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CONSEIL
DE L’EUROPE

COUNCIL
O F EU R O P E

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
п’ята СЕКЦІЯ
СПРАВА «ДАВИДОВ ТА ІНШІ ПРОТИ УКРАЇНИ»
(Заяви №№ 17674/02 і 39081/02)

Рішення
Страсбург
01 липня 2010 року
ОСТАТОЧНЕ
01 жовтня 2010 року

Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пункту 2
статті 44 Конвенції. Текст рішення може зазнати редакційної правки.

У справі «Давидов та інші проти України»
Європейський суд з прав людини (п’ята секція), засідаючи пала
тою, до складу якої увійшли судді:
п. П. Лоренцен, голова,
пані Р. Ягер,



п. К. Юнґвірт,
п. В. Буткевич,
п. Р. Марусте,
п. М. Віллігер,
пані І. Берро-Лефевр,
та пані К. Вестердік, секретар секції, після наради за зачине
ними дверима 18 травня 2010 року виносить таке рішення, ухвалене
того самого дня:

ПРОЦЕДУРА
1. Справу розпочато за двома заявами (№№ 17674/02 і 39081/02)
проти України, поданими до Суду на підставі статті 34 Конвенції
про захист прав людини і основоположних свобод (далі — Конвен
ція) тринадцятьма громадянами України, які в час подій, про які
йдеться у справі, відбували покарання в Замковій виправній колонії
№ 58 (далі — Замкова колонія) у м. Ізяслав Хмельницької області.
Заявниками є:
— Сергій Вікторович Давидов, перший заявник, 1963 року на
родження, має чотири судимості, відбуває покарання в Личаківській
виправній колонії № 30;
— Віталій Володимирович Ільченко, другий заявник, 1975 ро
ку народження, має дві судимості за вчинення вбивства та хуліган
ство; відбуває п’ятнадцятирічний строк покарання в Єнакіївській
виправній колонії № 52;
— Сергій Якович Гоменюк, третій заявник, 1967 року народжен
ня, звільнений від відбування дванадцятирічного строку покарання,
призначеного йому за вчинення низки злочинів;
— Геннадій Юрійович Друзенко, четвертий заявник, 1962 року
народження, звільнений від відбування покарання в Замковій ко
лонії в листопаді 2003 року;
Спочатку це була справа «Друзенко та інші проти України» (ухвала від 15 січня
2007 року, заяви №№ 17674/02 і 39081/02). Однак назву справи було змінено, оскіль
ки перший заявник, Друзенко, відмовився від подальшого підтримання своєї заяви.




Виправлено 31 серпня 2010 року: у попередньому тексті зазначено «Василь».



— Н.Н. Мартов, п’ятий заявник, 1949 року народження, звіль
нений від відбування покарання в 2004 році;
— Салов, шостий заявник, 1940 року народження, звільнений
від відбування покарання у грудні 2001 року, помер у 2004 році;
— Литвинов, сьомий заявник, 1962 року народження, відбуває
двадцятирічний строк покарання в Замковій колонії;
— А.І. Миронов, восьмий заявник, 1962 року народження, від
буває семирічний строк покарання в Замковій колонії;
— В.В. Кулик, дев’ятий заявник, 1968 року народження, відбу
ває десятирічний строк покарання в Замковій колонії;
— В.Н. Кузьменко, десятий заявник, перебуває під вартою в СІЗО
м. Луганська у зв’язку з досудовим розслідуванням;
— О.А. Кисельов, одинадцятий заявник, відбуває покарання
в Бердичівській виправній колонії № 70;
— Олег Діденко, дванадцятий заявник, відбуває покарання
в Замковій колонії;
— Леонід Швець, тринадцятий заявник, відбуває покарання
в Замковій колонії.
Перший і другий заявники подали свої заяви 27 червня 2001 року.
Третій і четвертий заявники подали свої заяви 24 березня 2002 року.
Заяви решти дев’ятьох заявників були подані в різні дні у період
з 27 червня 2001 року до 24 березня 2002 року.
2. У Суді всіх заявників спочатку представляв Геннадій Жер
дєв, правозахисник із Києва. Дорученнями від 17 січня 2006 року
перший, другий і третій заявники, яким було надано право на без
оплатне представництво в Суді, уповноважили Аркадія Бущенка,
адвоката, що практикує в Харкові, представляти їх у Суді.
3. Уряд України (далі — Уряд) представляв його Уповноваже
ний — п. Юрій Зайцев.
4. Посилаючись на статті 3 і 13 Конвенції, заявники ствер
джували, що під час відбування призначених їм строків покарання
вони зазнали поганого поводження з боку працівників підрозділу
спеціального призначення «Беркут» і що за цими скаргами не бу
ло проведено ефективного розслідування. Вони також скаржилися,
що протягом усього часу перебування під вартою їм не дозволяли
отримувати продуктові передачі від родичів і що вони не одержува
ли необхідного лікування і медичної допомоги. Їхні камери не опа



лювалися, оскільки Замкова колонія не забезпечувалася вугіллям.
Продукти, якими годували заявників і які продавалися в крамниці
колонії, були найнижчої якості і не придатними для споживання,
оскільки їх було вироблено в 1980–1990-х роках. При накладенні
на засуджених дисциплінарних стягнень посадові особи колонії ко
ристувалися значними дискреційними повноваженнями, зокрема
стосовно поміщення в одиночну камеру або карцер. Крім того, за
явники скаржилися, що декого з них поміщали в карцер для того,
щоб позбавити їх можливості скаржитися до різних національних
і міжнародних органів на катування та погане поводження з боку
працівників спецпідрозділу «Беркут». Вони також стверджували, що
не мали ефективних і доступних засобів захисту стосовно рішень
про поміщення їх у дисциплінарний ізолятор. Заявники скаржилися
й на втручання в їхнє право на повагу до своєї кореспонденції та
незаконне порушення права на індивідуальну заяву. З цього приводу
вони посилалися відповідно на статті 8 і 34 Конвенції.
5. 15 січня 2007 року Суд виніс остаточну ухвалу щодо прий
нятності заяв (ухвала у справі «Друзенко та інші проти України»,
№№ 17674/02 і 39081/02, від 15 січня 2007 року) і оголосив прий
нятними скарги заявників, подані на підставі статей 3, 8, 13 і 34.
Він також об’єднав заяви № 17674/02 і № 39081/02 в одне провад
ження (пункт 1 правила 42). Крім того, Суд вирішив долучити до
питань, що підлягають розгляду по суті, клопотання Уряду про
вилучення скарг десятьох заявників із реєстру справ Суду, а також
заперечення Уряду щодо вичерпання національних засобів юри
дичного захисту.
6. З огляду на розбіжності між версіями сторін стосовно фак
тичних обставин проведення навчань спецпідрозділів міліції в За
мковій колонії та на скарги про погане поводження із засудженими
під час цих навчань, Суд провів розслідування відповідно до пунк
ту 1(а) статті 38 Конвенції. Суд делегував трьох суддів, Райта Марус
та, Ренату Ягер і Володимира Буткевича, для взяття показань свідків
на засіданнях, які було проведено в приміщенні Апеляційного су
ду Хмельницької області 25–27 червня 2007 року, та для відвідання
27 червня 2007 року Замкової колонії в Ізяславі.
7. Делегати зібрали показання трьох заявників і п’ятнадцяти
свідків, викликаних сторонами і Судом. Канцелярія Суду підготу



вала стенографічний звіт показань свідків, заслуханих делегатами,
який було долучено до матеріалів справи. Делегати також відвідали
Замкову колонію, оглянули місце подій та перевірили відповідні до
кументальні докази.
8. Під час згаданих вище засідань в Апеляційному суді Хмель
ницької області пану Зайцеву асистували працівники Секретаріату
Урядового уповноваженого Міністерства юстиції України Олексій
Гоцул, Назар Кульчицький і Людмила Шевчук, а також Олександр
Кислов і Олексій Двойнос із Державного департаменту України з пи
тань виконання покарань (далі — Державний департамент) і Руслан
Писаренко з Хмельницької обласної прокуратури.
9. Представникові заявника Бущенку під час цих засідань допо
магала Айгуль Муканова, адвокат, що практикує в Харкові.
10. І заявник, і Уряд подали свої зауваження щодо суті справи
(пункт 1 правила 59). Порадившись зі сторонами, палата вирішила,
що у слуханні по суті справи немає потреби (пункт 3 правила 59
(у кінці)). Сторони відповіли на зауваження одна одної письмово
і прокоментували стенографічний звіт, підготовлений канцелярією
Суду. Заявники подали вимоги щодо справедливої сатисфакції,
а Уряд-відповідач — свої зауваження стосовно зазначених вимог
(пункти 1 і 4 правила 60).

ФАКТИ
І. конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ

11. Більшість заявників під час оскаржуваних подій відбувала
покарання в Замковій колонії (див. пункт 4 вище).
А. Загальна інформація щодо фактів у справах

12. Існують розбіжності між версіями сторін щодо фактичних
обставин стверджуваного поганого поводження працівників спец
підрозділів міліції із заявниками під час навчань цих підрозділів,
які проводилися двічі, а саме — 30 травня 2001 року та 29 січня
2002 року, коли заявники перебували в Замковій колонії в Ізяславі



Хмельницької області, щодо способу, в який проводилися зазначені
навчання, та щодо розслідування обставин цих подій.
13. Хід підготовки до викладу фактів цієї справи можна стисло
описати таким чином.
14. Уряд заперечив твердження заявників щодо проведення нав
чань спецпідрозділів міліції. У своїх зауваженнях стосовно прийнят
ності заяв, поданих 28 березня 2006 року, він спирався на стислий
виклад фактів, підготовлений канцелярією Суду. При цьому Уряд
також заявив, що в тактико-спеціальних навчаннях, які проводи
лися в Замковій колонії 30 травня 2001 року і 29 січня 2002 року,
не передбачалося залучення засуджених і що заявників до них не
залучали (див. пункт 17 нижче). Він також наполягав на відсутності
доказів поганого поводження із заявниками. Виклад фактів, підго
товлений на підставі тверджень заявників та за погодженням цих
стверджуваних фактів з Урядом, було включено в ухвалу щодо при
йнятності від 15 січня 2007 року.
15. Перед тим як відбулося заслуховування свідків у цій справі,
свідки з боку Уряду подали письмові показання, в яких більшість
із них визнала, що 30 травня 2001 року та 29 січня 2002 року в За
мковій колонії проводилися чергові обшуки і навчання. Водно
час вони категорично заперечили факт залучення спецпідрозділів
міліції до обшуків у житлових приміщеннях Замкової колонії, які
здійснювали виключно працівники колонії. Свідки з боку Уряду
передусім наголошували, що тактико-спеціальні навчання прово
дилися в Замковій колонії без залучення засуджених, що це були
суто внутрішні навчання для працівників Державного департаменту
і в них брали участь лише його працівники.
16. Додаткові факти були встановлені делегатами під час усного
розгляду з урахуванням усних заяв, зроблених заявниками і свідками,
які були присутні на засіданні. Зокрема, було встановлено, що в нав
чаннях, які проводилися 30 травня 2001 року і 29 січня 2002 року,
брали участь кілька груп швидкого реагування, серед яких і Жито
мирський спецпідрозділ швидкого реагування Державного департа
менту (далі — Житомирський спецпідрозділ). Додаткову інформацію
щодо фактів і юридичних аспектів цих справ було отримано за резуль
татами відвідування Замкової колонії 27 червня 2007 року та вивчен
ня матеріалів, поданих сторонами після згаданого вище засідання.



