фізичне погане поводження з боку державних службовців, яке не закінчилося
смертю, може викривати порушення статті 2. Конкретно, це може означати,
що використання сили поліцією проти заявника може створити порушення
статті 2, незважаючи на те, що воно не призвело до загибелі.
Якщо ці два положення практики надмірно розширювати, вони врешті можуть частково співпасти та вступити у конфлікт. Держава тоді, як це не парадоксально, може порушити як позитивний обов’язок захистити життя від
третіх осіб та обов’язок обмежити використання сили поліцією. Очевидно
таке співпадіння було б нещасливим. У крайніх випадках це може поставити
компетентні органи у безвихідну ситуацію. І десь там ще має бути місце для
непередбачуваності життя та субсидіарної ролі системи Конвенції. Такі складні рішення, які приймаються у момент дії, мають відповідним чином розглядатися національними судами, а нашому Суду слід неохоче відступати від їхніх висновків.
У цій справі більшість Суду покладалась на певні висновки грецького суду,
які справді не здаються довільними. Він зробив висновок, що поліція могла
розумно вважати, що тут є потреба у використанні зброї. Я не бачу підстав
робити інший висновок.
Але більшість Суду, тим не менше, зробила висновок про порушення статті 2.
Вона заявила, що вражена «хаотичним способом» проведення операції та пояснила це «відсутністю чіткого командування», нестачею «належної підготов-
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ки та інструкцій» і «застарілим та неповним законодавством», що регулює поведінку поліції.
Матеріали цієї справи, на мій погляд, не доводять відсутність чіткого командування. Навпаки, кілька поліцейських посилалися на команди, які їм давали,
та на інструкції командного центру, і суд першої інстанції Афін також визнав
наявність командування. Якщо більшість Суду не визнає цих свідчень або
якщо вона покладається на якісь інші докази, вона має пояснити, чому вона
так робить.
Визнано, що кілька офіцерів, які не перебували на службі, приєдналися до
переслідування та використовували свою зброю. Наступне адміністративне
розслідування не встановило належним чином, як це сталося. Тому наш Суд
встановив порушення статті 2. Я приєднався до більшості Суду у цьому пункті, що відбиває усталену практику. Але національний закон не забороняє поліцейським, які не знаходяться при виконанні обов’язків, приєднатися до поліцейського переслідування за виняткових обставин, і я не бачу підстав, чому
таку участь слід a priori вважати матеріальним порушенням статті 2.
Як я бачу, найсильніший аргумент, висунутий більшістю Суду, – це занадто
широкий розсуд, наданий поліції Законом № 29/1943. Але на час поліцейського переслідування у цій справі (13 вересня 1995 року) закон № 29/1943 вже
було замінено статтею 133 указу Президента № 141/1991, який дозволяв використання зброї у ситуаціях, вказаних у Законі № 29/1943, «лише коли це
абсолютно необхідно і коли всі менш небезпечні способи були вичерпані».
Звісно, що це не є вичерпним сучасним поліцейським законодавством, але це
задає суттєвий стандарт для використання поліцією сили у цілком чіткий
спосіб.
Я не можу погодитися, що Суд має встановити матеріальне порушення статті
2 у випадку, який стався через безвідповідальну та небезпечну поведінку заявника, коли національний кримінальний суд ретельно розглянув відповідні
факти та вирішив, що використання сили поліцією було виправданим метою
захистити життя третіх осіб; коли Суд погоджується із думкою національного
суду, що використання зброї поліцією було виправданим; коли заявник зазнав поранень (як і його жертви), але не загинув; та коли національний закон
обмежує використання поліцією зброї ситуаціями, коли це абсолютно необхідно.
Makaratzis. Частково незгодна (dissenting) думка судді Цаци-Ніколовської, до якої приєдналася
суддя Стражницька:
На жаль, я не можу поділити висновок більшості Суду щодо порушення
статті 2 стосовно обов’язку держави захищати законом право на життя заявника та щодо того, що не виникає окремих питань з погляду статті 3 та 13
Конвенції.
Я вважаю, що, враховуючи дійсні обставини події, під час якої життя заявника опинилося у небезпеці, неможливо зробити висновок поза розумним сумнівом, що тут було порушення статті 2 у матеріальному аспекті.
Практика Суду встановила, що лише за виняткових обставин фізичне погане
поводження з боку державних службовців, яке не призвело до загибелі, може
становити порушення статті 2 Конвенції.
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Я погоджуюсь, що в цій справі є виняткові обставини, які дають підстави застосувати статтю 2, оскільки життя заявника було поставлено під загрозу через використання смертоносних засобів офіцерами поліції з метою зупинити
автомобіль та заарештувати його, але за обставин справи я вагаюся, що є достатньо встановлених фактів, щоб вирішити поза розумним сумнівом, що тут
було порушення статті 2 по суті.
Я вважаю, що в цій справі необхідно мати чітку картину події, щоб оцінити,
чи було тут порушення статті 2 по суті.
У цій справі, я гадаю, Суд має вирішити питання поведінки поліцейських під
час події, а саме їх ідентифікацію як учасників переслідування, використання
ними зброї з початку до кінця, у тому числа дії оперативного підрозділу на
патрульних автомобілях та мотоциклах, дії контрольного центру, їхні інструкції та координацію. Він мав також узяти до уваги імплементацію на практиці
національних та міжнародних принципів законності, пропорційності та необхідності в цій справі, наслідки події, усі ушкодження заявника та його поведінку під час події, щоб оцінити, чи була в діях поліції неправильність або
довільність, або зловживання силою. Суд має відповідні докази щодо цього.
Це правда, що національний закон, цитований у рішенні, є застарілим, і що
певні положення надають поліції значний розсуд у використанні зброї, наприклад, використання зброї на виконання законів, указів та рішень відповідних органів влади, або для розсіювання публічних зібрань, або для придушення заколоту, але не це є питанням у цій справі. Взагалі кажучи, цей факт
не означає, що поліція може використовувати зброю безконтрольно. Це
особливо так у цьому разі, коли немає доказів тому, що так використовувалась сила. З іншого боку, це законодавство було змінено положенням, яке
дозволяло використовувати зброю, коли це абсолютно необхідно і коли всі
менш небезпечні способи були вичерпані. Більше того, усі відповідні міжнародні принципи в міжнародних документах, процитовані у рішенні, визнавалися грецькою владою. Кримінальний процес щодо завдання тяжких ушкодження та недозволеного використання зброї було порушено проти семи
офіцерів поліції, які згодом були виправдані на підставі адміністративного
розслідування, яке здійснювалося щодо 21 поліцейського, і для мене важко
визнати, що поліцейські офіцери могли використовувати зброю без притягнення до відповідальності за наслідки.
Я б сказала, що я не маю чіткої картини події, оскільки через неналежне, неповне та неефективне розслідування немає достатніх фактичних доказів і інформації щодо поліцейської практики з використання зброї. Загалом національні суди мають встановлювати факти. Суд спробував зробити це
самотужки, але, на мій погляд, безуспішно у деяких напрямках.
У такій ситуації я вважаю, що неможливо оцінити і зробити висновок поза
розумним сумнівом, шо тут було порушення статті 2 по суті внаслідок події.
Я гадаю, що у цій ситуації немає необхідності розглядати скаргу заявника за
статтею 2 Конвенції щодо заявленої відсутності захисту з боку національного
законодавства права на життя.

Не заперечується, що заявниця та її родичі були атаковані, коли намагалися залишити село Катир-Юрт безпечним, як вони вважали, виходом
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з-під обстрілу. Встановлено, що авіаційна бомба, скинута з російського
військового літака, вибухнула біля їхнього мікроавтобуса, внаслідок чого
син та три племінниці заявниці загинули, а заявниця та інші її родичі
отримали поранення. Це змушує розглядати скаргу за статтею 2. Уряд
вважав, що використання сили було виправданим у цьому випадку згідно
з параграфом 2(а) статті 2 Конвенції, оскільки було абсолютно необхідним через тогочасне становище у Катир-Юрті. Isayeva, § 179
Суд згоден, що ситуація, яка існувала у Чечні у відповідний час, вимагала виняткових заходів з боку держави, щоб повернути контроль над Республікою та придушити незаконний озброєний спротив. Зважаючи на
контекст конфлікту в Чечні у відповідний час, ці заходи могли, вірогідно,
включати розміщення військових підрозділів, оснащених бойовим озброєнням, у тому числі військовою авіацією та артилерією. Присутність дуже
великої кількості озброєних бійців у Катир-Юрті та їхній активний спротив правоохоронним органам, що не заперечується сторонами, може виправдати використання смертоносної сили державними агентами, таким
чином перенісши ситуацію у сферу параграфа 2 статті 2. Isayeva, § 180
Погоджуючись, що використання сили може бути виправданим у цій
справі, зрозуміло, що має бути досягнуто балансу між цілями, які ставляться, та засобами, які використовуються для їх досягнення. Суд зараз
розгляне, чи були дії у цьому випадку не більші, ніж це абсолютно необхідно для досягнення заявленої цілі. З метою досягнення цього, Суд розгляне на основі інформації, наданої сторонами та у світлі наведених вище
принципів, чи узгоджувалось планування та проведення операції зі статтею 2 Конвенції. Isayeva, § 181
Слід зазначити з самого початку, що здатності Суду зробити оцінку того, як планувалась та проводилась операція, зашкодила відсутність в нього інформації. Уряд не надав більшості документів щодо військової операції. Жодного плану операції, жодної копії наказів, записів, журналів або
оцінок результатів військової операції не було надано, і, зокрема, жодних
відомостей не було надано, щоб пояснити, що було зроблено, щоб оцінити та запобігти можливій шкоді для мирного населення у Катир-Юрті у
разі використання важкої військової зброї. Isayeva, § 182
Незважаючи на це, документи, надані сторонами, та вивчення матеріалів дозволяють Суду зробити певні висновки щодо того, чи була операція спланована та проведена таким чином, щоб уникнути або якомога
зменшити шкоду для мирного населення, як цього вимагає стаття 2 Конвенції. Isayeva, § 183
Заявниця заявляє, що військові мали заздалегідь знати про дуже реальну можливість прибуття великої групи бойовиків до Катир-Юрту, а також
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стверджує, що вони навіть заохотили таке прибуття. Суд звертає увагу на
велику кількість доказів, які, здається, ведуть до висновку, що прибуття
бойовиків не було так несподіваним для військових, щоб вони не мали часу
застосувати заходи для захисту населення від попадання у зону конфлікту.
Isayeva, § 184