17. Після усного розгляду Уряд знову заявив, що, як свідчать
заслухані показання, спецпідрозділи міліції не були учасниками
навчань, оскільки їм заборонено брати участь у таких заходах, до
яких залучаються працівники Державного департаменту, а Держав
ному департаменту заборонено використовувати такі підрозділи. Він
також стверджував, що спецпідрозділи міліції ніколи не вводилися
в житлову зону Замкової колонії. Заявники й далі відстоювали свою
позицію щодо фактів.
18. Як свідчить наведене вище, на розгляд Суду надійшло кілька
різних версій подій. Зокрема, додаткові фактичні обставини було
виявлено під час вивчення заяв, про які йдеться, та проведеного
в цій справі розслідування зі встановлення фактів. Отже, Суд має
провести короткий аналіз стверджуваних фактів, оцінити докази,
зібрані на кожному етапі провадження, і дійти власного остаточного
висновку щодо фактичних обставин справ.
19. Факти, подані заявниками на самому початку, не оспорювані
Урядом і відповідним чином викладені в ухвалі щодо прийнятності,
наведено в підрозділі 1 розділу «В» (див. пункти 21–25 нижче).
Стислий виклад фактів за версією Уряду міститься в підрозділі
2 розділу «В» (див. пункти 26–31 нижче).
20. Усні показання свідків, зібрані делегатами Суду на засідан
нях, які проводились у Хмельницькому, стисло викладено в Додатку
до цього рішення (див. додаток нижче), а посилання на них міс
тяться також у підрозділі 1 розділу «С» (див. пункти 32–33 нижче).
Зауваження сторін щодо відсутності певних свідків і щодо усних по
казань стисло викладено відповідно в підрозділах 2 і 3 розділу «С»
(див. пункти 34–37 і 38–42 нижче).
Характеристика Замкової колонії і стислий виклад версій сторін
щодо умов тримання в колонії наведено відповідно у підрозділах 1, 2
і 3 розділу «D» (див. пункти 43–50 нижче).
Стислий опис документів, поданих сторонами перед усним роз
глядом (див. пункти 52–64 нижче), перелік документів, які Суд вит
ребував додатково у зв’язку з питаннями, що постали під час усного
розгляду (див. пункт 65 нижче), а також речові та документальні
докази, подані додатково у зв’язку з питаннями, що виникли під
час усного розгляду (див. пункти 66–80 і 81–83 нижче), містяться
відповідно в підрозділах 1, 2, 3 і 4 розділу «E».



Стислий огляд матеріалів розслідувань, які проводила Гене
ральна прокуратура (див. пункти 84–97 нижче), документальних
доказів стосовно розслідування, проведеного Державним департа
ментом (див. пункт 98 нижче), та розгляду скарг, поданих Жердєвим
(див. пункти 99–100 нижче), міститься відповідно в підрозділах 5, 6
і 7 розділу «Е».
В. Факти за версіями сторін

1. Стислий виклад фактів, який було наведено в ухвалі
щодо прийнятності
21. Далі наведено відповідні факти справи за версією заявни
ків, що їх було викладено в ухвалі щодо прийнятності (див. ухвалу
у справі «Друзенко та інші проти України», №№ 17674/02 і 39081/02,
від 15 січня 2007 року).
22. Перше навчання розпочалося 30 травня 2001 року приблизно
о 10 годині ранку. Працівники спецпідрозділу «Беркут» увірвалися
в камери Замкової колонії, допустивши стосовно заявників погане
поводження. Захід здійснювався під керівництвом начальника За
мкової колонії Снєгиря і працівників колонії Мазуренка і Мазе
пи. Нападу й обшуку зазнали 120 засуджених. По закінченні захо
ду засуджених запитали, чи мають вони конкретні скарги стосовно
зазначеного навчання. У присутності працівників спецпідрозділів
міліції ніхто не захотів скаржитися на їхні дії начальникові Замкової
колонії.
23. Після навчання, яке проводилося 30 травня 2001 року, кіль
ка заявників звернулися до Верховного Суду України, Генеральної
прокуратури України (далі — ГПУ), Хмельницької обласної проку
ратури та Державного департаменту зі скаргами на згадані вище дії
працівників спецпідрозділів міліції та погане поводження з їхнього
боку, але ці звернення виявилися безуспішними. Вони також заяви
ли низку скарг про умови тримання їх у колонії.
24. Що стосується другого навчання, то в ухвалі щодо прийнят
ності зазначено, що воно розпочалося 28 січня 2002 року о 23 годині,
коли працівники спецпідрозділу «Беркут» увірвалися в чотирнад
цять камер Замкової колонії (камери №№ 1–12, 19 і 29), у яких пе
ребувало приблизно 100 засуджених.
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25. Після навчання дехто із заявників безуспішно звертався
з кількома скаргами до всіляких державних органів влади. У своїх
подальших скаргах до різних органів влади заявники повідомили,
що зазнали тяжких тілесних ушкоджень. Вони також поскаржили
ся, що потерпілим, зокрема й заявникам, так і не надали медич
ної допомоги і що внаслідок зазначеного нападу Литвинов, Ми
ронов, Салов і Кузьменко зазнали тілесних ушкоджень. Навчан
ням керували місцевий прокурор Волков, його помічник Стасюк
і ще одна особа, відомостей про яку немає. В одному з листів, які
ГПУ надіслала заявникам у відповідь, вона повідомила, що 29 січ
ня 2002 року Державний департамент проводив навчання з метою
підвищення рівня підготовки персоналу, виявлення і вилучення
заборонених речей, таких як зброя і наркотики, а також виявлення
шляхів втечі, перевірки систем водо- й електропостачання та ін
ших інженерних комунікацій. ГПУ заявила, що скарги заявників
про погане поводження з ними працівників «Беркуту» цілком без
підставні.

2. Твердження Уряду щодо фактів
а) Перше і друге навчання в Замковій колонії
та тілесні ушкодження заявників
26. У своїх зауваженнях від 28 березня 2006 року стосовно при
йнятності справи і ще до винесення ухвали щодо прийнятності
справи (див. пункт 14 вище) Уряд заявляв, що спирається на фак
ти, викладені канцелярією Суду. Водночас Уряд заперечував низ
ку фактичних обставин, про які стверджували заявники. Зокрема,
він спростовував їхню версію щодо способу, в який проводилися
навчання, і доводив, що жодне з практичних занять не передбача
ло участі засуджених й обидва навчання проводилися поза межами
житлової зони Замкової колонії.
27. Уряд доводив, що до засуджених, зокрема до заявників, си
ла ніколи не застосовувалася. Крім того, він наполягав, що ніхто
із заявників, які під час навчань 30 травня 2001 року і 29 січня
2002 року та здійснюваних після цього обшуків відбували покаран
ня в Замковій колонії, не зазнав тілесних ушкоджень і ніхто з них не
звертався по медичну допомогу або лікування.
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28. Уряд повідомив, що заявників Давидова, Ільченка і Гоме
нюка забезпечили відповідним і вчасним лікуванням у зв’язку зі
станом їхнього здоров’я.
29. Уряд також стверджував, що навчання було організовано
в рамках державного плану дій із забезпечення ефективного функ
ціонування пенітенціарної системи, запобігання втечам із місць
позбавлення волі, заворушенням, вчиненню кримінальних дій сто
совно адміністрації або засуджених тощо. Такі навчання були за
конними, а плани їх проведення були заздалегідь затверджені орга
нами прокуратури, які здійснюють нагляд за законністю виконання
покарань. Уряд також зазначив, що на обох навчаннях був присутній
прокурор, завдання якого полягало в запобіганні можливим пору
шенням закону та в оперативному розгляді можливих скарг. Під час
навчань, які проводилися 30 травня 2001 року і 29 січня 2002 року,
він не виявив жодних порушень закону.
b) Розслідування подій, пов’язаних із навчаннями
30. Уряд повідомив, що скарги заявників на нелюдські умови
тримання в колонії та застосування сили працівниками спецпідроз
ділів міліції (вони стверджували, що це були бійці «Беркуту») бу
ли належним чином розглянуті прокурором, що здійснює нагляд
за законністю виконання покарань. Зокрема, Уряд стверджував, що
в 2001 році в Замковій колонії було проведено 27 перевірок, за ре
зультатами яких різні стягнення накладено на 29 посадових осіб,
а в 2002 році — 29 перевірок, за результатами яких 44 посадові
особи зазнали різних стягнень. Наприклад, 13 березня 2001 ро
ку прокурор м. Шепетівки наказав начальникові Замкової колонії
переглянути організацію забезпечення харчуванням, дотримання
санітарно-гігієнічних та інших вимог у колонії, оскільки вона не
відповідала положенням національного закону. Таким чином, звер
нення зі скаргою до прокуратури — незважаючи на те, що було від
мовлено в порушенні кримінальної справи за скаргами заявників
на погане поводження,— становило ефективний засіб юридичного
захисту. Щодо заявлених скарг Уряд повідомив, що другий заяв
ник безуспішно звертався зі скаргами до Генеральної прокуратури
лише двічі — 10 липня і 14 жовтня 2001 року. Що стосується треть
ого заявника, то він скаржився лише до обласної прокуратури, а до
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Генеральної прокуратури не звертався. До того ж за результатами
відповідних перевірок і розгляду скарг заявників було встановлено,
що їхні скарги необґрунтовані. Уряд також стверджував, що всі їхні
скарги були належним чином розглянуті національними органами
влади, які оперативно відповіли на них, надіславши відповідні лис
ти заявникам та їхньому представникові Жердєву.
31. Уряд наполягав, що з перших трьох заявників лише Давидова
було поміщено у штрафний ізолятор. Таке стягнення було застосова
но до нього 14 липня 2001 року — його помістили в одиночну камеру
штрафного ізолятора на 15 діб. Уряд стверджував, що дисциплінарні
стягнення (переведення на суворіший режим відбування покарання)
застосовувалися до заявника двічі — 29 липня 2001 року і 30 січня
2002 року — у зв’язку з його відмовою утримуватися з іншими засуд
женими та погрозами вчинити злочини.
C. Усні показання

1. Стислий виклад усних показань
32. З огляду на розбіжності між версіями сторін стосовно фактів
справи Суд за допомогою сторін провів розслідування на місці подій.
У зв’язку з цим 25–27 червня 2007 року троє делегатів Суду зібрали
усні показання двадцяти двох свідків стосовно таких питань:
а) обставини поганого поводження працівників спецпідрозділів
Державного департаменту із заявниками та залучення спецпідроз
ділів: було заслухано заявників, свідків, вислухати яких запропону
вали заявники (В. Діденка, Михайленка, Тишалкова, Гетьмансько
го), свідка, вислухати якого запропонував Уряд (Шедька), Левен
цова  (колишній перший заступник начальника обласного управ
ління Державного департаменту), Снєгиря (колишній начальник
Замкової колонії) та Ільтяя (перший заступник Голови Державного
департаменту);
Див. стислий виклад кожного з усних показань цих свідків у пунктах 24–49 До
датка до рішення.




Див. пункти 88–94 Додатка.



Див. пункти 95–101 Додатка.



Див. пункти 102–108 Додатка.
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b) розслідування скарг заявників про погане поводження та за
стосовані до них дисциплінарні стягнення: було заслухано заяв
ників, Бухера (обласний прокурор), Волкова (місцевий прокурор)
і В. Діденка;
с) лікування та медична допомога, надана заявникам: було за
слухано заявників, а також В. Діденка, Михайленка, Тишалкова,
Шедька, Гетьманського10 і Бондаря11 (начальник медичної частини
Замкової колонії);
d) умови тримання в Замковій колонії: було заслухано Клі
пацького, Шацького, Злотенка, Заремського12 (на час подій, про
які йдеться у справі, вони були працівниками Замкової колонії),
заявників, а також В. Діденка, Михайленка, Тишалкова, Шедька
і Гетьманського13.
33. Було викликано ще шістьох свідків, але вони не з’явилися
(див. пункти 34–37 нижче). Четверо з цих свідків раніше працювали
в Державному департаменті. Стосовно їхньої відсутності Уряд за
явив під час засідання, що оскільки ці відсутні свідки звільнилися
зі служби і вже не працюють у державних установах, Уряд не в змозі
встановити їхнє місцеперебування. Усі свідки, яких допитали деле
гати, дали попередні письмові показання особисто або через своїх
представників, і ці показання було долучено до матеріалів справи.
Стислий виклад показань свідків наведено в Додатку до рішення.

2. Відсутні свідки
а) Відсутність Друзенка (четвертого заявника)
34. Уряд повідомив, що надіслав повістку про виклик цього за
явника на відповідну адресу, а саме — на адресу представника заяв
ників Бущенка. Згідно з інформацією, яку на самому початку подав


Див. пункти 59–63 Додатка.



Див. пункти 64–70 Додатка.



Див. пункти 24–30 Додатка.

10

Див. пункти 24–49 Додатка.

11

Див. пункти 50–58 Додатка.

12

Див. стислий виклад кожного з цих усних показань у пунктах 71–87.

Див. стислий виклад кожного з усних показань цих свідків у пунктах 24–49
Додатка до рішення.
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Бущенко, цей заявник перебував під контролем державних органів
влади, оскільки його тримали в СІЗО № 21 м. Одеси. Бущенко пові
домив, що востаннє контактував із заявником через адресу цього
слідчого ізолятора. Пізніше він не контактував із заявником і, за
його словами, не знав його точної адреси і безуспішно намагався
зв’язатися з ним телефоном та поштою. Уряд не надав відомостей
про місцеперебування заявника після його останніх контактів із Бу
щенком через адресу СІЗО № 21 і не повідомив про заходи, яких
було вжито для встановлення його місцеперебування.
b) Відсутність Гайдамаки, Мазепи, Мазуренка,
Пилипенка і Захарова
35. Майор Кислов із Державного департаменту, який асистував
Урядовому уповноваженому під час засідання, повідомив, що місце
перебування Гайдамаки і Мазуренка невідоме. Кислов також зазна
чив, що ці свідки раніше працювали в Державному департаменті, але
всі вони звільнилися. Він повідомив, що перед засіданням особисто
мав розмову з Гайдамакою і Мазуренком. Вони отримали повістки
про виклик у засідання і підписали їх. Один із них перебував десь
у Криму. Місцеперебування Пилипенка і Мазепи Урядові було не
відоме; вони обидва проживали десь у Києві. Пилипенко працював
у якійсь приватній фірмі в Києві. Йому також було надіслано по
вістку про виклик у засідання. Щодо Захарова Кислов повідомив,
що не зміг знайти його.
с) Відсутність Гетьманського на початку
36. На початку майор Кислов повідомив, що знайти Гетмансько
го, одного з колишніх в’язнів Замкової колонії, виявилося неможли
вим, оскільки його місцеперебування було невідоме Урядові. Згодом
Гетьманський, після того як Бущенко надав Урядові додаткові відо
мості, з’явився перед делегатами.
d) Відсутність Костенка
37. Представник заявників Бущенко повідомив, що цьому свід
кові, який у минулому відбував покарання в Замковій колонії, було
надіслано копію повістки про виклик у засідання, але адвокат не
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зміг із ним зв’язатися, хоча раніше той підтвердив, що з’явиться пе
ред делегатами.

3. Зауваження сторін стосовно усних показань
а) Уряд
38. Уряд зауважив, що, оскільки показання, взяті під час допиту
п’ятьох колишніх в’язнів Замкової колонії та трьох заявників, міс
тять низку суперечностей і невідповідностей (як в основних аспек
тах, так і в деталях), заявники не довели факту їх побиття 30 травня
2001 року і 29 січня 2002 року. Тому заявники не можуть вважати
себе потерпілими у зв’язку з поганим поводженням.
39. Зокрема, стосовно подій 30 травня 2001 року Уряд доводив, що:
— показання першого заявника суперечливі і неправдиві;
— показання першого і другого заявників, Діденка, Михайлен
ка, Тишалкова і Гетьманського стосовно опису уніформи працівни
ків так званих спецпідрозділів, які здійснювали обшуки, також не
правдиві і містять численні суперечності;
— показання першого і другого заявників про те, що працівни
ки так званих спец підрозділів які здійснювали обшуки в житлових
приміщеннях Замкової колонії, були озброєні автоматами, не від
повідали показанням Михайленка і Тишалкова, які запам’ятали, що
бійці були неозброєні;
— показання Гетьманського про холості постріли з автомата та
кож неправдиві, як і показання щодо інших подробиць проведених
навчань;
— показання Гетьманського про тілесні ушкодження третього
заявника неправдиві та суперечливі;
— показання Михайленка про погане поводження із засудже
ними під час навчання неправдиві, оскільки через зачинені двері
камери він фізично не міг нічого бачити, зокрема того, що відбува
лося в коридорі;
— існують розбіжності між показаннями другого заявника,
В. Діденка і Гетьманського про те, що їм заздалегідь було відомо про
навчання, та показаннями першого заявника і Тишалкова про те,
що їм нічого не було відомо про навчання.
40. Щодо показань свідків стосовно подій під час навчання, яке
проводилося 29 січня 2002 року, Уряд заявив, що:
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— показання першого заявника про холості постріли з автоматів
неправдиві;
— розслідування за скаргами заявників було проведено від
повідно до вимог статті 3 Конвенції;
— показання Діденка, Гетьманського, першого і другого заяв
ників на запитання про те, чи зазнав хтось із засуджених тілесних
ушкоджень, скільки було таких потерпілих і чи надавалася медична
допомога, також неправдиві, особливо з огляду на відсутність ме
дичних доказів, зокрема відповідних записів у медичних докумен
тах, та на показання Бондаря.
41. Уряд підсумував, що суперечливі показання про присутність
спецпідрозділів міліції в житловій зоні колонії, про погане повод
ження працівників так званих спецпідрозділів із засудженими та їх
побиття цими працівниками, про ненадання лікування і медичної
допомоги заявникам та іншим засудженим явно свідчать про те, що
всі ці показання неправдиві. На думку Уряду, єдиними правдиви
ми, несуперечливими й логічними були лише показання Шедька —
свідка, заслухати якого запропонував Уряд і який у минулому відбу
вав покарання в Замковій колонії. Уряд дійшов висновку, що в цій
справі не встановлено доказів, які б доводили існування будь-якого
порушення положень Конвенції.
b) Заявники
42. Заявники не погодились із зауваженнями Уряду і зазначили,
що суперечності, якщо вони були в показаннях заявників і в’язнівсвідків, стосувалися лише дрібних деталей подій і що вони не підри
вають загальної достовірності показань, які заявники та їхні свідки
давали під час розслідування зі встановлення фактів, проведеного
Судом у червні 2007 року.
D. Характеристика та умови тримання засуджених
у Замковій колонії

1. Характеристика Замкової колонії № 58
43. Замкова колонія, в якій відбували покарання заявники,
є колонією максимального рівня безпеки, в якій тримають головним
чином чоловіків, засуджених до довічного позбавлення волі або до
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тривалих строків позбавлення волі за тяжкі злочини. Територія ко
лонії охоплює дві основні відокремлені одна від одної зони — жит
лову і виробничу. У житловій зоні містяться, зокрема, такі основні
будівлі:
— адміністративні корпуси, серед яких — головний адміністра
тивний корпус, медчастина, відділ нагляду та безпеки і пральня;
— сектор максимального рівня безпеки, в якому розташовані
камери для засуджених до довічного позбавлення волі та дворики
для прогулянок цих засуджених;
— крамниця, їдальня, котельня і клуб відпочинку для засудже
них;
— історична будівля колишнього монастиря ордену Бернар
динів, побудованого в 1610 році (колишній римо-католицький кос
тел),— «монастир» чи «костел», як його називали в’язні; у ньому міс
титься сектор максимального рівня безпеки та дільниці посиленого
контролю, ресоціалізації, карантину, діагностики і розподілу;
— будівля з приміщеннями різних режимів тримання засудже
них, притягнутих до дисциплінарної відповідальності, в умовах ізо
ляції (карцери, камери дисциплінарного ізолятора (ДІЗО) і штраф
ного ізолятора (ШІЗО), а також одиночні камери чи так звані при
міщення камерного типу (ПКТ)).
У виробничій зоні містяться, зокрема, такі основні об’єкти:
— контрольно-пропускний пункт (КПП) і ворота для проїзду
автотранспорту;
— чотири будівельні майданчики, вуглекислотна станція і ви
робничі дільниці №№ 1 і 2;
— місцева ділянка підсобного господарства і теплиця;
— виробничий цех № 1 з деревообробною і столярною майстер
нями.

2. Версія Уряду
44. За інформацією Уряду, у 2001–2002 роках у Замковій ко
лонії, загальна площа камерних приміщень якої становила 1845,7 м2
(загальна житлова площа, що не включає площу місць загального
користування), перебували 600 засуджених. Таким чином, на одного
засудженого припадало, як правило, 3,07 м2 і не менше ніж 2,5 м2, як
передбачав закон у час подій у справі.
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45. Зокрема, 230 засуджених тримали в секторі суворого тюрем
ного режиму, площа якого становила 684,5 м2, тобто на одного засуд
женого припадало 2,97 м2.
46. Приблизно 130 засуджених тримали в приміщеннях камер
ного типу в секторі камерного утримання, кожне з яких розрахо
ване для тримання кількох засуджених; площа сектору становила
434,1 м2, тобто на одного засудженого припадало 3,3 м2.
47. Крім того, 240 осіб тримали у гуртожитках колонії, площа
приміщень яких становила 727,1 м2 (3,02 м2 на одного засудженого).
48. Щодо камер дисциплінарного і штрафного ізоляторів,
то Замкова колонія мала 12 камер штрафного ізолятора (площею
55,2 кв. м, розрахованою на 12 засуджених), одиночні камери та при
міщення камерного типу (площею 285,7 м2, загалом розрахованою на
58 засуджених).