Інтерв’ю генерала Шаманова від 5 лютого 2000 року посилається на
успішний план виманити озброєних повстанців із Грозного та запобігти
їхньому переходу горами через створення «коридору», який був під суцільним контролем федеральних сил в області, що контролювалась Західною групою військ. У своїх свідчення під час розслідування пан Шаманов стверджував, що підрозділ під командування генерал-майора Недобитко був розташований для блокування Катир-Юрта, оскільки за
розвідувальною інформацією група бойовиків прорвалася туди. Свідчення офіцера ОМОНу, розташованого у Катир-Юрті, посилається на попередження, отримане ним від керівництва 3 лютого 2000 року, що можна
очікувати прибуття бойовиків до Катир-Юрта або Валерика. Щонайменше дві цивільні особи казали про військові контрольні пункти на виході з
села, які здійснювали жорсткий контроль над переміщенням до і з КатирЮрту щонайменше за кілька днів до 4 лютого 2000 року. Таким чином,
важко припустити, що прибуття бойовиків до Катир-Юрта рано вранці 4
лютого 2000 року та їх кількість були несподіванкою для командуючих
операцією. Isayeva, § 185
Навпаки, заявниці та інші допитані мешканці села, стверджували, що
вони відчували себе у безпеці через велику кількість військових у районі,
дорожні блокпости навкруги села та чітке оголошення села «безпечною
зоною». Підрозділ ОМОНу розташовувався прямо у Катир-Юрті. Свідчення мешканців села описують прибуття бойовиків та наступний напад як
несподіванку. Isayeva, § 186
Суду не надали доказів, які б вказували, що щось було зроблено, аби
забезпечити, щоб інформація про ці події була передана мешканцям до 4
лютого 2000 року, безпосередньо або через голову адміністрації. Але те,
що обґрунтовано очікували, або навіть спровокували, щоб бойовики увійшли до Катир-Юрта ясно наражало його мешканців на всі види небезпеки. Враховуючи доступність цієї інформації, відповідні органи влади мали передбачити ці небезпеки і, якщо не попередити прибуття бойовиків
до села, то щонайменше завчасно попередити мешканців. Голова адміністрації, чия роль у спілкування між військовими та мешканцями села
сприймалася як ключова, був допитаний лише один раз, і йому не ставилися запитання щодо обставин прибуття бойовиків або щодо організації
безпечного проходу для мешканців. Isayeva, § 187
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Враховуючі ци докази та наявні документи, Суд робить висновок, що
операція у Катир-Юрті не була спонтанною. Операція, яка мала на меті
роззброєння або знищення бойовиків, була запланована наперед. У своїх
свідченнях генерал-майор Недобитко стверджував, що використання артилерії та авіації передбачалося як один із варіантів і обговорювалося із
генералом Шамановим. Повітряний спостерігач свідчив, що він був розташований у командному центрі біля Катир-Юрта за день до початку операції. Isayeva, § 188
Суд вважає очевидним, що коли розглядають використання авіації,
оснащеної важкою військовою зброєю в межах населеного пункту, вони
мають також врахувати, що становить собою такий метод. Але немає доказів тому, що такі міркування відігравали значну роль у плануванні.
У своїх свідченнях генерал-майор Недобитко згадував, що тактичний
план, погоджений із генерал-майором Володимиром Шамановим увечері
3 лютого 2000 року, посилався на присутність біженців. Лише це посилання не може замінити всебічну оцінку меж використання зброї масового
знищення у населеному пункті. За різними оцінками населення КатирЮрту на той час становило від 18 000 до 25 000 осіб. Немає доказів, що
на стадії планування операції були зроблені серйозні розрахунки щодо
евакуації населення, наприклад, щодо забезпечення завчасного повідомлення про напад, тривалості евакуації, можливих маршрутів евакуації,
типу запобіжних заходів для забезпечення безпеки, заходів для допомоги
вразливим та хворим особам і т.ін. Isayeva, § 189
Як тільки присутність та велика кількість бойовиків була очевидна органам влади, командири операції обрали варіант плану, який передбачав
бомбові та ракетні удари по Катир-Юрту. Між 8 та 9 ранку 4 лютого 2000
року генерал-майор Недобитко зателефонував до льотчиків, не визначивши, яку зброю вони мають нести. Літаки, очевидно за умовчанням, несли
важкі вільнопадаючі авіаційні бомби великої руйнівної сили FAB-250 та
FAB-500 із радіусом ураження, що перевищує 1000 метрів. Відповідно до
свідчень військовослужбовців, бомби та інше некерована важка зброя використовувалися для бомбування як центру, так і околиць села. Isayeva, § 190
Суд вважає, що використання такої зброї у населеному пункті, у мирний час та без попередньої евакуації цивільного населення, неможливо
поєднати з тим ступенем обережності, який очікується від правоохоронного органу в демократичному суспільстві. Ніякого військового або надзвичайного стану не було оголошенно в Чечні, і не було зроблено ніякого
відступу за статтею 15 Конвенції. Таким чином, цю операцію слід оцінювати з точки зору звичайного законодавства. Навіть зіткнувшись із ситуацією, коли, за словами Уряду, населення села стало заручником великої
групи добре озброєних та підготовлених бойовиків, першою метою опе-

Загальні положення

207

рації мало бути захистити життя від незаконного насильства. Використання зброї масового знищення відверто суперечить цій меті і не може
вважатися сумісним із стандартами обережності, які є обов’язковими для
операції такого типу, що включає використання смертоносної сили державними агентами. Isayeva, § 191
Під час розслідування командири операції доводили, що про безпечний прохід було оголошенно населенню Катир-Юрта; що населення належним чином поінформували через голову адміністрації про вихід, а
також через пересувну станцію сповіщення і вертоліт, оснащений гучномовцем; та що два блокпости були відкриті, щоб полегшити вихід із
села. Isayeva, § 192
Документи, які наявні в Суду, підтверджують, що були вжиті заходи,
щоб інформація про безпечний прохід була доведена до населення. Кілька
військовослужбовців дали свідчення щодо таких заходів, хоча їхні покази
були не зовсім послідовні. Одна із мешканок підтвердила, що бачила вертоліт, обладнаний гучномовцем вранці 4 лютого 2000 року, хоча вона не
могла почути жодного слова через стрілянину. Заявниця та інші численні
свідки стверджували, що вони чули, головним чином від сусідів, що військові дозволили прохід через гуманітарний коридор. Хоча жоден із документів, наданих військовими та вивченими Судом, не вказує на час, коли відбувалися ці оголошення, мешканці вказували на час близько 3 годин
опівдні 4 лютого 2000 року. Таким чином, здається, що інформація про
коридор стала відома мешканцям лише через кілька годин бомбування
військовими з використанням важкої зброї масового знищення, що вже
поставило життя мешканців у велику небезпеку. Isayeva, § 193
Суд також зазначає, що посилання на встановлення військових блокпостів на виході із села демонструє намір військових контролювати вихід,
щоб відокремити бойовиків від цивільного населення, але жодним чином
не служило полегшенню виходу. Із документів ясно, що хоча й можна було залишити Катир-Юрт двома шляхами – один у напрямку АчхойМартану, а інший у напрямку Валеріка – мешканцям фактично дозволили
прохід лише першим шляхом. Свідки згадували отриману спочатку інформацію, що шлях на Ачхой-Мартан був відкритий військовими. Заявниця
та інші мешканці, які залишили село 4 та 5 лютого, зробили це у напрямку Ачхой-Мартану. Деякі свідки казали, що їм не дозволили вийти у напрямку Валеріка і що солдати посилалися на інший наказ генерала Шаманова. Командуючий операцією генерал-майор Недобитко на запитання
слідчого, що б змінилося, якщо б мешканці опиралися прибуттю бойовиків до села або поінформували військових про їхнє прибуття раніше, відповів, що військові «дозволили б» їм залишити село двома шляхами. Тож
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можна зробити висновок, що щонайменше певний період часу протягом
трьох днів операції, другий блокпост у бік Валеріка був закритий для виходу цивільного населення, і, таким чином, їм заважали залишити поле
бою за наказом командуючого операцією. Isayeva, § 194
Як тільки інформація щодо коридора була поширена, мешканці почали
залишати село, користуючись перервами у бомбуванні. Опівдні 4 лютого
2000 року на дорозі у напрямку Ачхой-Мартану мало бути багато цивільного населення та цивільних автомобілів. Один із свідків казав, що багато
автомобілів вишикувалось на вулиці Орджонікідзе, очікуючи черги виїхати. Заявниця стверджувала, що її сусіди залишали село разом із ними.
Полковник Р. казав, що в перший день бомбардування мешканці масово
залишали Катир-Юрт по дорозі у бік Ачхой-Мартану. Солдати на блокпосту дороги, що вела до Ачхой-Мартану мали бачити людей, які втікали з
поля бою. Це мало бути відомим командирам операції і мало змусити їх
забезпечити безпечність проходу. Isayeva, § 195
Але жоден документ або свідчення військових не згадують наказу зупинити атаки або зменшити їх інтенсивність. Хоча є багато посилань у
показах військових на оголошення про гуманітарний коридор, немає жодного свідчення, яке згадувало забезпечення цього коридора. Свідчення
повітряних спостерігачів та військових льотчиків, розглянуті Судом, не
містять жодного посилання на інформацію про гуманітарний коридор та
на обов’язок поважати його. Немає також враження, що їх у якийсь час
попередили військові, які перебували на блокпосту в напрямку АчхойМартану, або командири операції, про знаходження на вулицях цивільного населення, яке залишає село. Їхня власна здатність оцінити мішені була
послаблена поганою видимістю, і льотчики заперечували у своїх свідченнях, що вони бачили цивільних осіб або цивільні автомобілі. Isayeva, § 196
Питання щодо точного числа загиблих залишається відкритим, але
Суд має достатньо доказів, щоб припустити, що за цих обставин їх може
бути значно більше, ніж цифра, сама по собі вражаюча, встановлена під
час національного розслідування. Суд також враховує звіт, наданий
«Х’юман Райтс Уотч» щодо цього та інших інцидентів, коли цивільні
особи були атаковані, коли втікали від бою. Суд не бачить ніякої різниці
між тими інцидентами й ситуацією заявниці та її родичів з погляду рівня
небезпеки, на яку вони наражалися. Isayeva, § 197
Військові експерти у звіті від 11 лютого 2002 року роблять висновок,
що дії оперативного командування груп були законні та пропорційні становищу. Щодо мінімізації втрат серед мирного населення, звіт ґрунтує
висновки на двох головних підставах: що командири організували та провели евакуацію населення і що вони обрали метод локалізованого вогню.
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Суд, враховуючі попередні параграфи, не вважає, що документи, які є у
справі, можуть призвести до такого висновку. У звіті також робиться висновок, що евакуації могли зашкодити бойовики. Також нічого у розглянутих документа не підтримує висновок, що бойовики утримували мешканців та заважали їм залишити село. Isayeva, § 198
Заявниця доводила, що існуюче національне законодавство як таке не
забезпечувало належного захисту цивільного населення. Вона послалася
лише на єдиний оприлюднений правовий акт, на якому ґрунтували свої
висновки військові експерти, а саме Армійське польове керівництво. Суд
згоден із заявницею, що те, що Уряд не послався на положення будь-якого
національного закону, який би регулював використання сили армією або
силами безпеки в ситуації, яка склалася у цьому випадку, хоча і недостатньо для того, щоб вирішити щодо порушення державою позитивного
обв’язку захистити право на життя, але в обставинах цієї справи також
безпосередньо стосується міркувань Суду щодо пропорційності відповіді
на напад. Isayeva, § 199
На підсумок, погоджуючись, що операція у Катир-Юрті 4-7 лютого
2000 року мала законну мету, Суд не вважає, що вона була спланована
та виконана з необхідною турботою про життя цивільного населення.
Isayeva, § 200

Суд робить висновок, що тут було порушення статті 2 Конвенції щодо
обов’язку відповідної держави захистити право на життя заявниці, її сина
Зелімхана Ісаєва та її трьох племінниць – Зареми Батаєвої, Хеди Батаєвої
та Марем Батаєвої. Isayeva, § 201
5.1.2.3. «... при здійсненні законного арешту...»

Суд вважає, що у згоді з обов’язком держави захищати життя, вирішальним елементом планування операції з арешту, яка може призвести до
використання вогнепальної зброї, має стати аналіз усієї наявної інформації щодо супутніх обставин, у тому числі, щонайменше, щодо характеру
злочину, вчиненого особами, яких мають заарештувати, та ступню небезпеки, – якщо є якась небезпека, – яку становить особа. Питання, чи може і
за яких обставин розглядатись питання про застосування вогнепальної
зброї, якщо особа, яку мають заарештувати, намагатиметься втекти, має
вирішуватися на підставі ясних правових норм, відповідного тренування
та у світлі цієї інформації. Nachova, § 110
У цій справі Уряд особливо підкреслював, що правила, які впорядковують використання сили, були встановлені законом, тож були відомі офіцерам, які заарештовували. Nachova, § 111
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Суд зазначає, що відповідні інструкції щодо використання сили військовою поліцією не були оприлюднені, не ставили використання вогнепальної зброї у залежність від оцінки супутніх обставин та, що найважливіше, не вимагали оцінки характеру злочину, вчиненого втікачем, і загрози,
яку він становить. Інструкції дозволяли використання вогнепальної зброї
для арешту за будь-яке незначне правопорушення. Хоча Верховний Суд
встановив, що вимога пропорційності існує за кримінальним правом, як
його тлумачать коментатори, це питання не було чітко врегульовано і
тлумачення Верховного Суду очевидно не застосовувалось на практиці,
про що свідчать висновки слідчого та прокурора в цій справі. Уряд не надав будь-яких відомостей щодо підготовки офіцерів військової поліції.
Nachova, § 112

Крім того, хоча офіцери мали час, щоб обговорити план, вони так і не
торкнулися питання щодо загрози, яку становили пан Ангелов та пан Петков. Полковник Д. вважав достатнім повідомити офіцерам, які заарештовували, що втікачі є «кримінально активні» – евфемізм, який не містив
будь-яких відомостей щодо характеру злочинів, які вони вчинили, – і в
той же час наказав офіцерам мати під час арешту автоматичні гвинтівки
та пістолети, «у відповідності до правил», та використати всі засоби, аби
здійснити арешт. Тобто сцена була підготовлена для невиправданого використання вогнепальної зброї. Стислий план, окреслений майором Ж. на
шляху до Лезури, не більш ніж визначав позиції офіцерів, які вони мають
зайняти, щоб оточити будинок. Ризик від того, що два чоловіки намагатимуться втекти, стратегія їх переслідування та головне питання про те, чи
буде виправданим застосувати вогнепальну зброю, зовсім не обговорювались. Nachova, § 113
Суд вважає, що стосовно планування та контролю за операцією з арешту органи влади не виконали своє зобов’язання зменшити ризик втрати
життя, оскільки характер злочину, вчиненого паном Ангеловим та паном
Петковим, і те, що вони не становили жодної небезпеки, не були взяті до
уваги, а ситуації, у яких вогнепальна зброя мала бути застосована – якщо
взагалі застосована – не обговорювались через очевидний брак правил та
відсутність належної підготовки. Nachova, § 114
Пан Ангелов та пан Петков, які відбували покарання за самовільну
відлучку з військової служби, втекли з місця затримання. Обидва служили
у будівельних військах, особливому підрозділі збройних сил, у яких військовослужбовці виконують обов’язки будівельників на невійськових місцях.
Nachova, § 98

Крім того, пан Ангелов та пан Петков відбували короткочасне ув’язнення за ненасильницький злочин. Вони втекли, не використовуючи насильст-
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ва, лише залишивши місце роботи, яке знаходилось за межами місця ув’язнення. Також вони не були озброєні і не становили небезпеки для офіцерів,
які заарештовували, або для третіх осіб. Хоча вони раніше були засуджені
за крадіжку та час від часу відлучалися без дозволу, вони не були помічені
в насильстві. Nachova, § 99
Тож їхня втеча не потягнула жодного особливого ризику або незворотної
шкоди. Nachova, § 100
Крім того, поведінка пана Ангелова та пана Петкова мала бути передбачуваною для органів влади, оскільки після попередніх втеч пана Ангелова знаходили за однією й тією ж адресою в Лезурі. Nachova, § 101
Палата окремо розглянула спосіб, у який операція з арешту планувалась. Велика Палата підтримує висновки Палати про те, що органи влади
не виконали обов’язку зменшити ризик втрати життя, оскільки офіцери,
які заарештовували, отримали вказівки використати всі можливі засоби,
аби заарештувати пана Ангелова та пана Петкова, незважаючи на те, що
втікачі були беззбройні і не становили загрози життю та здоров’ю. Як
слушно зазначила Палата (§ 110):
«Вирішальним елементом планування операції з арешту ... має стати
аналіз усієї наявної інформації щодо супутніх обставин, у тому числі, щонайменше, щодо характеру злочину, вчиненого особами, яких мають заарештувати, та ступню небезпеки, – якщо є якась небезпека, – яку становить
особа. Питання, чи може і за яких обставин розглядатись питання про застосування вогнепальної зброї, якщо особа, яку мають заарештувати, намагатиметься втекти, має вирішуватися на підставі ясних правових норм, відповідного тренування та у світлі цієї інформації». Nachova (GC), § 103
Велика Палата зі свого боку знову б наголосила на відсутності чітких
правових та адміністративних норм, які визначають обставини, за яких
офіцери військової поліції можуть застосовувати потенційно смертоносну
силу. Він згоден з тим висновком Палати, що відповідні норми:
«...не ставить використання зброї у залежність від ретельної оцінки
супутніх обставин та, найважливіше, від оцінки характеру злочину, вчиненого втікачем за загрози, яку він чи вона становить». Nachova (GC), § 104
У будь-якому разі діючі норми дозволяють направити команду добре
озброєних офіцерів для арешту двох чоловіків без будь-якого обговорення
загрози, якщо така існує взагалі, яку вони становлять або без чіткого застереження про необхідність зменшувати будь-який ризик для життя. Коротко кажучи, спосіб, у який операція планувалась та контролювалась,
виказує сумну зневагу до первинності права на життя. Nachova (GC), § 105
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Не заперечується, що пан Ангелов та пан Петров проходили службу у
будівельних військах, особливому підрозділі збройних сил, у яких військовослужбовці виконують обов’язки будівельників на невійськових місцях. Вони буди засуджені до коротких термінів ув’язнення за ненасильницькі злочини. Вони втекли, не використовуючи насильства, лише
залишивши місце роботи, яке знаходилось за межами місця ув’язнення.
Хоча вони раніше були засуджені за крадіжку та час від часу відлучалися
без дозволу, вони не були помічені у насильстві. Також вони не були
озброєні і не становили небезпеки для офіцерів, які заарештовували, або
для третіх осіб, – обставина, про яку офіцери, що заарештовували, мали
знати з інформації, яка в них була. У будь-якому разі, після зустрічі з чоловіками в селі Лезура, офіцери або щонайменше майор Ж. відзначили,
що вони були неозброєні та не показували будь-яких ознак загрозливої
поведінки. Nachova (GC), § 106
Враховуючи викладене, Суд вважає, що за обставин, які склалися у
цьому випадку, будь-яке використання потенційно смертоносної сили було заборонено статтею 2 Конвенції, незалежно від вірогідності, що пан
Ангелов та пан Петров можуть втекти. Як зазначалось вище, використання потенційно смертоносної сили не може вважатися «безумовно необхідною», коли відомо, що особи, яких заарештовують, не становлять загрози
для життя або здоров’я і не підозрюються у вчиненні насильницького
злочину. Nachova (GC), § 107
5.1.2.4. «…for the purpose of quelling a riot or insurrection…»

Демонстрація набула далеко не мирного характеру, про що свідчать
ушкодження рухомого та нерухомого майна в місті і поранення, отримані
кількома жандармами. Зіткнувшись з безперечно значним проявом насильства, сили безпеки, відчуваючи свою недостатню чисельність, запросили підтримку, і, таким чином, було задіяні принаймні два броньовики.
Незважаючи на те, що водій «Кондора», уоррент-офіцер Назим Айхан,
стверджував, що він стріляв у повітря, кілька свідків, у тому числі деякі
видатні громадяни міста, заявили, що вогонь спрямовувався і в натовп.
Хоча ці заяви і були категорично відкинуті Урядом, вони підтверджуються тим, що майже всі постраждалі демонстранти були поранені в ноги;
такі поранення цілком могли бути отримані при рикошеті куль, випущених
по спадній траєкторії з гарматної башти броньовика. Güleç, § 70
Як і Комісія, Суд згодний із тим, що в даному випадку застосування
сили може бути виправдане відповідно до статті 2 § 2(с), але зайве говорити, що необхідно дотриматися балансу між переслідуваною метою і засобами, застосовуваними для її досягнення. Жандармерія використовува-
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ла таку могутню зброю ймовірно через те, що не була оснащена кийками,
захисними щитами на випадок безладь, брандспойтами, гумовими кулями
і сльозогінним газом. Відсутність такого спорядження тим більше незрозуміло і неприйнятно, що провінція Ширнак, як відзначав Уряд, знаходиться в регіоні, у якому оголошено надзвичайний стан, і де в той час
безладдя можна було очікувати в будь-який час. Güleç, § 71
Що ж стосується того, чи були серед демонстрантів озброєні терористи, Суд має відзначити, що Уряд не надав жодних доказів на підтвердження цієї заяви. По-перше, ніхто з жандармів не одержав кульового поранення ні там, де загинув син заявника, ні в інших місцях, де рухалась
демонстрація. По-друге, ніякої зброї або порожніх гільз, про які можна
було припустити, що вони належать членам Робочої партії Курдистану
(РПК), на місці знайдено не було. Більш того, обвинувачення, висунуте у
суді національної безпеки Дайярбакира проти власників тринадцяти гвинтівок, конфіскованих після події, порожні гільзи від яких були знайдені
силами безпеки, закінчилося виправданням, оскільки обвинувачуваний не
брав участі в розглянутих подіях. Güleç, § 72
У підсумку Суд вважає, що за даних обставин сила, яку застосовували
для розгону демонстрації, що призвело до смерті Ахмета Гулеча, не була
абсолютно необхідною в значенні статті 2. Güleç, § 73
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6. Докази та принципи доведення
Коли заяви стосуються статей 2 та 3 Конвенції, Суд має здійснити
особливо ретельну перевірку та повинен робити це на підставі всіх наданих сторонами матеріалів та, якщо необхідно, матеріалів, отриманих за
власною ініціативою. Ülkü Ekinci, § 136
Суд спирається на свою усталену практику, за якою в системі Конвенції, існуючої до 1 листопада 1998 року, встановлення та перевірка фактів
складали головним чином завдання Комісії (колишні статті 28 § 1 та 31).
Хоча Суд не зв’язаний висновками Комісії щодо фактів та має право зробити власну оцінку у світлі всіх наявних у нього матеріалів, він використовуватиме це повноваження лише за виняткових обставин. Kaya, § 75;
Çakıcı, § 72; Tanrıkulu, § 67; Kılıç, § 49; Ertak, § 111; Timurtaş, § 63; Taş, § 52; Gül, § 63

Суд нагадує, що за системою Конвенції, що існувала до набрання чинності Протоколом № 11 до Конвенції від 1 листопада 1998 року, встановлення та перевірка обставин становили у першу чергу завдання Комісії
(див. колишню статті 28 § 1 та 31). Лише у виняткових обставинах Суд
здійснюватиме свої власні повноваження у цьому питанні. Але він не
зв’язаний висновками Комісії і залишає за собою право зробити власні
висновки у світлі всіх наявних у нього матеріалів. McCann, § 168; Oğur, § 76
Визначаючи, чи сталося порушення статті 2 у даному випадку, Суд не
з’ясовує кримінальну відповідальність тих, хто безпосередньо чи побічно
причетний до подій. McCann, § 173

6.1. Значення висновків національних органів
Суд чутливо ставиться до допоміжного характеру своєї діяльності та
має обережно брати на себе роль суду факту першої інстанції, коли цього
не потребують безперечно обставини окремої справи. Коли відбувся національний розгляд, Суду не слід замінювати своєю оцінкою фактів оцінку
національних судів і, за правилом, на ці суди покладено завдання оцінювати наявні в них докази. Хоча Суд не зв’язаний висновками національних судів, за звичайних обставин необхідні переконливі докази, щоб змусити його відступити від фактичних висновків, складених цими судами.
Tanlı, § 110