3. Версія заявників
49. Заявники стверджували, що їх тримали в переповнених ка
мерах, у яких на одного засудженого припадало приблизно 3 м2 пло
щі. За словами заявників, камери, у яких їх тримали, не обігрівалися
через нестачу вугілля, яке, як вони стверджували, Замковій колонії
не постачалося. Продукти, якими годували заявників і які прода
вались у крамницях, були найнижчої якості і вже непридатними
для споживання, оскільки їх було вироблено в 1980–1990-х роках.
50. Заявники скаржилися, що протягом усього часу відбуван
ня покарання їм не дозволяли отримувати продуктові передачі від
родичів і лікуватися. При накладенні на засуджених дисциплінар
них стягнень посадові особи колонії користувалися широкими дис
креційними повноваженнями, зокрема щодо поміщення в одиночну
камеру.
Е. Документи, подані сторонами

51. Стосовно навчань, які проводилися 30 травня 2001 року
і 29 січня 2002 року, сторони подали різні документи. Нижче у сти
слому вигляді наведено документи, нормативні акти і витяги з них,
які сторони подали до і після засідання і які мають стосунок до цієї
справи.
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1. Плани навчань, затверджені обласним управлінням
Державного департаменту та начальником Замкової колонії
а) План навчання, затверджений обласним управлінням Дер
жавного департаменту 25 травня 2001 року (план № 1)
52. План проведення оперативного відпрацювання установ
області на тему «Дії адміністрацій виправно колоній у взаємодії
з підрозділом особливого призначення управління Держдепарта
менту України в Житомирській області, груп швидкого реагуван
ня установ області по знешкодженню злочинців, які захопили за
ручників та проведення загального обшуку приміщень і засудже
них в житловій зоні» (далі — План № 1), що стосується першого
навчання, проведеного 30 травня 2001 року в Замковій колонії, був
затверджений 25 травня 2001 року начальником управління Держав
ного департаменту в Хмельницькій області та прокурором з Хмель
ницької обласної прокуратури, який здійснює нагляд за законністю
виконання покарань.
53. Загальне навчання передбачало залучення: особового складу
Замкової колонії, Житомирського підрозділу спеціального призна
чення та груп швидкого реагування виправних колоній №№ 31, 58
і 98. Однією з цілей навчання, як зазначено в плані, було відпра
цювання дій особового складу Замкової колонії та групи швидкого
реагування з проведення обшуків у приміщеннях, що їх займали
засуджені, та обшуків самих засуджених.
54. Серед спеціальних засобів, застосування яких передбачалося
в навчанні, були: зброя, спеціальні засоби, засоби індивідуального
захисту, службові собаки, автотранспортні засоби, плани дій за над
звичайних ситуацій та плани-схеми.
55. План № 1 містив відомості про оперативну обстанов
ку в пенітенціарній системі України загалом та у виправних ко
лоніях області; ця обстановка оцінювалася як складна. Згідно
з цими відомостями виправні колонії в області були загалом пе
реповнені, що перешкоджало ефективному виконанню покарань.
Крім того, повідомлялося про зменшення ефективності обшуків,
які проводилися в цих колоніях з метою виявлення заборонених
предметів.
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Навчання мало проводитися в чотири етапи:
— з 5 до 8 години ранку — загальні збори учасників навчань
у клубі працівників і в’язнів колонії;
— з 8 до 10 години ранку — введення спільного загону в зону
охоронюваного об’єкта, блокування ізольованих секторів усередині
колонії і проведення вибіркового загального обшуку в ізольованих
секторах колонії;
— з 10 до 11.30— проведення операції зі звільнення «заручни
ків» силами спецпідрозділів і груп швидкого реагування;
— з 11.30 до 12.30 — загальні збори всіх учасників навчань
у клубі працівників і в’язнів колонії; обговорення результатів нав
чання і загальних висновків з його проведення.
b) План навчання (план № 2), затверджений першим заступни
ком начальника обласного управління Державного департаменту
(стосовно першого навчання)
56. Згідно зі сценарієм «Про проведення практичного заняття
в Ізяславській колонії № 31 і Замковій колонії № 58» (далі — план
№ 2), який було затверджено 30 травня 2001 року, головною ме
тою обшуку було надання спецпідрозділу практичної можливості
управління особовим складом колонії і груп швидкого реагування
в надзвичайній ситуації. У навчанні брали участь групи, які відпові
дали за блокування, документування, надання медичної допомоги,
забезпечення конвоювання і проведення обшуків, а також спеціаль
ні та резервні групи. Загалом до навчання було залучено 231 особу,
включаючи 18 бійців спецпідрозділу. Участь також брали бійці груп
швидкого реагування із Замкової колонії, Ізяславської виправної ко
лонії № 31 і Шепетівської виправної колонії № 98. Бійці спецпідроз
ділу були озброєні 4 автоматами, 4 пістолетами, вибуховими паке
тами. Вони були екіпіровані шоломами, бронежилетами, гумовими
кийками, спецзасобами із сльозоточивими речовинами («Терен»)
і наручниками. На бійцях інших підрозділів були каски із забра
лом або мотошоломи, бронежилети, вони також мали щити, гумові
кийки, засоби сльозоточивої дії «Терен» і наручники. На оснащенні
підрозділів були також 3 одиниці спецтранспорту, 10 службових со
бак і 2 відеокамери. Після завершення навчання зі звільнення за
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ручників спецпідрозділ мав повернутися на місце свого звичайного
базування.
с) План навчання (план № 3), затверджений начальником
Замкової колонії (стосовно першого навчання)
57. Згідно з планом проведення загального обшуку в Замковій
колонії (далі — план № 3), який було заплановано на 30 травня
2001 року, обшук мав розпочатись о 8 годині ранку і закінчитися
о 12 годині дня. У загальному обшуку передбачалося залучення осо
бового складу Замкової колонії загальною кількістю 76 осіб. Залу
чені в обшук діяли у складі дев’ятьох змішаних груп, очолюваних
керівниками груп, які проводили загальний обшук як у житловій,
так і у виробничій зонах Замкової колонії. Більшість членів цих груп
брала участь в обшуках як у житловій, так і у виробничій зонах.
58. Обшуку підлягали такі приміщення: виробничий цех № 1
(група № 1); дільниці №№ 1 і 2 (групи №№ 2 і 3); сектори №№ 1,
4, 7, камери в монастирі №№ 1, 2, 3, 4 (група № 4); їдальня, мед
частина, котельня, санчастина, відповідні приміщення (група № 5);
камери сектору суворого режиму — камери штрафного ізолятора,
одиночні камери, камери сектору суворого тюремного режиму; ка
мери сектору загального режиму (група № 7); ділянки №№ 2 і 3
(група № 8) та ділянки №№ 5, 6 і 8 (група № 9). План № 3 передба
чав застосування 30 засобів знерухомлення, 10 дерев’яних молотків
і 2 металошукачі «Гамма».
d) План навчання (план № 4), затверджений обласним управ
лінням Державного департаменту 26 січня 2002 року стосовно
другого навчання
59. «План проведення тактико-спеціального навчання з особо
вим складом Ізяславської виправної колонії № 31 і та Замкової вип
равної колонії № 58, групами швидкого реагування органів і установ
області», що проводився з метою відпрацювання дій з припинення
групової непокори і масових заворушень (далі — план № 4) стосов
но другого навчання в Замковій колонії, яке проводилося 29 січня
2002 року, був затверджений 26 січня 2002 року начальником управ
ління Державного департаменту в Хмельницькій області та проку
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рором Хмельницької обласної прокуратури, яка здійснює нагляд за
законністю виконання покарань.
60. У це навчання, в якому відпрацьовувалися дії на випадок
масових заворушень, було залучено: особовий склад виправних ко
лоній №№ 31 і 58, груп швидкого реагування з виправних колоній
№№ 31, 58, 78, 98 і СІЗО-29 (усі — з Хмельницької області). Однією
з цілей було відпрацювання дій особового складу Замкової колонії та
групи швидкого реагування з проведення обшуків у приміщеннях,
що їх займали засуджені, та обшуків самих засуджених. Зокрема,
зазначалося, що однією з головних цілей навчання було проведення
обшуку засуджених та обшуку приміщень у житловій зоні.
61. Серед спеціальних засобів, застосування яких передбачалося
в навчанні, були: зброя, спеціальні засоби, засоби індивідуального
захисту, засоби активної оборони, службові собаки, автотранспортні
засоби, плани дій за надзвичайних ситуацій та плани-схеми. Плани
навчань містили дані про оперативну обстановку в Замковій колонії.
Вказувалося на значне погіршення криміногенного і соціально-де
мографічного складу засуджених у Замковій колонії, у зв’язку з чим
потребувалося вжиття адекватних заходів. Зокрема, учасникам нав
чань було надано таку інформацію про контингент ув’язнених: чи
мало в’язнів — особи, засуджені за тяжкі злочини, зокрема 65 осіб
вчинили злочини під час відбування покарання; 15 осіб — засуджені
за бандитизм; 4 — за навмисне вбивство; двоє схильні до нападу на
працівників колонії; 18 схильні до спроб втечі; 12 осіб — засуджені
за використання наркотиків, 60 схильні до гомосексуальних зв’язків
і відповідних дій і 22 особи мають психічні розлади.
Навчання мало проводитися в чотири етапи:
— з 6 до 8.30 ранку — загальні збори учасників навчань у клубі
колонії;
— з 9 до 11 години ранку — навчання спільного загону на те
риторії колонії з метою припинення групової непокори і масових
заворушень;
— з 11 до 15 години — введення спільного загону на територію
колонії, блокування ізольованих секторів усередині колонії і прове
дення вибіркового загального обшуку в ізольованих секторах і каме
рах Замкової колонії;
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— з 15 до 16 години — загальні збори учасників навчань у клубі
колонії, обговорення результатів навчання і загальних виснов
ків з його проведення; інструктаж з подальшого пересування груп
швидкого реагування.
е) План навчання (план № 5), затверджений начальником об
ласного управління Державного департаменту (стосовно другого
навчання)
62. Згідно з цим планом (далі — план № 5) загальна мета нав
чання, запланованого на 29 січня 2002 року, полягала в проведені
загального обшуку житлової і виробничої зон колонії та обшуків
в’язнів, а також у застосуванні заходів із зміцнення правопорядку
в колонії. У навчанні брали участь групи, які відповідали за блоку
вання, документування, надання медичної допомоги, забезпечення
конвоювання і проведення обшуків, а також спеціальні та резервні
групи. Загалом до навчання було залучено 151 особу. Участь також
брали бійці груп швидкого реагування із Замкової колонії, Ізяславсь
кої виправної колонії № 31 і Шепетівської виправної колонії № 98,
виправної колонії № 78 та СІЗО № 29 (Хмельницька область). Бій
ці спецпідрозділу були оснащені 3 автоматами (АК-74), вибуховими
пакетами, сигнальними ракетами. До екіпірування входили шоломи
або мотошоломи, щити, бронежилети, балончики із сльозоточивим
газом («Терен-4»), гумові кийки, наручники тощо. На оснащенні
підрозділів також були один спеціальний автомобіль, 6 службових
собак і 2 фотоапарати. Група блокування була оснащена сталевими
шоломами і зброєю з холостими патронами; бійці групи прориву
мали щити, шоломи «Сфера», гумові кийки і бронежилети; група
захисту була оснащена шоломами «Сфера», щитами і гумовими кий
ками; групи патрулювання були оснащені зброєю без патронів; бійці
групи спецзаходів мали гумові кийки, протигази і спецзасоби із сль
озоточивими речовинами; бійці групи вилучення — гумові кийки,
бронежилети і шоломи; бійці групи конвоювання — бронежилети,
шоломи «Сфера» і гумові кийки; група документування була осна
щена фото- і відеоапаратурою, а резервна група — зброєю, протига
зами і сталевими шоломами. Кожній групі було визначено конкретні
завдання. Всі групи мали брати участь у загальному обшуку в ко
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лонії, а група блокування мала заблокувати перед початком обшуку
ізольовані зони колонії.
f) План навчання (план № 6), затверджений начальником Замко
вої колонії (стосовно другого навчання)
63. Згідно з планом проведення загального обшуку в Замковій
колонії (далі — план № 6), який було заплановано на 29 січня
2002 року, обшук мав розпочатися о 9 годині ранку і закінчитися
о 12 годині дня. До загального обшуку передбачалося залучити осо
бовий склад Замкової колонії загальною кількістю 29 осіб. Обшук
мав на меті виявлення заборонених предметів і ознак приготування
до втечі, підготовки до вчинення злочинів тощо. Залучені до об
шуку діяли у складі трьох змішаних груп, кожну з яких очолював
керівник. Групи мали провести загальний обшук у житловій зоні
Замкової колонії.
64. Обшуку підлягали такі приміщення: камери ШІЗО, ПКТ,
одиночні камери, приміщення в секторі суворого тюремного режи
му (група № 1); камери №№ 19 і 29 в дільницях №№ 5 і 8 (група
№ 2); дільниці №№ 9 і 10 (група № 3) у секторі загального режиму.
Оснащення, зазначене в плані № 6, включало 10 дерев’яних молот
ків і 2 металошукачі «Гамма».