Щодо оцінки фактів з погляду статті 2, Суд зазначає, що суд присяжних має перевагу в тому, що заслуховує свідків безпосередньо, спостері-
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гаючи за їхньою поведінкою та оцінюючи доказову цінність їхніх свідчень.
Але все ж треба пам’ятати, що висновки присяжних обмежені рішенням щодо законності позбавлення життя і, звичайно, не наводять доводів
для зроблених умовиводів. До того ж судовий розгляд та застосовані присяжними стандарти були зосереджені головним чином на питанні, чи було позбавлення життя військовослужбовцями розумно виправданим за
тих обставин, на противагу питанню, чи було воно «безумовно необхідним» за статтею 2 § 2 у значенні, викладеному вище. McCann, § 170
За таких обставин Суд має здійснити свою власну оцінку того, чи свідчать факти, встановлені Комісією, про порушення статті 2 Конвенції.
McCann, § 171

6.2. Значення поведінки сторін
у встановленні обставин
Стосовно цього Суд нагадує, що для ефективної дії системи індивідуальних скарг вкрай важливо, щоб держава створила всі необхідні умови
для належного та ефективного дослідження апеляції, як це вимагається
статтею 38 Конвенції. Velikova, § 77
Суд відзначає, що для ефективної дії системи індивідуальних скарг,
встановленої згідно з колишньою статтею 25 Конвенції (тепер заміненою статтею 34) вкрай важливо, не тільки щоб апелянти або потенційні
апелянти мали змогу вільно спілкуватися з органами Конвенції без загрози зазнати будь-якого тиску з боку державних органів, але також,
щоб Держава створила всі необхідні умови для належного та ефективного дослідження апеляції (див. колишню статтю 28 § 1(а) Конвенції,
яка стосується обов’язку Комісії щодо встановлення фактів, тепер замінену статтею 38 Конвенції щодо провадження в Суді). Çakıcı, § 76; Tanrıkulu,
§ 70; Kılıç, § 52; Taş, § 54

Суд не виключає, що за певних обставин можна зробити умовиводи,
коли Уряд без достатніх підстав не надає матеріали, які від нього вимагаються. Tanrıkulu, § 98
Суд відзначає відсутність пояснень з боку Уряду щодо невчасного надання інформації, яку неодноразово вимагала Комісія. Ця затримка позбавила Комісію можливості викликати свідків, які можливо дали б важливі свідчення. Тож Суд підтверджує висновки у доповіді Комісії, що в
цій справі Уряд не виконав своїх зобов’язаннь за колишньою статтею
28 § 1(а) надати Комісії всю необхідну допомогу у справі встановлення
фактів. Taş, § 54
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У цій справі Комісія не змогла цілком встановити фактичні обставини
смерті брата апелянта. Розслідування, здійснене Комісією, значною мірою
постраждало через те, що апелянт і особливо пан Хикмет Аксой не дали
свідчень делегатам; делегатам також не вдалося допитати жителів села,
які, за словами як апелянта, так і Хікмета Аксоя, були очевидцями можливого вбивства Абдулменафа Кайя силами безпеки. Неможливість для
делегатів перевірити вірогідність їхніх свідчень та побачити, як вони витримають перехресний допит стороною Уряду, слід розглядати як серйозну перешкоду для досягнення стандарту вірогідності, що Комісія обґрунтовано прагнула застосовувати, а саме переконання поза розумним сумнівом. Kaya, § 76
Потрібно відзначити також, що апелянт покладався головним чином
на ті сумніви, що викликали в членів Комісії деякі подробиці версії Уряду.
Суд зі свого боку вважає, що ці сумніви цілком обґрунтовані, і навряд чи
Уряд усунув їх своїми поясненнями. Але Суд не переконаний у тому, що в
сукупності ці подробиці підтверджують позицію апелянта. Хоча необхідний ступінь переконання дійсно може бути досягнутий на підставі сукупності достатньо міцних, ясних і узгоджених висновків, слід погодитися,
що їхнє значення як доказів у цій справі знищена повною відсутністю в
делегатів будь-яких прямих усних підтверджень тієї версії подій, яку підтримує апелянт. Kaya, § 77
З огляду на результати розслідування Комісії і власне ретельне дослідження доказів, Суд вважає, що немає достатньої фактичної та доказової
бази, яка дозволяє дійти поза розумним сумнівом висновку, що брат апелянта був навмисно вбитий силами безпеки за обставин, зазначених апелянтом. Kaya, § 78

6.3. Стандарт доведення
За загальним правилом стандарт, який застосовувався у справах – це
переконання «поза розумним сумнівом». Однак, таке переконання може
бути досягнутим із сукупності достатньо вагомих, ясних та узгоджених
умовиводів або таких же неспростованих фактичних презумпцій. Velikova,
§ 70; Salman, § 100; Demiray, § 43; Tanlı, § 142; Anguelova, § 111; Isayeva, § 177

Коли про відповідні події цілком чи значною частиною обізнані винятково органи влади – як, наприклад, у випадках, коли особи перебувають
під вартою у межах їх контролю, – обґрунтовані презумпції факту виникають щодо тілесних ушкоджень і смерті, що сталися під час тримання
під вартою. Безперечно, можна вважати, що на державні органи покладено
обов’язок надати задовільне і переконливе пояснення. Velikova, § 70; Salman,
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§ 100; Demiray, § 43; Tanlı, § 142; Kelly, § 92; Shanaghan, § 86; Avşar, § 392; Anguelova, § 111;
Orhan, § 327; Khashiyev, § 133

Суд нагадує, що хоча потрібний доказовий стандарт може бути досягнутий за допомогою сукупності достатньо міцних, ясних та узгоджених
умовиводів або не спростованих презумпцій, їхнє доказове значення має
оцінюватися у світлі обставин кожної справи та важливості й характеру
обвинувачення, яке може бути висунуте проти відповідної держави.
Tanrıkulu, § 97

Для оцінки доказів Суд приймає стандарт переконання «поза розумним сумнівом». Таке переконання може випливати з сукупності достатньо
вагомих, ясних та узгоджених умовиводів або таких же неспростованих
фактичних презумпцій. Стосовно цього поведінка сторін під час отримання
доказів має братися до уваги. Tanlı, § 109; Khashiyev, § 134
Потрібно також відзначити, що апелянт головним чином спирався на
ті сумніви, що викликали в членів Комісії деякі деталі версії Уряду. Суд зі
свого боку вважає, що ці сумніви цілком обґрунтовані, і навряд чи Уряд
усунув їх своїми поясненнями під час усного слухання. Проте Суд не переконаний, що в сукупності ці подробиці підтверджують позицію апелянта. Хоча необхідний ступінь переконання дійсно може бути досягнутий на
підставі сукупності досить твердих, ясних і узгоджених висновків, слід
погодитися, що їхнє значення як доказів у даному випадку знищено повною відсутністю в делегатів яких-небудь безпосередніх усних підтверджень тієї версії подій, яку підтримує апелянт. Kaya, § 77

6.4. Розподіл тягаря доведення
Що більш важливо, Суд наголосив би, що розгляд за Конвенцією не у
всіх випадках суворо застосовує принцип affirmanti incumbit probatio (той,
хто стверджує щось, має довести своє твердження). Суд раніше вирішував, що для ефективної дії системи індивідуальних скарг, встановленої
згідно з колишньою статтею 25 Конвенції (тепер заміненою статтею 34)
вкрай важливо, щоб держава створила всі необхідні умови для належного
та ефективного розгляду скарги. Розгляду скарг такого характеру, коли
особа звинувачує агентів держави у порушенні її прав за Конвенцією,
притаманно, що в певних випадках лише держава-відповідач володіє інформацією, яка здатна або підтвердити, або спростувати ці заяви. Ненадання Урядом цієї інформації, якою він володіє, без задовільного пояснення може не тільки негативно позначитись на оцінці виконання Державою
обов’язків за статтею 38 § 1(а) Конвенції (колишня стаття 28 § 1(а)), але
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також призвести до того, що будуть зроблені умовиводи щодо обґрунтованості заяв. У цьому зв’язку Суд нагадує, що поведінка сторін під час
отримання доказів може братися до уваги. Timurtaş, § 66
Коли особу взяли під варту в доброму стані здоров’я, а під час звільнення в неї виявлені ушкодження, держава зобов’язана надати вірогідне
пояснення тому, як виникли ці ушкодження, без чого постає питання з погляду статті 3 Конвенції. Timurtaş, § 82; Salman, § 99; Taş, 63; Demiray, § 42; Tanlı,
§ 141; Akdeniz, § 85; Avşar, § 391; Irfan Bilgin, § 138; Orhan, § 326; Trubnikov, § 68

Вирішивши, що стаття 3 Конвенції вимагає від держави захищати здоров’я і фізичне благополуччя осіб, позбавлених свободи, наприклад, надавши їм потрібну медичну допомогу, Суд вважає, що коли затриманий
помирає через проблеми із здоров’ям, держава має надати пояснення щодо причин смерті та щодо лікування, наданого цій особі до її смерті. За
загальним правилом, сам факт, що особи померла за підозрілих обставин,
перебуваючи під вартою, має порушити питання, чи виконала держава
свій обов’язок захистити право особи на життя. Slimani, § 27
Зобов’язання органів влади надати пояснення щодо поводження з особою під час утримання під вартою є особливо нагальним, коли особа згодом
померла або зникла. Salman, § 99; Taş, 63; Demiray, § 42; Tanlı, § 141; Akdeniz, § 85;
Avşar, § 391; Orhan, § 326

6.5. Значення загальних доповідей
Суд не спирається на доповідь як на доказ того, що будь-хто з державних службовців був причетним до будь-якого окремого вбивства. Однак
доповідь надає значної додаткової ваги твердженням, поширеним у той
час і після того, що «антипартизанські» угруповання, до яких були залучені «перебіжчики» та терористичні групи, полювали на осіб, які вважалися такими, що діють усупереч державним інтересам, за потуранням, та
можливою допомогою, співробітників сил безпеки. Mahmut Kaya, § 91

6.6. Застосування до окремих випадків
Апелянти стверджували, що задум полягав у вбивстві цих осіб. Визнавши, що немає доказів безпосереднього наказу з боку вищого керівництва міністерства оборони, вони доводили, що існують вагомі побічні докази на користь такого припущення. Вони казали, що цей задум можна
було втілити іншими способами, наприклад, через натяки або непрямі
вказівки разом із залученням такого підрозділу як спеціальний антите-
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рористичний підрозділ, співробітники якого навчені – за свідченням його
військовослужбовців – нейтралізувати ціль вогнем на знищення. Неправдиві відомості, які надали військовослужбовцям у цьому випадку, створювали велику вірогідність стрілянини на знищення. Сам факт використання спеціальної повітряної служби доводить, що вбивство було навмисним.
McCann, § 174

Вони також стверджували, що поліція Гібралтару могла і не знати про
цей протизаконний задум. Вони відзначили, що офіцер спеціального антитерористичного підрозділу таємно для поліції Гібралтару надав своїм
підлеглим секретні вказівки. Більше того, коли військові прибули до поліцейського відділку після стрілянини, їх супроводжував військовий юрист,
який пояснив, що військовослужбовці прибули тільки для того, щоб передати зброю. Крім того, їх негайно відправили літаком з Гібралтару, не дочекавшись поліцейського допиту. McCann, § 175
Апелянти на підтвердження своїх аргументів послалися серед іншого
на наступні обставини:
– найкращим і найбільш безпечним способом запобігти вибуху і захопити підозрюваних було б попередити їхній в’їзд із вибуховим пристроєм
до Гібралтару. Владні органи мали їхні фотографії та знали їхні імена і
клички, у тому числі і паспорти, за якими вони в’їжджали;
– якщо підозрювані знаходилися під пильним спостереженням іспанських органів влади від Малаги до Гібралтару, як стверджував журналіст,
пан Дебеліус, їм мало бути відомим про оренду білого автомобіля «Рено»
і про те, що в ньому немає вибухового пристрою;
– вищесказане підтверджується і тим, що органи влади не ізолювали
вибуховий пристрій і не очистили прилеглу територію, щоб відвести небезпеку від населення. У Гібралтарі знаходилося безліч військових з досвідом швидкого очищення передбачуваної зони вибуху. Єдине пояснення
такої недбалості полягає в тому, що служби безпеки знали, що вибухового
пристрою в автомобілі немає;
– військовослужбовець, який за наказом оглянув автомобіль і доповів,
що можливо в ньому закладена бомба, під час розслідування не заперечував, що він не є фахівцем у галузі передачі радіосигналів. Це мало значення, оскільки єдиною підставою для його висновків стало те, що радіоантена мала більш старий вигляд, ніж автомобіль. Справжній фахівець
подбав би про видалення антени, щоб виключити можливість детонації
по радіо. Це можна було зробити, не викликавши вибуху, як свідчив д-р
Скотт. Він би також знав, що якби підозрювані намагалися підірвати бом-
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бу за допомогою радіосигналу, вони використовували б не іржаву, а доброякісну антену, щоб не послабити прийом сигналу. Як випливає з його
свідчень, він узагалі не був фахівцем і по вибухівці. Таким чином, можливо, що справжня роль військовослужбовця G в тім і полягала, щоб доповісти про ймовірну наявність вибухового пристрою в автомобілі, що
спонукало поліцію Гібралтару підписати документи, які дозволили спеціальному антитерористичному підрозділу застосувати смертоносну силу.
McCann, § 176

Суд відзначає, що для висновку про існування описаного апелянтами
плану, необхідні переконливі докази. McCann, § 179
Після вивчення наявних матеріалів Суд не вважає доведеним, що мало
місце виконання плану, складеного у вищих колах міністерства оборони
чи уряду, або що вищі офіцери, які перед операцією проводили нараду з
військовослужбовцями A, B, C та D, спонукали їх діяти в такий спосіб чи
наказували їм це, або що військовослужбовці за своєю ініціативою вирішили вбити підозрюваних, застосувавши смертоносну силу незалежно
від підстав для цього і всупереч отриманим інструкціям щодо затримання. Також немає доказів прихованого підбурювання з боку влади чи натяків та непрямих вказівок знищити трьох підозрюваних. McCann, § 180
Усе, на що спираються апелянти – це низка припущень щодо того, ніби органи влади мали знати про відсутність вибухового пристрою в автомобілі. Однак якщо врахувати отриману органами влади оперативну інформацію, відому спеціалізацію трьох терористів, кожен з яких мав у
минулому справи з вибухівкою, і те, що пан Севедж «копирсався у чомусь»
перед тим як залишити автомобіль, переконання в тому, що в автомобілі
знаходиться вибуховий пристрій не можна вважати неправдоподібним чи
цілком безпідставним. McCann, § 181
Зокрема, рішення пропустити їх на територію Гібралтару, хоча і не
беззаперечно через пов’язаний із цим ризик, відповідало установці консультативної групи не намагатися захопити їх доти, доки всі троє прибудуть до Гібралтару і доки не буде отримано доказів їхньої терористичної
місії, достатніх для засудження. McCann, § 182
Суд також не може погодитися з думкою апелянтів, ніби використання
спеціального антитерористичного підрозділу саме собою доводить навмисність убивства підозрюваних. Стосовно цього слід відзначити, що спеціальний антитерористичний підрозділ є окремим підрозділом, до якого
ввійшли фахівці у боротьбі з тероризмом. Тому цілком природно, що отримавши попередження про майбутній терористичний акт, органи влади

Застосування до окремих випадків

221

звернулися до досвіду і майстерності спеціального анти-терористичного
підрозділу, щоб найбільш безпечним чином і зі знанням справи протидіяти
загрозі. McCann, § 183
Суд, таким чином, відхиляє як необґрунтовані заяви апелянтів про те,
що вбивство трьох підозрюваних було заздалегідь сплановано чи відбулося внаслідок негласної змови між учасниками операції. McCann, § 184
Щоб мати змогу оцінити по суті скарги заявників і зважаючи на характер із заяв, Суд запросив в Уряду надати копії всіх матеріалів кримінальної справи. Уряд надав приблизно дві третини матеріалів, оскільки інші
матеріали, на думку Уряду, не мали значення. Інших пояснень тому, що
документи не були надані, не було наведено. Khashiyev, § 136
Суд нагадує, що для ефективної дії системи індивідуальних скарг,
встановленої згідно зі статтею 34 Конвенції вкрай важливо, щоб держава
створила всі необхідні умови для належного та ефективного розгляду
скарги. Розгляду скарг такого характеру, коли особа звинувачує агентів
держави у порушенні її прав за Конвенцією, притаманно, що у певних
випадках лише держава-відповідач володіє інформацією, яка здатна або
підтвердити, або спростувати ці заяви. Ненадання Урядом цієї інформації,
якою він володіє, без задовільного пояснення може призвести до того, що
будуть зроблені умовиводи щодо обґрунтованості заяв. Це також може
негативно позначитись на оцінці виконання державою обов’язків за статтею 38 § 1(а) Конвенції. Khashiyev, § 137
Суд не переконаний поясненням Уряду щодо ненадання всіх матеріалів справи з того приводу, що певні документи не стосуються справи. Коли заява містить скарги, що не було проведено ефективного розслідування, і коли, як у цьому випадку, копії документів були запрошені від Уряду,
Суд вважає, що відповідна держава зобов’язана надати всю необхідну документацію, що стосується розслідування. Питання, чи стосуються певні
документи справи, не може бути вирішено в односторонньому порядку
відповідним Урядом. Більше того, Суд зазначає, що Уряд посилався у своїх
зауваження на документи, копії яких не були надані Суду. Khashiyev, § 138
Тож Суд робить висновок, що він може зробити висновки з поведінки
Уряду стосовно цього. Але не вважає за потрібне робити окремий висновок за статтею 38 Конвенції, чи виконав Уряд свої зобов’язання, оскільки
значна частина матеріалів була надана. Khashiyev, § 139
Щодо суті скарг, то не заперечується, що родичі заявників померли за
обставин, які очевидно не входять до сфери винятків, передбачених у
другому параграфі статті 2. Уряд не припускає у своїх зауваженнях, що
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винятки другого параграфа статті 2 можуть бути застосовані в цій справі.
Залишається питання, чи можна вважати Уряд відповідальним за їхню
смерть. Khashiyev, § 140
Національні органи влади зазначали багато разів, що позбавлення
життя було незаконним. Зокрема, кримінальне розслідування у справі
№ 12038 було розслідування «масових убивств» цивільного населення.
Khashiyev, § 141