2. Запит Суду про надання додаткових документальних доказів
65. 14 серпня 2007 року Суд звернувся до Уряду із запитом про
надання таких додаткових документальних доказів:
«... — копії відповідних нормативно-правових актів (незалежно від того, які органи влади їх видали), що регулюють проведення обшуків
у колонії, включно з правилами поведінки працівників колонії
та документами, які визначають права та обов’язки в’язнів під час
обшуків;
— положення про створення, підготовку і застосування спецпідрозділів або так званих «груп швидкого реагування» Державного
департаменту з питань виконання покарань (наказ від 27 квітня
2000 року), на яке посилались В.С. Левенцов і М.П. Ільтяй у показаннях, які вони давали 26 і 27 червня 2007 року відповідно;
— копія наказу № 193дск Державного департаменту з питань виконання покарань від 30 серпня 2002 року (зареєстрованого в Міністерстві
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юстиції 20 вересня 2002 року за № 771/7059) стосовно організації перегляду кореспонденції ув’язнених;
— положення, що регулюють питання зберігання, архівування та знищення облікових медичних документів, журналів обліку скарг від
засуджених та обліку кореспонденції;
— копія доповіді про результати внутрішнього розслідування, проведеного Державним департаментом України з питань виконання покарань, яку підготували В.С. Левенцов і М.П. Ільтяй до розгляду першим заступником начальника Державного департаменту, О.В. Пташинським і на яку послався М.П. Ільтяй 27 червня 2007 року;
— копії доповідей про «оперативну обстановку» в Замковій виправній
колонії у м. Ізяслав у період із січня 2001 року до грудня 2002 року (про які йшлося в показаннях В.С. Левенцова і Снєгиря від 26
і 27 червня 2007 року відповідно) та доповідей, які було надано працівникам Державного департаменту України з питань виконання
покарань перед проведенням обшуків 30 травня 2001 року та 29 січня 2002 року;
— перелік оснащення і зброї, які призначалися для застосування
працівниками Державного департаменту України з питань виконання покарань під час навчань 30 травня 2001 року та 29 січня
2002 року, а також копії будь-яких внутрішніх рішень з приводу
їх застосування;
— звіт Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини за
2003 рік у частині, що стосується тактико-спеціальних навчань
у колоніях;
— відеозапис навчань спецпідрозділів, які проводилися 30 травня
2001 року та 29 січня 2002 року і які згадувалися в показаннях свідків — О. Тишалкова, В.С. Левенцова і М.П. Ільтяя. 25, 26 і 27 червня
2007 року відповідно;
— копії записів у книзі обліку роботи [прокурора] Волкова за період із
грудня 2001 року до лютого 2002 року, із зазначенням дат і причин
відсутності.
У зв’язку з проведеним оглядом місць подій у колонії Урядові пропонується надати письмову інформацію про розмір камер, відвіданих делегацією
(включно з планом), а також копії облікових журналів із записами, які
свідчать про перебування засуджених у цих камерах 30 травня 2001 року,
29 січня 2002 року та 27 червня 2007 року...»
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3. Речові докази, подані Урядом
66. 28 вересня 2007 року Уряд відповів, що може надати Су
ду лише перелічені нижче документи і додаткові докази, зміст яких
стисло викладено нижче.
а) Інструкція «Про організацію нагляду за засудженими, які від
бувають покарання у виправно-трудових колоніях», затвердже
на наказом Державного департаменту України з питань вико
нання покарань № 70 від 27 квітня 2000 року (яку подав Уряд)
67. Інструкція встановлює, зокрема, порядок проведення об
шуків засуджених, приміщень і території житлової і виробничої зон
виправно-трудових колоній (далі — ВТК).
68. Згідно з пунктом 74 інструкції обшуки засуджених і при
міщень мають проводитися на підставі розкладу, затвердженого на
чальником колонії. Обшук має проводитися за участю особового
складу ВТК і, у разі необхідності, спецпідрозділів, підготовлених
для дій за надзвичайних ситуацій, а також додаткових сил, виділе
них іншими пенітенціарними установами і органами кримінальновиконавчої системи. При проведенні обшуків та інспекцій передба
чається застосування технічних засобів і, за необхідності, спеціаль
но підготовлених собак. Під час обшуку та оглядів забороняється
пошкодження одягу, майна, обладнання та інших предметів на те
риторії колонії (пункт 75).
69. Особисті обшуки засуджених можуть бути «повними» (тобто
з роздяганням догола) або «неповними» (без роздягання). Особистий
обшук має проводити особа тієї самої статі, що й обшукувана особа.
Працівники колонії, які проводять обшук, повинні діяти сумлін
но й коректно, з дотриманням вимог безпеки, і не допускати будьяких проявів нелюдського поводження з обшукуваним засудженим
(пункт 76 інструкції).
70. Згідно з пунктом 77 інструкції повний обшук засудженого
має проводитися при його прибутті до ВТК та відбутті з ВТК, при
поміщенні в камеру штрафного ізолятора, камеру дисциплінарного
ізолятора або приміщення камерного типу (одиночну камеру) та при
переведенні з таких приміщень. Він також здійснюється після затри
мання засудженого, який вчинив спробу втечі або інші правопору
шення, а також перед тривалим побаченням з третіми особами, які
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прибули в колонію з метою побачення, або, за необхідності, після
закінчення такого побачення. В’язням, які підлягають повному об
шуку, наказують здати всі заборонені предмети на зберігання, після
чого роздягтися — спочатку зняти головний убір, потім одяг, взуття
і спідню білизну. Після виконання цих команд окремі частини тіла
засудженого, а також предмети його одягу і взуття обстежують згідно
зі встановленим порядком. Повні обшуки проводяться в спеціальних
приміщеннях чи кімнатах поблизу КПП колонії, а також в окре
мих камерах для кількох засуджених або одиночних камерах ШІЗО
та ПКТ.
71. Згідно з пунктом 78 неповний обшук здійснюється при ви
веденні засуджених на роботи та поверненні їх у камери або в інших
спеціально зазначених місцях.
72. Згідно з пунктом 79 у разі порушення засудженим режиму
або вчинення правопорушення йому наказують підняти руки над
головою і розсунути ноги. Особа, яка проводить обшук, має стояти
ззаду нього. За певних обставин, якщо існує ймовірність наявності
у засудженого зброї, йому наказують встати обличчям до стіни і ши
роко розсунути ноги. З міркувань безпеки обшук має проводитися
принаймні двома працівниками колонії.
73. Пункт 80 інструкції передбачає, що обшук приміщень і огляд
території житлової та виробничої зон у відповідних ізольованих сек
торах і виробничих цехах має проводитися за розкладом і графіком
обшуків. Обшук кожного сектору здійснюється в разі необхідності,
але не рідше ніж раз на місяць. Керівництво проведенням обшуків
здійснює перший заступник начальника ВТК, який відповідає за
питання нагляду і безпеки, або начальник відділу нагляду і безпеки
за вказівками першого заступника.
74. Згідно з пунктом 81 Інструкції загальний обшук проводить
ся на підставі рішення начальника колонії і під його контролем не
рідше ніж раз на місяць, а також у разі ускладнення «оперативної
обстановки» у ВТК. Під час загального обшуку огляду підлягають
всі в’язні колонії, територія її житлової і виробничої зон та всі при
міщення і об’єкти на території цих зон. Обшук проводиться на під
ставі плану, підготовленого першим заступником начальника ВТК,
який відповідає за питання нагляду і безпеки, спільно з начальни
ком відділу нагляду і безпеки.
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75. Під час загального обшуку в’язнів збирають у спеціальних
окремих приміщеннях і піддають особистому обшуку. Обшук також
проводиться в житлових приміщеннях у звичайному порядку; він
здійснюється за участю начальника відділу соціально-виховної та
психологічної роботи. Також обшукуються меблі і речі в них, спаль
ні місця, включно з постільною білизною, подушками і матрацами
та різними особистими речами. Оглядаються стіни, підлога, вік
на і стеля з метою виявлення таємних схованок і лазів. Крім того
оглядаються також, усередині й ззовні, житлові і адміністративні
будинки, підвали і горища, різні комунікаційні канали, перегород
ки, туалети, спортивні майданчики, підземні тунелі та інші місця,
в яких можуть бути таємні схованки. Ретельному огляду підлягають
приміщення в штрафному ізоляторі та приміщення камерного типу
(тобто ПКТ (одиночні камери)). Усі стіни, стелю і підлогу простуку
ють з метою виявлення таємних схованок і проходів. Оглядаються
також ґрати; особливу увагу звертають при цьому на розрізи, под
ряпини та інші ознаки пошкодження. Перевіряються також функ
ціональні якості дверей, засувів і замків та надійність кріпильних
деталей у ліжках, столах та інших меблях. В’язнів, які перебувають
у таких камерах, піддають повному особистому обшуку і їхній одяг
також оглядають. Керівники груп, залучених до обшуку, звітують
посадовій особі, яка здійснює контроль за проведенням обшуку, і за
його результатами готуються загальні звіти, які підписує зазначена
посадова особа та керівники груп. Такий звіт передається до відділу
нагляду і безпеки.
76. У Додатку № 9 до інструкції наведено план дій особового
складу виправно-трудової установи в разі виникнення надзвичайної
ситуації. У ньому, зокрема, вказано, як повинні діяти спецпідрозді
ли у випадку виникнення надзвичайних обставин, таких як захоп
лення заручників або прояв масової непокори. Він також визначає
порядок дій у таких ситуаціях і передбачає поділ спецпідрозділу на
групи — групи посиленого контролю і безпеки, групи блокування,
групи вилучення, групи документування, групу застосування спе
ціальних засобів та резервну групу (у разі масової непокори перед
бачено також участь групи медичної допомоги та групи патрулюван
ня). Додаток також встановлює порядок застосування спеціальних
засобів (наприклад, заборонено бити кийком по голові чи обличчю)
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та зброї (вона може застосовуватися лише за виняткових обставин,
якщо завдання неможливо виконати за допомогою інших засобів).
b) Наказ Державного департаменту № 75 від 27 квітня 2000 року
«Про створення підрозділів спеціального призначення кримінальновиконавчої служби для дій за надзвичайної ситуації, затверджен
ня складу і положень про такі підрозділи»
77. Наказом створено підрозділи спеціального призначення Дер
жавної кримінально-виконавчої служби України у складі органів
Держдепартаменту. Наказ був чинним до 8 вересня 2003 року, ко
ли було затверджено новий наказ Держдепартаменту (№ 163), «Про
створення підрозділів особливого призначення кримінально-вико
навчої системи, затвердження штатів і Положення про ці підрозділи»
(згодом, 10 жовтня 2005 року, його було скасовано наказом № 167).
Наказом було створено міжрегіональний підрозділ спеціального
призначення для дій за надзвичайної ситуації у складі Управлін
ня Державного департаменту України з питань виконання покарань
у Житомирській області. Передбачено можливість застосування цьо
го підрозділу на території Хмельницької області та у пенітенціарних
установах цієї області (пункт 6 наказу). Наказом також передбачено
створення в пенітенціарних установах груп швидкого реагування
з 10215 найбільш підготовлених осіб (пункт 9 наказу). Керівникам
спецпідрозділів наказано здійснювати взаємодію з групами швид
кого реагування пенітенціарних установ на території, в межах якої
уповноважені діяти ці спецпідрозділи.
78. Згідно з положенням «Про підрозділи спеціального призна
чення в системі виконання покарань для дій за надзвичайної си
туації у складі обласних управлінь Державного департаменту Ук
раїни з питань виконання покарань» (додаток № 1) метою таких
підрозділів є реагування на виникнення в пенітенціарних установах
надзвичайних ситуацій, таких як заворушення і прояви масової не
покори, а також відповідне реагування на зміни в «оперативній об
становці» на території, в межах якої передбачено застосування таких
підрозділів (пункт 1.1). Склад таких підрозділів формується з осіб,
які мають необхідні фізичні та психологічні якості і здатні діяти за
екстремальних умов (пункт 1.9). Для виконання завдань і обов’язків
бійці спецпідрозділу забезпечуються спеціальною уніформою і взут
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тям, спеціальними засобами та іншим оснащенням (пункт 1.14). Од
на з цілей такого підрозділу полягає у вжитті запобіжних заходів
для протидії проявам масової непокори і вчиненню правопорушень
у колоніях (пункт 2.5).
79. Згідно з пунктами 3.1–3.5 положення начальники облас
них управлінь Держдепартаменту можуть подавати пропозиції щодо
використання таких підрозділів у пенітенціарних установах (щодо
«планового відпрацювання установ»). Зокрема, начальник управлін
ня в області, якому підпорядкований підрозділ, має складати ка
лендар заходів підрозділу на кожні шість місяців. Підрозділ діє на
підставі спеціально розроблених планів, затверджених начальником
обласного управління та відповідним прокурором. Положення пере
дбачало, що бійці підрозділу повинні діяти з дотриманням закону
і гуманно поводитися із в’язнями.
80. Згідно з додатком № 2 до наказу до складу житомирського
спецпідрозділу входили: командир підрозділу (майор), чотири офі
цери (два капітани і старший лейтенант), два командири відділень
(старші прапорщики) і вісімнадцять прапорщиків. Загальна чисель
ність особового складу становила двадцять п’ять осіб.

4. Документальні докази стосовно навчань,
подані Державним департаментом
81. Згідно з доповіддю начальника управління охорони, нагляду
і безпеки С. О. Злотенка, поданою Голові Державного департаменту
6 вересня 2007 року, відеозапису навчань, які проводилися 30 травня
2001 року та 29 січня 2002 року, немає.
82. Згідно з інформаційною запискою від 27 червня 2007 року, на
даною заступником начальника Замкової колонії, площа камер №№ 2,
8 і 29 у Монастирі становить 30,8 м2, 22,8 м2 і 35 м2 відповідно.
83. Згідно з інформаційною запискою, підготовленою викону
вачем обов’язків начальника служби документування управління
Державного департаменту в Хмельницькій області, документи сто
совно «оперативної ситуації» в Замковій колонії та пов’язані з ци
ми питаннями матеріали знищено відповідно до наказу Державного
департаменту № 21 від 4 лютого 2004 року «Про затвердження пе
реліку документів, що створюються в діяльності пенітенціарних ор
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ганів і установ Державної кримінально-виконавчої служби України,
із зазначенням строків їх зберігання».

5. Розслідування, проведене Генеральною прокуратурою України
84. Документальні докази, подані Урядом стосовно розслідуван
ня за скаргами заявників, можна стисло викласти таким чином.
85. 17 серпня 2001 року прокурор Волков, у відповідь на подані
заявниками скарги, повідомив, що за результатами перевірки скарг
на погане поводження порушень закону не виявлено.
86. 14, 20 і 26 вересня 2001 року, розглянувши скарги Г. Жер
дєва про погане поводження працівників спецпідрозділу «Беркут»
із заявниками, начальник відділу Генеральної прокуратури, який
здійснює нагляд за виконанням кримінальних покарань, доручив
першому заступникові прокурора Хмельницької області провести
відповідну перевірку.
87. 24 вересня і 1 жовтня 2001 року помічник прокурора Хмель
ницької області, який здійснює нагляд за виконанням кримінальних
покарань, доручив Волкову, заступникові прокурора м. Шепетівки,
який здійснює нагляд за додержанням законів при виконанні судо
вих рішень у кримінальних справах, провести перевірку за скаргами,
поданими Жердєвим.
88. 9 листопада 2001 року Волков відповів на скарги Ільченка
про умови тримання в колонії, заявивши, що ці умови відповідають
вимогам закону.
89. 12 квітня і 13 травня 2002 року відповідно начальник від
ділу Генеральної прокуратури, який здійснює нагляд за виконан
ням кримінальних покарань, та заступник Генерального прокурора
доручили Хмельницькій обласній прокуратурі провести перевірку
за скаргами, поданими Жердєвим. Ці скарги було передано Бухеру,
старшому помічникові прокурора Хмельницької обласної прокура
тури, який здійснював нагляд за виконанням кримінальних пока
рань, і йому доручили провести відповідну перевірку.
90. 7 травня 2002 року помічник прокурора м. Шепетівки Ста
сюк, діючи за вказівкою Бухера, допитав засуджених з камер №№ 8
і 29 (Ільченка, Кулика і Литвинова); допитані заявили, що під час
обшуку в колонії 29 січня 2002 року їх побили бійці спецпідрозділів.
Інші засуджені, яких було допитано, заявили, що під час обшуку ні
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до кого із засуджених фізична сила не застосовувалася і що нікого
з камери № 29 не били. Стасюк також допитав працівників Замкової
колонії, зокрема Захарова, Мазуренка, Чудюка, Гайдамаку, Волкова
і Бондаря. Усі вони підтвердили, що до засуджених ніколи не засто
совувалася сила. Бондар стверджував, що після другого навчання
засуджені не зверталися по медичну допомогу і ніхто з них не зазнав
тілесних ушкоджень. У своїх показаннях Бондар повідомив, що Ку
лик страждав на міозит м’язів спини та остеохондроз.
91. 10 травня 2002 року прокурор м. Шепетівки Волков доручив
начальникові Замкової колонії накласти дисциплінарні стягнення
на засуджених Кулика, Литвинова та Ільченка за недотримання пе
редбаченого законом порядку звернення зі скаргами. Зокрема, він
стверджував, що вони порушили вимоги статті 44 Кримінально-ви
конавчого кодексу України та правила 17.2 і 33.1 Правил внутріш
нього розпорядку установ виконання покарань.
92. 29 травня 2002 року старший помічник прокурора Хмель
ницької обласної прокуратури Бухер особисто допитав Ільченка.
У своїх поясненнях Ільченко знову стверджував, що його побили
бійці спецпідрозділу. Він також повідомив, що працівники Замкової
колонії не передали його скарги і що Гайдамака і Бойко намагалися
змусити його відкликати свої скарги. Крім того, Ільченко заявив, що
прокурор Волков і його помічник домагалися від нього відкликання
поданих ним скарг. До того ж, на його думку, вони фактично прихо
вували порушення закону в Замковій колонії.
93. 11 червня 2002 року Бухер виніс постанову, якою Хмельниць
ка обласна прокуратура відмовила в порушенні кримінальної справи
за скаргами заявників, не виявивши ознак порушення закону. Зок
рема, було встановлено, що заявники Ільченко і Давидов не зазнали
поганого поводження з боку працівників спецпідрозділу «Беркут»,
які, як стверджувалося, були залучені в навчання в Замковій колонії
і проводили обшук приміщень та засуджених. У тексті постанови
зазначено:
«...Жердєв Г.В. в черговий раз, не перевіривши достовірність даних, направив до різних державних та громадських організацій громадян скарги
[від імені засуджених Ільченка, Кулика, Друзенка, Литвинова і Миронова]
про порушення прав засуджених, а саме з питань застосування до засуджених фізичної сили працівниками установи, співробітниками підрозді-
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лу спеціального призначення, незадовільну організацію комунально-побутового обслуговування засуджених. Такі дані Жердєв отримав зі скарг
засуджених, що надійшли до нього поза встановлений законом порядок.
Під час перевірки зазначених обставин вивчено особові справи засуджених, матеріали з попередніх перевірок спец прокуратури та інші дані, за
якими встановлено наступне.
...29 січня 2002 року у Замкової виправній колонії № 58 проводились планові загально-режимні заходи із залученням особового складу установи,
а не спецпідрозділу «Беркут», на предмет виявлення підкопів, заборонених для застосування засудженими предметів, засобів для скоєння втеч,
перевірка інженерно-технічних засобів охорони, в присутності Шепетівського прокурора. Скарг від засуджених не поступало.
Засуджені, які утримувались в той час в одній камері із Давидовим С.В.
та Єльченком В.В, у своїх поясненнях не підтверджують відомості щодо
нанесення побоїв, інших протиправних дій з боку особового складу.
...норма житлової площі на одного засудженого становить 2,5 м2, кожен
забезпечений індивідуальними спальними місцями і постільними речами, а також одягом та взуття за сезоном.
...Скарг від засуджених на незадовільне медичне обслуговування не надходило.
...виявлено відсутність в асортименті таких предметів... як поштові конверти, ручки...»