Хоча розслідування не було завершено, особи не були встановлені і не
було висунуто обвинувачення, з матеріалів справи чітко випливає, що
прокуратурою розглядалася лише та версія подій, яка була висунута заявниками. Документи кримінальної справи постійно посилаються на вбивства, які були вчинені військовослужбовцями. Постанова слідчого від
3 травня 2000 року про порушення справи посилається на «масові вбивства
цивільного населення 205-ю бригадою». Перший заявник у свідченнях
слідчому та в цивільному суді згадує, що вбивства чинили федеральні
військові. У свідченнях першого заявника та його сестри від 5 травня
2000 року описується зустріч із солдатами 25 січня 2000 року. Ці солдати
визнали, що вбивства були скоєні ними на помсту. Свідчення інших свідків згадують військовослужбовців як винуватців убивств. Khashiyev, § 142
Були зроблені – або наказані прокурором – певні кроки, щоб встановити військовий підрозділ, який знаходився у районі у відповідний час, а
також командирів та план операції. Розслідування ретельно відшукувало
сліди певного Юрія Ж., який міг бути серед солдатів, відповідальних за
вбивства і яким могли рухати мотиви особистої помсти. Khashiyev, § 143
Суд також бере до уваги звіт правозахисної групи та документи міжнародних організацій, які були надані і які підтримують версію подій, що
відстоюють заявники. Khashiyev, § 144
Ще вагомі докази щодо особистості винуватців походять із рішення районного суду Назрані, яке встановило, що вбивство родичів першого заявника було вчинено військовими, і присудило заявникові відшкодування
державою. Районний суд не робив жодних висновків щодо персональної
відповідальності за вбивства, але вважав установленим, що у відповідний
час Старопромисловський район Грозного знаходився під щільним контролем федеральних сил, і що лише військові могли проводити перевірку
особистості. Районний суд Назрані також зробив висновок, що родичі
першого заявника були вбиті під час перевірки особистості. Khashiyev, § 145
Хоча ніяких таких висновків не було зроблено щодо брата другого заявника, його тіло було знайдено разом із тілами родичів першого заявника,
і, припустимо, він був убитий за тих самих обставин. Khashiyev, § 146
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На підставі всіх матеріалів, які він має, Суд робить висновок, що родичі заявників були вбиті військовослужбовцями та за їхню смерть відповідає держава. Він зазначає, що жодного пояснення не було надано Російською Федерацією щодо обставин їхньої смерті, а також що держава не
посилалась на яке-небудь виправдання щодо використання сили її агентами. Тож відповідна держава несе відповідальність за смерть родичів заявників, і тут було порушення статті 2 стосовно цього. Khashiyev, § 147
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7. Екстрадиція
Держави-учасниці мають право згідно з добре усталеним міжнародним
правом та за умови дотримання своїх договірних зобов’язань, у тому числі й Конвенції, контролювати в’їзд, перебування та висилку іноземців.
Але депортація іноземця державою-учасницею може порушити питання
щодо дотримання статті 3, і, таким чином, потягнути відповідальність
цієї держави за Конвенцією, якщо будуть доведені вагомі підстави вважати, що відповідній особі у разі висилки загрожує дійсна небезпека зазнати у країні, що приймає, поводження, забороненого статтею 3. За таких обставин стаття 3 включає зобов’язання не висилати відповідну особу до
цієї країни. Bader, § 41
Більше того, Суд у попередніх рішеннях не виключив можливості того,
що відповідальність держави-учасниці може настати за статтею 2 Конвенції або статтею 1 Протоколу № 6, коли іноземець висилається у країну, де
він зазнає ризику бути страченим внаслідок призначення смертної кари
або іншим чином.
У рішенні щодо справи Öcalan v. Turkey Велика Палата Суду відзначила, що територія, яку займають держави-учасниці Ради Європи стала зоною, вільною від смертної кари, та що можна сказати, що смертна кара в
мирний час, враховуючи, зокрема, те, що всі держави учасниці підписали
Протокол № 6 и лише дві (Росія та Монако) ще не ратифікували його,
стала вважатися неприйнятною формою покарання, яке більше не дозволяється за статтею 2 Конвенції. Але Велика Палата вважала, що:
«На цей час той факт, що ще багато держав, які ще не підписали чи не
ратифікували Протокол № 13, може не дозволити Суду дійти висновку,
що за усталеною практикою держав-учасниць застосування смертної кари
вважається нелюдським та таким, що принижує гідність поводженням,
що суперечить статті 3 Конвенції, оскільки ніякий відступ від цього положення не дозволяється навіть у час війни (параграф 165)».
Велика Палата втрималась від остаточного висновку щодо того, чи
можна вважати статтю 2 Конвенції зміненою таким чином, що вона забороняє смертну кару за будь-яких обставин. Тим не менше, вона встановила, що призначення смертного вироку внаслідок несправедливого судового розгляду суперечитиме Конвенції, навіть якщо тлумачити статтю 2 як
таку, що все ще дозволяє смертну кару, оскільки довільне позбавлення
життя заборонено.
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«Також з вимоги статті 2 § 1 випливає, що позбавлення життя має бути
внаслідок «виконання рішення суду», ... та що найбільш жорсткі стандарти справедливості мають бути дотримані у кримінальному процесі як у
першій інстанції, так і під час апеляційного розгляду».
Більше того, за обставин, коли існує реальна загроза виконання смертного вироку, його призначення особі після несправедливого судового розгляду може викликати значну ступінь стурбованості та страху, що таке
поводження потрапляє у сферу дії статті 3 Конвенції.
Стосовно цього слід також зазначити, що Суд визнав, що рішення щодо екстрадиції у обставинах, коли втікач наражається або ризикує наразитися на відверту відмову в справедливому судочинстві у країні, що приймає, може порушити питання виключно за статтею 6 Конвенції.
Тож може виникнути проблема з погляду статей 2 та 3 Конвенції, якщо
держави-учасниці депортують іноземця, який наражається або ризикує
наразитися на відверту відмову в справедливому судочинстві у країні, що
приймає, наслідком якого було або може бути смертна кара. Bader, § 42
Суд відзначає на початку, що заявники не оскаржували за Конвенцією
їхню первісну заяву до шведських імміграційних органів, що перший заявник був підданий тортурам перед тим, як покинув Сирію, і може бути
підданий такому поводження, якщо повернеться туди. Суд не вивчатиме
це питання з власної ініціативи. Він, таким чином, обмежить свій розгляд
скарги заявників тим, що існує реальний ризик для першого заявника бути страченим у разі депортації до Сирії, оскільки йому була призначена
смертна кара вироком, який має бути виконаний. Bader, § 43
Стосовно цього Суд надає особливого значення тому, що, відповідно
до вироку від 17 листопада 2003 року, регіональний суд Алєппо, Сирія,
перший заявник заочно був визнаний винним у співучасті у вбивстві та
засуджений до смертної кари за статтею 535 § 1 Сирійського Кримінального кодексу.
Крім того, у вироку стверджується, що перший заявник може клопотати про перегляд справи. Але це обов’язково передбачає передачу сирійським органам влади після його повернення, і він, скоріш за все триматиметься під вартою в очікуванні рішення суду, чи призначати перегляд
справи. Bader, § 44
Суд погоджується з заявником, що відомості у доповіді шведського
посольства у Сирії є нечіткою і неточною щодо того, чи буде призначений
перегляд справи, і щодо вірогідності – у разі засудження під час перегляду – першому заявникові уникнути призначення смертної кари. Доповідь
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містить лише припущення та жодних визначених відповідей щодо того,
що станеться, якщо заявника депортуються до Сирії. Стосовно цього Суд
здивованим тим, що під час розслідування справи навіть не було спроби з
боку Шведського посольства зв’язатися із захисником першого заявника в
Сирії, хоча заявник надав корисну інформацію щодо справи та процедур у
сирійському суді. Що важливіше, Суд відзначає, що шведський Уряд не
отримав жодних гарантій від сирійських органів влади щодо того, що
справа першого заявника буде переглянута та що прокурор не вимагатиме
смертного вироку під час перегляду. За таких обставин шведські органи
влади поставили би першого заявника під велику загрозу у разі висилки
його до Сирії до рук сирійських органів влади, без будь-яких запевнень,
що він отримає нове слухання та що смертна кара не вимагатиметься і не
призначатиметься. Bader, § 45
Таким чином, Суд вважає, що перший заявник має виправдане та добре обґрунтоване побоювання, що смертний вирок щодо нього буде виконаний, якщо він повернеться до своєї країни. Крім того, оскільки виконання вироку здійснюється без будь-якого громадського контролю або
відповідальності, обставини його виконання неминуче спричинять першому заявнику значний страх та стурбованість, оскільки його та інших
заявників очікує нестерпна невизначеність щодо того, коли, де і як виконуватиметься страта. Bader, § 46
Крім того, у цій справі видно з сирійського рішення, що жодних усних
свідчень не було заслухано під час розгляду, що всі досліджені докази були надані прокурором, та що ані обвинувачений, ані навіть його захисник
не були присутні під час розгляду. Суд вважає, що завдяки їх скороченому
характеру та повній зневазі до права на захист, ці процедури мають вважатися як відверта відмова у справедливому судочинстві. Звичайно, це
має викликати значну додаткову невизначеність та пригніченість для заявників щодо наслідків будь-якого перегляду справи у Сирії.
У світлі наведеного Суд вважає, що смертний кара, призначена першому заявникові внаслідок несправедливого розгляду, неминуче додасть
заявникам страху та страждань щодо їхнього майбутнього у разі повернення до Сирії, оскільки існує висока вірогідність, що в цій країні вирок
буде виконаний. Bader, § 47
Таким чином, зважаючи на всі обставини справи, Суд вирішує, що існують вагомі підстави вважати, що перший заявник наражається на реальну небезпеку бути страченим та підданим поводженню, що суперечить
статтям 2 та 3 у разі депортації до країни походження. Тож Суд доходить
висновку, що депортація заявників до Сирії у разі здійснення призведе до
порушення статті 2 та 3 Конвенції. Bader, § 48
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8. Стаття 2 у сполученні зі статтею 14
Право на життя за статтею 2 Конвенції та заборона дискримінації загалом, і расової та етнічної дискримінації зокрема, за статтею 14 відбивають основоположні цінності демократичних держав, що утворюють Раду
Європи. Дії, вмотивовані етнічною ненавистю, які призвели до позбавлення життя, підривають підвалини цих суспільств та вимагають особливої
пильності й ефективної відповіді з боку влади. Nachova, § 155
Як встановлено вище, держави мають загальний обов’язок за статтею
2 Конвенції провести ефективне розслідування у разі позбавлення життя.
Nachova, § 156

Цей обов’язок має виконуватися без дискримінації, як цього вимагає
стаття 14 Конвенції. Суд нагадує, що коли є підозра в тому, що коли расові стосунки призвели до насильницької дії, особливо важливо, щоб офіційне розслідування здійснювалось енергійно та безсторонньо, зважаючи
на необхідність постійно підтверджувати громадський осуд расизму та
етнічної ненависті й підтримувати довіру меншин до здатності влади захистити їх від загрози насильства з расових мотивів. Виконання позитивного обв’язку держави за статтею 2 Конвенції вимагає, щоб національна
правова система демонструвала свою здатність застосувати кримінальний
закон проти тих, хто незаконно позбавив життя іншу людину, незалежно
від раси та етнічного походження потерпілого. Nachova, § 157
Суд вважає, що, розслідуючи насильницьку подію, і, особливо, смерть
від рук державних агентів, органи держави мають додатковий обов’язок
зробити розумні кроки, щоб викрити будь-які расистські мотиви та встановити, чи могли відігравати роль у подіях етнічна ненависть або упередження. Без цього, розглядаючи расистське мотивоване насильство та
жорстокість нарівні із справами, які не мають расистського забарвлення,
вони залишаться сліпими до специфічного характеру дій, які є особливо
руйнівними для фундаментальних прав. Відсутність різниці у способах
мати справу із суттєво відмінними ситуаціями може скласти поводження,
яке суперечить статті 14 Конвенції. Щоб підтримати громадську довіру до
правоохоронної системи, держави-учасниці мають забезпечити, щоб у
розслідуванні подій, які включають використання сили, робилась відмінність і в законодавстві, і на практиці між справами щодо надмірного використання сили та расистським убивством. Nachova, § 158
Визнано, що доказування расистських мотивів часто є дуже складною
справою. Обов’язок відповідної держави розслідувати можливе расистсь-
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ке підґрунтя насильницьких дій – це обов’язк докласти найкращих зусиль, але не є абсолютним. Органи влади мають зробити все, що можливо
за даних обставин, щоб зібрати та зберегти докази, використати всі практичні засоби для викриття правди та прийняти повністю мотивовані, безсторонні й об’єктивні рішення, не випускаючи із виду підозрілі факти, що
можуть вказувати на расистсько мотивоване насильство. Nachova, § 159
У цій справі певні факти, які мали насторожити органи влади та змусити їх бути особливо уважними і розслідувати можливі расистські мотиви, не були досліджені. Жодної уваги не звернули під час розслідування
на те, що майор Ж. відкрив вогонь із автоматичної зброї у населеному
пункті – ромському передмісті Лезури – по двом беззбройним, безпечним
бійцям, і що один із потерпілих був поранений у груди, а не в спину (тобто, він, мабуть, повернувся до переслідувача). Використана сила була у
будь-якому разі невиправдана та непропорційна. Справді, як стверджували свідки, безпосередньо після інциденту інший офіцер військової поліції
почав сперечатися із майором Ж., кажучи, що він не повинен був стріляти.
Nachova, § 160

Крім того, хоча була інформація, що майор Ж. знав декого із мешканців села та й саме село, де була стрілянина, не було зроблено жодних намагань встановити, чи не було особистої ворожості, яка відіграла роль у
подіях. За свідченням пана М.М., сусіда потерпілих, майор Ж. вигукнув:
«Ви, прокляті цигани», і навів на нього зброю одразу після пострілу, не
звернули уваги, хоча вони не заперечувалися. Nachova, § 161
Суд вважає, що будь-які докази расистських образ з боку правоохоронців під час операції, що включає використання сили проти осіб із етнічних або інших меншин мають величезне значення для вирішення питання,
чи не було тут незаконного, мотивованого ненавистю насильства. Коли
такі докази виявляються під час розслідування, їх слід перевірити і – якщо
підвередяться – ретельно дослідити в сукупності з іншими фактами, щоб
викрити будь-які можливі расистські мотиви. Цього не було зроблено в
цій справі. Nachova, § 162
На підставі цього Суд робить висновок, що органи влади не виконали
свій обов’язок за статтею 14 Конвенції у сукупності із статтею 2 вжити
всіх можливих заходів, щоб установити, чи не відігравало дискримінаційне
ставлення роль у подіях. Nachova, § 163
Суд вважає також, що невиконання національними органами влади
обов’язку мало вплив на їхній підхід до цієї справи до дослідження заяв
щодо «матеріального» порушення статті 14. Nachova, § 164
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У справах, коли є заяви, що насильницькі дії були мотивовані упередженням або ненавистю на підставі етнічного походження, – як у цій справі, – слід оцінити такі суб’єктивні внутрішні чинники, як намір та стан
усвідомленності. Але Суд практично не пристосований відігравати роль
суду першої інстанції для встановлення наміру та стану усвідомлення, із
якими краще мати справу під час кримінального розслідування. З цих
підстав обов’язок держав-учасниць за статтею 2 та 14 Конвенції розслідувати підозрілу смерть та можливі дискримінаційні мотиви набуває особливого значення. Nachova, § 165
Суд багато разів вирішував, що він застосовує стандарт переконання
«поза розумним сумнівом», але він також пояснив, що цей стандарт не
можна тлумачити таким чином, ніби він вимагає вищого ступеню вірогідності, ніж у кримінальних справах. Суд постановив, що таке переконання
може випливати із сукупності достатньо сильних, чітких та узгоджених
умовиводів і не спростованих фактичних презумпцій такого ж характеру.
За практикою Суду дозволяється певна гнучкість, враховуючи характер
матеріального права, про яке йдеться, та будь-які труднощі доказування,
які виникли. Суд опирався пропозиції встановити жорсткі правила доказування і прихильний до принципу вільної оцінки всіх доказів. Суд також
визнав, що його завданням є вирішити питання відповідальності держави
за міжнародним правом, а не питання винуватості за кримінальним законом. У своєму підході до доказів та доведення він враховуватиме своє завдання за статтею 19 Конвенції «забезпечити дотримання зобов’язань,
прийнятих Високими Договірними Сторонами», але не випускаючи з уваги
того, що для держави-учасниці встановлення порушення фундаментальних прав є серйозним питанням. Nachova, § 166
Суд уже визнав, що особливі підходи до питання доведення можуть
бути потрібні у справах щодо заявлених дискримінаційних насильницьких актів. В одній такій справі він вирішив, що не виключається, що заходи можуть вважатися дискримінаційними на підставі доказів їх впливу
(непропорційно шкідливі наслідки для особливої групи), незважаючи на
те, що заходи спеціально не спрямовані на цю групу. Nachova, § 167
На додаток, усталеною думкою в Європі стало те, що ефективна імплементація заборони дискримінації потребує використання специфічних
заходів, які беруть до уваги труднощі у доведенні дискримінації. Суд також наголошував на потребі широкого тлумачення захисту, який надається статтею 14 Конвенції. Держави-учасниці висловили своє рішення забезпечити ліпший захист від дискримінації, відкривши для підписання
Протокол № 12 до Конвенції. Nachova, § 168
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У світлі наведеного Суд вважає, що у випадках, коли органи влади не
сприймають лінії розслідування, яка чітко простежується з розслідування
актів насильства з боку державних агентів, і не звертають уваги на докази
можливої дискримінації, це може під час розгляду скарг за статтею 14
Конвенції привести до негативних висновків або перекласти тягар доведення на відповідний уряд, як це було раніше зроблено в ситуації, де були
труднощі із доведенням. Nachova, § 169
У цій справі Суд вирішив вище, що слідчий та прокурори всіх рівнів
ігнорували певні факти, не зібрали всіх доказів, які могли прояснити послідовність події та не згадали у рішеннях сумнівних фактів. Як наслідок,
убивство пана Ангелова та пана Петкова було названо законним на сумнівних підставах, а причетні державні агенти були звільнені від можливого
звинувачення і захищені від критики, хоча були очевидні підстави для
звинувачення щонайменше одного з них. Така поведінка з боку органів
влади викликала в Суду особливу стурбованість. Органи влади не зробили жодних зусиль, щоб розслідувати, чи відігравало дискримінаційне ставлення якусь роль, хоча наявні докази мали змусити їх провести таке розслідування. Nachova, § 170
За цих обставин Суд вважає, що тягар доведення перекладається на
відповідний Уряд, який має переконати Суд, на підставі додаткових доказів або переконливого пояснення фактів, що оскаржені події не зумовлювалися якимось забороненим дискримінаційним ставленням з боку державних агентів. Nachova, § 171
Однак Уряд не запропонував будь-якого переконливого пояснення фактів, які можна вважати такими, що вказують на вбивство через дискримінаційне ставлення. Nachova, § 172
Суд вважає дуже важливим, що це не перша справа проти Болгарії, де
встановлено, що правоохоронці піддають ромів насильству, що закінчується смертю. У рішеннях по справах Велікової (Velikova) та Ангулової
(Anguelova) Суд зазначав, що скарги на расове підґрунтя вбивства двох ромів у поліцейському відділку в окремих інцидентах базувалися на «серйозних аргументах». Nachova, § 173
Про багато інших інцидентів заявленої жорстокості поліції щодо ромів
у Болгарії йшлося у Європейській Комісії з расизму та нетерпимості, Європейському Комітеті із запобігання катуванням, органах ООН та неурядових організаціях. Здається, що деякі з цих звітів не заперечувалися органами влади Болгарії. Вони, здається, визнали потребу в запровадженні
заходів, щоб подолати дискримінацію щодо ромів і працюють у цьому
напрямку. Nachova, § 174
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На підсумок, зважаючи на висновки щодо можливої дискримінації з
боку майора Ж., несприйняття органами влади лінії розслідування, –
зокрема щодо можливих расистських мотивів, – яка чітко простежувалась у їх розслідуванні, загальний контекст та те, що це є не першою
справою проти Болгарії, де роми потерпали від расового насильства,
перебуваючи під владою державних агентів, та зазначаючи, що жодного
переконливого пояснення подій не було надано Урядом, Суд робить висновок, що тут було порушення статті 14 у сполученні зі статтею 2 Конвенції.
Nachova, § 175

Nachova. Згодна (concurring) думка судді Бонелло:
1. Я вітаю те, що в цій справі Суд перший раз за свою історію встановив порушення гарантій від расової дискримінації, що міститься у статті 14, разом зі
статтею 2, яка захищає право на життя. Це рішення має велике значення, щоб
відповісти на стурбованість, яку я висловив у своїй частково незгодній думці
до рішення у справі Ангулова (Anguelova) проти Болгарії. Я вітаю Суд з цим
величезним кроком уперед, що надає Суду честі.
2. Як ясно із формулювань рішення, Суд, встановлюючи порушення статті
14 разом із статтею 2, визнав порушення як процесуальних гарантій (відсутність належного розслідування смерті двох ромів, оскільки вони були ромами), так і матеріальних гарантій (нездатність Уряду переконати Суд у нерасистських мотивах убивства).
3. Я голосував беззастережно разом із Судом за ці висновки; але я вважаю, що
логіка та послідовність рішення покращилися, якби процесуальний та матеріальний аспекти були відокремлені та вирішені окремо, із різним висновком
щодо порушення (або не порушення).
4. Це саме те, що Суд робить, маючи справу із статтями 2 та 3, і я вважаю, що
такий же шаблон мав бути використаним, коли аналіз стосується статті 14 разом із статтею 2 або 3. У цих справах Суд досліджує відповідальність держави
за смерть або нелюдське поводження і т.ін., і окремо, чи виконала держава
свій обов’язок належно розслідувати смерть або заяви про поведінку, що суперечить статті 3.
Як і Суд, я вважаю, що в цій справі відповідальність держави настає як через
те, що не було проведено належного розслідування після двох смертей, так і
через те, що держава не змогла переконати Суд у відсутності расової складової у вбивстві. Суд, на мій погляд, має висловити це подвійне судження в
окремих висновках щодо двох порушень: процесуального та матеріального.

Суд установив вище, що агенти держави-відповідача незаконно вбили
пана Ангелова та пана Петкова на порушення статті 2 Конвенції. Заявники також стверджували, що тут було окреме порушення статті 14 Конвенції, оскільки расова упередженість відігравала роль у їх вбивстві. Nachova
(GC), § 144

232

Стаття 2 у сполученні зі статтею 14

Дискримінація є поводження різним чином без об’єктивного та розумного виправдання із особами у відносно однаковій ситуації. Расове насильство особливо суперечить людській гідності і, зважаючи на його тяжкі наслідки, вимагає від органів влади особливої пильності та рішучої
реакції. Саме з цих підстав органи влади мають використати всі можливі
засоби, щоб протистояти расизму та расовому насильству, тим самим відновлюючи демократичний погляд суспільства, у якому різноманітність не
сприймається як загроза, а як джерело збагачення. Суд повернеться до
цього питання пізніше. Nachova (GC), § 145
Маючи перед собою скарги заявників щодо порушення статті 14, як
вони сформульовані, завдання Суду полягає в тому, щоб установити, чи
стояв расизм у причинному зв’язку із пострілами, які призвели до смерті
пана Ангелова та пана Петкова, у такому ступені, щоб поставити питання
щодо порушення статті 14 Конвенції у сполученні із статтею 2. Nachova
(GC), § 146

Суд відзначає у цьому зв’язку, що при оцінці доказів Суд використовує
стандарт переконання «поза розумним сумнівом». Але його метою ніколи
не було взяти використовувати підхід національних правових систем, які
використовують цей стандарт. Його роль – це визначення не кримінальної
винуватості або цивільної відповідальності, а відповідальності держави
за Конвенцією. Особливість цього завдання за статтею 19 Конвенції – гарантувати дотримання Високими Договірними Сторонами зобов’язання
забезпечити фундаментальні права, втілені у Конвенції, – позначається на
його підході до питань доказів та доведення. У процедурах у Суді немає
процесуальних правил щодо припустимості доказів або наперед встановлених формул щодо їх оцінки. Суд приймає висновки, які, на його погляд,
підтримані вільною оцінкою всіх доказів, у тому числі умовиводами, які
випливають із фактів та доводів сторін. Відповідно до усталеної практики, переконання може випливати з сукупності достатньо сильних, чітких
та узгоджених умовиводів та не спростованих фактичних презумпцій такого ж характеру. Більше того, рівень переконливості, необхідний для досягнення певного висновку і в у цьому зв’язку розподіл тягаря доведення,
внутрішньо залежить від специфіки фактів, характеру зроблених заяв та
права за Конвенцією, про яке йдеться. Суд також уважно ставиться до серйозності, яке надається висновку, що держава-учасниця порушила фундаментальні права. Nachova (GC), § 147
Заявники посилалися на кілька окремих фактів, і вони доводили, що з них
можна вивести достатні висновки щодо расистських дій. Nachova (GC), § 148
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По-перше, заявники вважали викривальним фактом те, що майор Ж.
відкрив вогонь із автоматичної зброї у населеному пункті, зневаживши
громадською безпекою. Вважаючи, що тут не було раціонального пояснення для такої поведінки, заявники тримались думки, що расова ненависть з боку майор Ж. була єдиним вірогідним поясненням і що він би не
діяв таким чином у передмісті, де мешкають нероми. Nachova (GC), § 149
Суд зазначає, однак, що використання вогнепальної зброї за обставин,
які розглядаються, не було, на жаль, заборонено національним законодавством, відвертий дефект якого було раніше засуджено. Офіцери військової
поліції мали автоматичні гвинтівки «відповідно до правил» і були проінструктовані застосувати всі необхідні засоби, щоб здійснити арешт. Тож не
можна виключити можливість того, що майор Ж. був просто великим
прихильником правил і діяв так, як він діяв у будь-якому іншому контексті, незважаючи на етнічне походження втікачів. Хоча відповідні правила
були фундаментально порочні і не відповідали вимогам Конвенції щодо
захисту права на життя, не можна припустити, що майор Ж. не використав би зброю у передмісті, де мешкали нероми. Nachova (GC), § 150
Це правда, як зазначав вище Суд, що поведінка майора Ж. під час операції з арешту заслуговує серйозну критики, оскільки він використав дуже
надмірну силу. Тим не менше, не можна виключити, що його реакція була
зумовлена неналежним законодавчим регулюванням використання зброї та
тим, що він був навчений діяти в такому контексті. Nachova (GC), § 151
Заявники також стверджували, що ставлення офіцерів військової поліції було сформовано тим, що потерпілі були ромами. Але неможливо здогадатися, чи вплинуло походження пана Ангелова та пана Петкова на
сприйняття їх офіцерами. Більше того, є докази, що деякі з офіцерів знали
одного чи обох потерпілих особисто. Nachova (GC), § 152
Заявники посилаються на свідчення пана М.М., сусіда одного із потерпілих, який стверджував, що майор Ж. крикнув йому «Ви, прокляті
цигани» одразу після пострілу. Хоча такий доказ расової зневаги, що
пролунав у зв’язку із насильницькими діями, мав змусити органи влади
перевірити покази пана М.М., лише цих показів недостатньо, щоб зробити висновок, що відповідна держава відповідальна за расистське вбивство.
Nachova (GC), § 153