94. 15 червня 2002 року прокурор Хмельницької області поін
формував заступника Генерального прокурора, який розглядав скар
ги Жердєва, що за результатами перевірки за цими скаргами доказів
поганого поводження із заявниками не виявлено. Бухер надіслав
листи Жердєву і засудженим Ільченку, Друзенку, Миронову, Литви
нову і Кулику, якими повідомив їх про свою постанову про відмову
в порушенні кримінальної справи.
95. 11 липня 2002 року заступник Генерального прокурора знову
доручив прокуророві Хмельницької області провести перевірку за ци
ми скаргами. Вимагалося, зокрема, провести спільне розслідування
за цими скаргами — із залученням працівників обласної прокурату
ри, посадових осіб Державного департаменту, медичних працівників
області та представників Уповноваженого Верховної Ради з прав лю
дини. У розпорядженні також вказувалося на необхідність з’ясування
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інших питань — наприклад, чи зверталися заявники по медичну до
помогу, чи отримали її і чи зверталися зі скаргами до прокуратури.
96. 24 липня 2002 року старший помічник прокурора Хмельни
цької області Янцеловський допитав шістнадцятьох осіб, включно із
засудженими і працівниками Замкової колонії; усі вони заявили, що
під час обшуку, який проводився 29 січня 2002 року, фізична сила
до засуджених не застосовувалася. Ільченко і засуджений Павлисик
відмовилися давати показання стосовно цих скарг.
97. 6 серпня 2002 року виконувач обов’язків прокурора Хмель
ницької області повідомив заступника Генерального прокурора про
те, що скарги Жердєва необґрунтовані. Матеріали перевірки було
передано на розгляд до Генеральної прокуратури.

6. Документальні докази стосовно розслідування, проведеного Державним департаментом
98. 15 жовтня 2001 року п. Скоков, начальник Управління со
ціально-виховної та психологічної роботи із засудженими [Держде
партаменту] повідомив першого заступника Голови Державного де
партаменту про те, що скарги заявників необґрунтовані. Цю інфор
мацію було надано у відповідь на запит першого заступника Голови
Державного департаменту і на підставі доповіді, підготовленої за
результатами перевірки, проведеної лейтенантом Дановським, інс
пектором Управління соціально-виховної та психологічної роботи із
засудженими, який особисто перевіряв Замкову колонію 3 і 4 жовтня
2001 року. Доповідь не містила аналізу медичних доказів і здебіль
шого ґрунтувалася на тому, що навчання 30 травня 2001 року про
водилося законним чином, оскільки було організоване на підставі
законного рішення про проведення такого навчання і проходило під
наглядом відповідального прокурора Волкова. У доповіді також іш
лося про особові справи першого і другого заявників. Зазначалося,
що перший і другий заявники — небезпечні злочинці і що перший
заявник (Давидов) часто скаржиться до органів влади.

7. Розгляд скарг, поданих Жердєвим начальникові Замкової колонії
99. У період із серпня 2002 року до 4 травня 2006 року тодішній
представник заявників Жердєв безуспішно звертався до різних органів
влади, включаючи Генеральну прокуратуру, зі скаргами на неодно
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разові втручання в листування заявників. Він також порушив кілька
питань стосовно незадовільних умов тримання заявників у колонії,
поганого поводження з ними в 2002–2005 роках і порушень їхніх прав.
100. 14 квітня 2003 року у відповідь на лист Жердєва начальник
Замкової колоні Снєгир повідомив, що ніхто із заявників, про яких
ішлося (серед яких були Друзенко, Гоменюк і Ільченко), не звертався
до нього з проханням надати формуляр заяви для звернення до Єв
ропейського суду з прав людини. Крім того, він зазначив, що засуд
жені відбувають покарання відповідно до положень чинного закону
і за результатами перевірки скарг ніяких порушень не виявлено. До
свого листа він додав стандартні листи, датовані 1–5 квітня 2003 ро
ку, з показаннями Ільченка, Друзенка, Кулика, Миронова, Мартова
і Кузьменка, в яких вони повідомляли, що вже не бажають листува
тися з Жердєвим і не мають скарг стосовно двох навчань, Замкової
колонії та її працівників. Він також зазначив, що засуджені Ільчен
ко, Друзенко і Гоменюк перебувають в одиночних камерах.

ІІ. ВІДПОВІДНІ ДОКУМЕНТИ КОМІТЕТУ МІНІСТРІВ РАДИ ЄВРОПИ
А. Рекомендація № R (82) 17 Комітету Міністрів
державам-членам стосовно ув’язнення небезпечних
злочинців і поводження з ними

101. У відповідних витягах із зазначеної рекомендації, затверд
женої Комітетом Міністрів 24 вересня 1982 року, сказано:
«...[Комітет Міністрів] рекомендує урядам держав-членів:
1) застосовувати, наскільки це можливо, до небезпечних злочинців звичайні в’язничні правила;
2) застосовувати заходи безпеки лише в міру абсолютної необхідності;
3) застосовувати заходи безпеки з дотриманням поваги до людської гідності і прав людини;
4) дбати про те, щоб при вжитті заходів безпеки враховувалися специфічні вимоги різних рівнів небезпечності;
5) намагатися нейтралізувати, наскільки це можливо, негативні наслідки
застосування посилених заходів безпеки;
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6) приділяти необхідну увагу проблемам зі здоров’ям, які можуть виникнути внаслідок застосування посилених заходів безпеки;
...
8) забезпечувати функціонування системи регулярного контролю, яка
не дозволяє перевищення необхідного строку тримання особи в місці
позбавлення свободи в умовах застосування посилених заходів безпеки і
перевищення меж необхідного;
9) дбати про те, щоб підрозділи забезпечення посиленої безпеки, якщо
такі існують, мали відповідні місця розміщення, відповідно підготовлений персонал і всі необхідні засоби;
10) проводити відповідне навчання та інформування всіх працівників,
функції яких пов’язані з триманням небезпечних злочинців і поводженням з ними».
В. Європейські пенітенціарні правила
(затверджені Рекомендацією № R(87)3
Комітету міністрів державам-членам)

102. У відповідних положеннях Рекомендації R (87) 3, затверд
женої Комітетом міністрів 12 лютого 1987 року, зазначено:

«Основні принципи
...1. Позбавлення свободи здійснюється за матеріальних і моральних
умов, що забезпечують повагу до людської гідності та відповідають цим
правилам.
...3. При застосуванні до ув’язнених виправного режиму мають забезпечуватися охорона їхнього здоров’я та повага до їхньої гідності і, наскільки
дає змогу призначений строк покарання, розвиток у них почуття відповідальності та тих якостей і навичок, які допомагатимуть їм повернутися
в суспільство з найкращими можливостями жити за законом і самостійно заробляти на життя після звільнення.
...5. Захист особистих прав ув’язнених з особливою турботою про законність застосування заходів, пов’язаних із позбавленням волі, забезпечується за допомогою контролю, що здійснюється відповідно до національних правил судовим органом або іншим належним чином створеним
органом, який уповноважений відвідувати в’язнів і не належить до складу в’язничної адміністрації.
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Розміщення ув’язнених
... 14.1. Як правило, ув’язнені мають забезпечуватися на нічний час окремими камерами, за винятком випадків, коли видається доцільним розміщувати їх у камері з іншими в’язнями.
2. При розміщенні ув’язненого в одній камері з іншими ув’язненими слід
зважати на те, що співкамерники мають бути здатними жити разом у таких умовах. У нічний час здійснюється нагляд відповідно до характеру
установи.
15. Розміщення в’язнів у приміщеннях і, зокрема, забезпечення їх умовами для сну мають відповідати санітарно-гігієнічним нормам; належну
увагу при цьому слід приділяти врахуванню кліматичних умов, а особливо забезпеченню відповідної кубатури приміщень, достатньої площі,
освітлення, опалення та вентиляції...

Медичне обслуговування
26.1. У кожній установі має забезпечуватися медичне обслуговування
щонайменше одним кваліфікованим лікарем загальної практики. Медичне обслуговування організовується при безпосередній взаємодії
з медичними службами на місцевому чи національному рівні. Воно має
включати можливість проведення психіатричної діагностики та, у разі
необхідності, лікування психічних розладів.
2. Хворих ув’язнених, які потребують спеціалізованого лікування, госпіталізують у профільні заклади або цивільні лікарні. Якщо лікування
забезпечується на базі установи, в її медичній частині має бути обладнання, інвентар та фармацевтичні засоби, придатні для забезпечення медичного догляду й лікування хворих ув’язнених осіб, а також має бути штат
відповідним чином підготовленого персоналу.
...29. Медичний працівник відвідує і здійснює огляд кожного ув’язненого
якнайшвидше після прибуття останнього до установи, а потім — у разі
потреби — особливу увагу приділяючи виявленню фізичних або психічних захворювань і вжиттю всіх необхідних заходів для лікування, ізолювання ув’язнених у разі виявлення ознак інфекційних чи заразних хвороб, фізичних або психічних вад, які можуть перешкоджати реінтеграції
в суспільство після звільнення, а також визначенню придатності кожного ув’язненого до роботи.
30.1. Медичний працівник дбає про фізичне і психічне здоров’я ув’язнених
і, дотримуючись умов і періодичності відповідно до лікарняних вимог,
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здійснює огляд усіх ув’язнених осіб, усіх, хто звернувся у зв’язку з хворобою або травмою, а також ув’язнених, які потребують особливої уваги.
2. У кожному випадку, коли медичний працівник вважає, що подальше
тримання особи під вартою або та чи інша умова режиму ув’язнення негативно позначається або позначатиметься на фізичному чи психічному
здоров’ї ув’язненого, він доповідає про це начальникові.

Дисципліна і стягнення
33. Дисципліна і порядок підтримуються в інтересах забезпечення безпеки ув’язнених, упорядкованого спільного проживання та виконання
завдань виправного режиму установи.
... 35. У законі або нормативному документі компетентного органу має
бути визначено:
a) поведінку, яка становить дисциплінарну провину;
b) види і тривалість застосування стягнень;
c) орган, уповноважений накладати такі стягнення;
d) можливість оскарження та орган з розгляду скарг.
36.1. Стягнення може бути накладене на ув’язненого лише відповідно до
положень такого закону або нормативно-правового акта, і ув’язнений не
може бути покараним двічі за вчинення того самого діяння.
2. Доповідь про неправомірну поведінку негайно подається до компетентного органу, який без невиправданих затримок ухвалює відповідне
рішення.
3. Жоден в’язень не може бути покараний, якщо його не поінформували
про порушення, в якому його звинувачують, і не надали належної можливості здійснити свій захист.
...
37. Колективні стягнення, тілесні покарання, покарання поміщенням у
темну камеру, а також усі жорстокі, нелюдські або такі, що принижують
гідність, покарання мають бути цілковито заборонені як покарання за
дисциплінарні провини.
38.1. Покарання поміщенням у дисциплінарний ізолятор та будь-яке інше
покарання, яке може негативно позначитися на фізичному або психічному здоров’ї ув’язненого, може призначатися лише у випадку, якщо медичний працівник після проведення медичного огляду ув’язненого за-
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свідчить у письмовій формі, що ув’язнений спроможний витримати таке
покарання.
2. Таке покарання жодним чином не може суперечити принципам, викладеним у правилі 37, або означати відступ від них.
3. Медичний працівник щодня відвідує ув’язнених, на яких було накладено такі стягнення, і доповідає начальникові пенітенціарної установи,
якщо з огляду на фізичний або психічний стан ув’язненого видається доцільним припинити покарання або замінити його іншим.