Нарешті, заявники посилалися на інформацію щодо численних випадків, у тому числі і з використання сили, проти ромів з боку болгарських правоохоронців, які не закінчилися покаранням відповідальних
осіб. Nachova (GC), § 154
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Це правда, що багато організацій, у тому числа міжурядові органи, висловлювали стурбованість щодо таких випадків. Але Суд не може випустити із уваги те, що його єдиним завданням є пересвідчитися, чи в цьому
випадку вбивство пана Ангелова та пана Петкова було мотивовано расизмом. Nachova (GC), § 155
У своєму рішення Палата вирішила перекласти тягар доведення на
відповідний Уряд через те, що органи влади не провели ефективного розслідування заявлених расових мотивів убивства. Нездатність Уряду переконати Палату в тому, що оскаржені події не були зумовлені расизмом,
призвело до висновку про матеріальне порушення статті 14 Конвенції у
сполученні зі статтею 2. Nachova (GC), § 156
Велика Палата нагадує, що за певних обставин, коли про відповідні події цілком чи значною частиною обізнані винятково органи влади – як, наприклад, у разі смерті особи під час перебування під вартою, – можна вважати, що на державні органи покладено обов’язок надати задовільне і
переконливе пояснення, зокрема, причин смерті затриманої особи. Велика
Палата не може виключити можливості, що у певних випадках заявленої
дискримінації можна вимагати від відповідного Уряду спростувати небезпідставні заяви щодо дискримінації і – якщо вони цього не зроблять –
встановити порушення статті 14 Конвенції на цій підставі. Але коли стверджується, – як тут, – що насильницька дія була вмотивована расовим упередженням, такий підхід дорівнює тому, щоб вимагати від Уряду довести
відсутність певного суб’єктивного ставлення з боку відповідної особи. Хоча у правових системах багатьох країн для доведення дискримінаційних
наслідків політики або рішень не вимагається доведення наміру щодо заявленої дискримінації у наймі або наданні послуг, такий підхід важко перенести на справи, коли стверджується, що акт насильства був расово вмотивованим. Велика Палата, відхиляючись від підходу Палати, не вважає, що
заявлена відсутність ефективного розслідування органами влади можливих
расових мотивів убивства має перекладати тягар доведення на відповідний
Уряд щодо можливого порушення статті 14 у сполученні із матеріальним
аспектом статті 2 Конвенції. Питання дотримання органами влади їх процесуального обов’язку є окремим питанням, до якого Суд звернеться нижче.
Nachova (GC), § 157

На підсумок, оцінивши всі відповідні складові, Суд не вважає, що туло
встановлено, ніби расистське ставлення відіграло роль у загибелі пана
Ангелова та пана Петкова. Nachova (GC), § 158
Суд вважає, що тут не було порушення статті 14 Конвенції у сполученні
із статтею 2 у її матеріальному аспекті. Nachova (GC), § 159
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Велика Палата додала б, що обов’язок органів влади розслідувати
можливий зв’язок між расистським ставленням та насильницькою дією
є одним з аспектів їх процесуального обов’язку за статтею 2 Конвенції,
але також може вважатися частиною їх обов’язку за статтею 14 Конвенції у сполученні зі статтею 2 забезпечити користування правом на
життя без дискримінації. Через взаємозв’язок двох положень, такі питання, як у цій справі може розглядатися лише за одним із двох положень буз окремих питань з погляду іншого, або може вимагати дослідження у світлі обох статей. Це є питанням, яке слід вирішувати у кожній
справі, виходячи із її фактів та залежно від характеру зроблених заяв.
Nachova (GC), § 161

Суд уже встановив, що органи влади Болгарії порушили статтю 2 Конвенції, оскільки не провели суттєвого розслідування смерті пана Ангелова та пана Петкова. Він вважає, що в цій справі слід дослідити окремо
скаргу, що тут також не був розслідуваним можливий причинний зв’язок
між можливим расистським ставленням та вбивством двох чоловіків.
Nachova (GC), § 162

Органи влади, що розслідували смерть пана Ангелова та пана Петкова, мали свідчення пана М.М., сусіда потерпілих, який стверджував, що
майор Ж. вигукнув: «Ви, прокляті цигани», і навів на нього зброю одразу
після пострілу. Це свідчення, на тлі багатьох оприлюднених звітів щодо
існування у Болгарії упередження та ворожості стосовно ромів, вимагало
перевірки. Nachova (GC), § 163
Велика Палата вважає, як і Палата, що будь-які докази расистських
образ з боку правоохоронців під час операції, що включає використання
сили проти осіб із етнічних або інших меншин, мають величезне значення для вирішення питання, чи не було тут незаконного, мотивованого ненавистю насильства. Коли такі докази виявляються під час розслідування,
їх слід перевірити і – якщо підтвердяться – ретельно дослідити в сукупності із іншими фактами, щоб викрити будь-які можливі расистські мотиви. Nachova (GC), § 164
Крім того, те, що майор Ж. використав дуже надмірну силу проти двох
неозброєних чоловіків, які не були небезпечними, також потребувало ретельного розслідування. Nachova (GC), § 165
На підсумок, слідчий та прокурори, причетні до цієї справи, мали вірогідну інформацію, яка була достатньою, щоб упевнити їх у необхідності провести первісну перевірку і, в залежності від результату, розслідування можливого расового забарвлення подій, які призвели до смерті двох
чоловіків. Nachova (GC), § 166
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Але органи влади нічого не зробили для перевірки свідчень пана М.М.
Вони не спитали свідків про це. Майора Ж. не запросили поясними, чому
він вважав за необхідне використати таку силу. Не було зроблено спроб
перевірити звіт майора Ж. та впевнитися, наприклад, чи він раніше не був
причетним до подібних інцидентів або чи не звинувачувався він у минулому у висловлюванні антиромських почуттів. Ці недоліки були посилені
поведінкою слідчого та прокурорів, які, як Суд встановив вище, не звернули уваги на важливі факти та припинили розслідування, тим самим захистивши майора Ж. від переслідування. Nachova (GC), § 167
Суд, таким чином, робить висновок, що органи влади не виконали
свій обов’язок за статтею 14 Конвенції у сполученні за статтею 2 вжити всіх можливих заходів, щоб розслідувати, чи могла дискримінація
відігравати роль у цих подіях. Тож тут було порушення статті 14 Конвенції у сполученні із статтею 2 у її процесуальному аспекті. Nachova
(GC), § 168

Nachova (GC). Згодна (concurring) думка судді Сера Ніколаса Братца:
Я повністю згоден з висновками та мотивами більшості Суду по всіх аспектах
справи, окрім одного висловлювання у мотивувальній частині щодо скарги за
статтею 14 у сполучуванні з матеріальною складовою статті 2 Конвенції.
У параграфі 157 рішення Суд сказав, що не може виключити можливості, що
у певних випадках можна вимагати від відповідного Уряду спростувати небезпідставні заяви щодо дискримінації, за відсутності чого можна встановити
порушення статті 14. Але рішення йде далі і каже, що коли стверджується, як
у цій справі, що насильницька дія була вмотивована расовим упередженням,
такий підхід дорівнює тому, щоб вимагати від Уряду довести відсутність певного суб’єктивного ставлення з боку відповідної особи. Здається, що ці висловлювання мають на увазі, що через труднощі доведення, з якими зіткнувся б
Уряд, лише зрідка, якщо взагалі було б прийнятним перекладати тягар доведення і вимагати від відповідного Уряду спростувати, що вбивство було вмотивоване расизмом.
Якщо це вірне тлумачення цього фрагменту, я вважаю, що тут важко погодитися. Я одразу передбачаю справи, де в контексті вбивства агентами
держави, докази в Суду є такими, що покладають на відповідний Уряд
обов’язок довести, що вбивство не було расово вмотивованим. Прикладом міг би бути випадок, коли докази доводять спроби заарештувати осіб
певної етнічної групи незмінно або послідовно призводить до смерті відповідних осіб, хоча арешти осіб іншого етнічного походження зрідка,
або ніколи не призводять до загибелі. Інший приклад, коли докази доводять, що при плануванні операції з арешту команді, якій доручається
арешт, наказують або дозволяють використовувати зброю лише тоді, коли йдеться про арешт осіб певної етнічної групи. У таких випадках, мені
здається, саме Уряд має переконати Суд, що тут були виправдані підстави
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для очевидно відмінного поводження і що етнічне походження певного
потерпілого не було суттєвим елементом убивства.
Але в цій справі Суд не мав доказів такого типу, і тому з підстав, викладених у
рішенні, я не вважаю, що матеріали, які мав Суд, виправдовували перекладення тягаря доведення на відповідний Уряд або висновок, що встановлено
за потрібним стандартом переконання, що вбивство пана Ангелова та пана
Петкова було, на додаток до того, що воно було цілком невиправданим, ще й
расово вмотивованим.

Nachova (GC). Спільна частково незгодна (dissenting) думка суддів Касадевалл, Хедігана, Мулароні, Фура-Сандстрём, Гюлумяна та Спілмана:
1. Ми голосували проти пункту 4 резолютивної частини з наступних підстав.
2. Ми не можемо підписатися під новим підходом, прийнятим Судом, що тягне
за собою пов’язування можливого порушення статті 14 з матеріальним чи
процесуальним аспектом статті 2 окремо. Загальним підхід був би більш
прийнятним, оскільки він краще відображає особливий характер статті 14,
яка не має незалежного існування, оскільки застосовується лише до прав та
свобод, гарантованих Конвенцією. Оскільки стаття 14 не має незалежного існування, ми вважаємо штучним та некорисним робити відмінність між матеріальним та процесуальним аспектами, особливо тому, що в цій справі Суд
знайшов порушення обох аспектів статті 2. Додатковою проблемою є те, що
ще рано вимірювати вплив, який новий підхід матиме на застосування та
тлумачення Протоколу № 12 до Конвенції, який тільки набрав чинності для
держав, які його ратифікували.
3. Зробивши відмінність між матеріальним та процесуальним аспектами,
більшість знайшла порушення статті 14 Конвенції у сполученні зі статтею 2 лише на підставі того, що органи влади не дослідили, чи не могли
події, які призвели до смерті пана Ангелова та пана Петкова бути расово
вмотивовані.
4. Ми погоджуємося із цим висновком. Але дивлячись поза цей суто процесуальний висновок, ми також вважаємо, що інші фактичні елементи в
сукупності виявляють порушення статті 14 Конвенції у сполученні зі
статтею 2.
5. Серед цих елементів ми б відзначили: те, що постріли здійснювалися у
населеному пункті – ромському районі села – без поваги до безпеки суспільства; те, що військова поліція знала про ромське походження потерпілих,
жоден з яких не був озброєний і не вважався небезпечним; оприлюднені
звіти щодо існування упередженості та ворожості щодо ромів у Болгарії; те,
що це є не першою справою проти Болгарії, де Суд робить висновок, що
представники правопорядку завдають смертельних ушкоджень ромам; свідчення пана М.М., що майор Ж. вигукнув расову образу в його бік одразу
після пострілів, сказавши: «Ви, кляті цигани»; і, нарешті, невжиття органами
влади будь-яких дій та значні процесуальні недоліки, які не дали змоги
встановити істину.
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6. Це правда, що процесуальні недоліки становлять специфічний чинник,
якому слід приділити значну увагу. Вони є центральними в питанні, хто має
нести тягар доведення, оскільки національні органи мають вжити ефективних заходів, щоб знайти важливі факти, а розлад у розслідуванні неминуче
позначиться на висновках, які можна зробити щодо суті проблеми.
7. Однак, обмеживши висновки порушенням процесуальної складової, більшість Суду не надала достатньої ваги доволі сильним, чітким та узгодженим
неспростованим презумпціям, які виникають із фактичних доказів справи у
сукупності і які ведуть нас до висновку, що тут було порушення статті 14 у
сполученні зі статтею 2 Конвенції.
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