Інформування ув’язнених та їхні звернення зі скаргами
41.1. При прийомі до установи кожному ув’язненому надається письмова
інформація про правила режиму, встановленого для ув’язнених відповідної категорії, існуючі в установі дисциплінарні вимоги, встановлений порядок звернення по інформацію і зі скаргами, а також про всі інші питання, обізнаність із якими необхідна для розуміння ув’язненими своїх прав
і обов’язків та для їхньої адаптації до умов установи.
2. Якщо ув’язнений не розуміє надану йому письмову інформацію, така
інформація має бути роз’яснена йому усно.
42.1. Кожний ув’язнений щодня повинен мати можливість щодня звертатися з проханнями або скаргами до начальника пенітенціарної установи
або службової особи, уповноваженої виконувати його функції.
2. Ув’язнений повинен мати можливість поговорити або звернутися
з проханнями чи скаргами до особи, яка здійснює перевірку пенітенціарних установ, або будь-якої іншої посадової особи, належним чином
уповноваженої здійснити перевірку даної пенітенціарної установи,
без присутності начальника установи та інших її працівників. Однак
оскарження офіційних рішень може здійснюватися лише у встановленому порядку.
3. Кожний ув’язнений повинен мати можливість звертатися з проханнями або скаргами за умови забезпечення конфіденційності до центральної адміністрації пенітенціарних установ, судового органу чи інших відповідних органів.
4. Кожне прохання або скарга, адресована чи передана на розгляд до адміністрації пенітенціарної установи, має бути негайно розглянута цією
адміністрацією, яка без невиправданих затримок повинна дати належну
відповідь.
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Персонал
...
63.1. Працівникам пенітенціарних установ не слід застосовувати силу до
ув’язнених, за винятком випадків самозахисту або спроб втечі, активного або пасивного фізичного опору наказам, виданим на підставі закону
чи нормативних вимог. Працівники, які вдалися до застосовування сили,
повинні застосовувати її виключно в межах необхідного і негайно доповісти про такий інцидент начальникові установи.
2. У разі необхідності особовий склад установи проходить навчання
з опанування навичок приборкання ув’язнених, які виявляють агресію.
3. За винятком особливих обставин, працівники установи, які виконують свої службові обов’язки, перебуваючи в безпосередньому контакті
з ув’язненими, не повинні бути озброєними. Крім того, зброя не може
видаватися працівникам установи за жодних обставин, якщо вони недостатньо підготовлені до користування нею.

...Завдання і режими виправної установи
64. Ув’язнення, як позбавлення волі, само по собі є покаранням. Тому
умови ув’язнення та в’язничні режими не повинні посилювати неминучі
при ув’язненні страждання, за винятком випадків виправданого застосування заходів з ізоляції або підтримання порядку.
65. Слід докладати всіх зусиль до того, щоб заходи з підтримання діючого
в установі режиму спрямовувалися на:
a) забезпечення відповідності умов тримання принципу поваги до
людської гідності та прийнятим у суспільстві нормам;
b) мінімізацію негативних наслідків перебування в умовах позбавлення волі та відмінності між в’язничним життям і життям на волі, яка
послаблює в ув’язнених почуття власної гідності та особистої відповідальності;
... 71.1. Виконання робіт у пенітенціарній установі слід розглядати як
позитивний елемент виправного режиму, навчання та управління установою.
2. Засуджені, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі,
можуть бути притягнуті до виконання робіт за умови їхньої фізичної
та психічної придатності, яку визначає медичний працівник.
...
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Додаткові правила для особливих категорій
90. Стосовно особливих категорій ув’язнених осіб адміністрації пенітенціарних установ повинні загалом керуватися положеннями цих правил
[Європейських пенітенціарних правил] тією мірою, якою можливе їх належне і практичне застосування в інтересах таких категорій осіб, щодо
яких нижче наведено додаткові правила».
С. Рекомендація Комітету міністрів
«Щодо переповненості камер у в’язницях
і надмірне зростання кількості засуджених
до позбавлення волі»
(додаток до Рекомендації № R (99) 22)

103. У відповідних витягах з додатка до Рекомендації R (99) 22
Комітету міністрів, затвердженої Комітетом міністрів 30 вересня
1999 року, зазначено:

«...ІІ. Подолання проблеми нестачі місць у пенітенціарних установах
... 7. У разі виникнення проблеми переповненості особливу увагу слід приділяти забезпеченню поваги до людської гідності, готовності в’язничних
адміністрацій застосовувати гуманні й конструктивні засоби підтримання режиму, цілковитому усвідомленню працівниками установ своєї ролі
та застосуванню ефективних сучасних підходів в управлінні. За умови дотримання вимог Європейських пенітенціарних правил особливу увагу слід
приділяти забезпеченню ув’язнених життєвим простором, дотриманню
санітарно-гігієнічних норм, забезпеченню ув’язнених достатнім харчуванням, яке належним чином готується і надається, питанням охорони здоров’я
ув’язнених та наданню їм можливості виходити на прогулянку на подвір’я...»

IІІ. ДОПОВІДІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО КОМІТЕТУ ІЗ ЗАПОБІГАННЯ КАТУВАННЮ
І НЕЛЮДСЬКОМУ ТА ТАКОМУ, ЩО ПРИНИЖУЄ ГІДНІСТЬ,
ПОВОДЖЕННЮ І ПОКАРАННЮ (далі — CPT)
А. Доповідь CPT за результатами візиту
до України 1999 року

104. У доповіді CPT Уряду України за результатами візиту, який
відбувся 15–23 липня 1999 року, зазначено, що ув’язнені Харківсько
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го СІЗО і виправної колонії № 85 поскаржилися представникам CPT
на те, що бійці спецпідрозділу в масках чинили фізичне насильство
і знищили їхні особисті речі (у доповіді йдеться про підрозділи спе
ціального призначення («спецназ»)), і що такі втручання в колонії
№ 85 відбуваються регулярно (пункти 25–26 стосовно «поганого по
водження»). Фізичного насильства зазнали ув’язнені, яких тримали
в дисциплінарних ізоляторах. У доповіді зазначено, що органи влади
України визнають існування підрозділів спеціального призначення,
які діють під керівництвом обласних управлінь Державного депар
таменту. Ув’язнені стверджували, що цей підрозділ залучали до про
ведення контрольних обшуків у камерах з метою запобігання діям,
які становлять порушення закону.

B. Доповідь CPT за результатами візиту
до України 2000 року

105. У відповідних витягах з доповіді CPT Уряду України про
результати візиту делегації CPT до України, який відбувся 10–26 ве
ресня 2000 року, зазначено:

«...2. Погане поводження
62. У Вінницькій виправній колонії № 176... Також надійшли скарги
стосовно вторгнення підрозділів з Департаменту режиму і охорони,
нагляду та оперативно-розшукової діяльності; ув’язнені стверджували, що бійці таких підрозділів роздягали їх до трусів, а іноді витягували з камер і били. При огляді медичним працівником зі складу
делегації в одного із в’язнів на спині було виявлено загоєний блідий
шрам (6×1 см), і це відповідало його твердженню про те, що він зазнав
побиття гумовими кийками у період новорічних свят минулого року.
Крім того, стверджувалося, що під час щотижневих обшуків у камерах
усе перевертають догори дном, а іноді, особливо вночі, обшукові групи
домагаються швидкого виведення ув’язнених із камер за допомогою
собак (породи ротвейлер).
63. CPT рекомендує органам влади всіх рівнів (центрального, обласного
і місцевого) дати чітку настанову, що всі форми поганого поводження
з ув’язненими неприйнятні і, якщо таке поводження матиме місце, винні
суворо каратимуться.
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Крім того, CPT рекомендує органам влади України провести ретельну
перевірку методів, які використовуються підрозділами з Департаменту
режиму і охорони у Вінницькій виправній колонії № 176 під час введення таких підрозділів в установу. CPT також хотів би отримати інформацію про результати перевірок, ініційованих начальником Сімферополь
ського СІЗО № 15, про які йдеться в пункті 62, а також про вжиті згодом
заходи».
С. Доповідь CPT за результатами візиту
до України 2002 року

106. У відповідних витягах з доповіді Уряду України про ре
зультати візиту делегації CPT до України, що відбувся 24 листопа
да — 6 грудня 2002 року, зазначено:

«... 2. Погане поводження
89. Під час візиту в 2002 році до делегації не надійшло жодних скарг на
фізичне погане поводження з боку працівників виправної колонії № 8
і СІЗО № 21.
90. Однак на початку 2003 року, після відвідування СІЗО № 21 делегацією
CPT, до Комітету надійшла інформація про те, що ув’язнених, яких опитували члени делегації, залякували працівники установи. Також стверджувалося, що у період з 5 лютого до 15 березня 2003 року бійці в масках зі
складу в’язничного персоналу проводили обшуки в колонії, під час яких
били засуджених, оскільки ті протестували проти способу, в який проводилися обшуки (було вилучено велику кількість речей, зокрема документів стосовно справ, у яких тривало провадження).
CPT рекомендує органам влади України провести незалежне і ретельне
розслідування за цими скаргами і відповідним чином поінформувати
Комітет про результати такого розслідування.
91. У колонії № 14 до делегації надійшла інформація про те, що у квітні — травні 2002 року після вечірньої повірки кілька в’язничних охоронців у масках, які, як стверджувалося, були в нетверезому стані, вторглися в сектор № 3 і побили кийками засуджених у камерах 11, 13 і 20 і що
при цьому їм допомагали засуджені, які також були в масках. Листом від
15 квітня 2003 року органи влади України подали висновки за результатами офіційної перевірки цих скарг, яку було проведено адміністрацією установи та обласним управлінням Держдепартаменту. З висновків
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випливало, що стверджувані факти не знайшли свого підтвердження.
Висновки було підготовлено на підставі: письмових заяв, поданих засудженими із сектору № 3, в яких вони стверджували, що таких інцидентів не було і що вони не мають скарг стосовно адміністрації установи;
матеріалів опитування посадової особи, відповідальної за сектор № 3,
доповіді начальника оперативного відділу та вивчення різних облікових
журналів, які ведуться в колонії; у жодному з них не згадується про якінебудь інциденти в зазначений період; а також з огляду на відсутність
запитів з прокуратури про проведення перевірки таких стверджуваних
фактів.
CPT вважає результати цієї перевірки та отримані висновки доволі непереконливими. Це суто внутрішня і не незалежна перевірка, проведена
в’язничною адміністрацією.
CPT рекомендує органам влади України дати працівникам колонії № 14
чітко зрозуміти, що всі форми поганого поводження з ув’язненими неприйнятні і, якщо таке поводження матиме місце, винні зазнають суворого покарання».
D. Доповідь CPT за результатами візиту
доo України 2005 року

107. У відповідних витягах з доповіді Уряду України про ре
зультати візиту делегації CPT до України, що відбувся 9–21 жовтня
2005 року, зазначено:
«...CPT також рекомендує органам влади України якомога скоріше переглянути законодавчі норми стосовно житлової площі на одного
ув’язненого і забезпечити, щоб на одного ув’язненого в усіх установах,
які перебувають у підпорядкуванні Державного департаменту з питань
виконання покарань, припадало не менше ніж 4 м2...»

IV. ДОПОВІДЬ КОМІСАРА РАДИ ЄВРОПИ З ПРАВ ЛЮДИНИ

108. У відповідних витягах з доповіді Комісара Ради Європи
з прав людини п. Т. Хаммарберга за результатами його візиту до Ук
раїни (10–17 грудня 2006 року), підготовленої для Комітету міністрів
та Парламентської асамблеї Ради Європи (Страсбург, 26 вересня
2007 року, CommDH (2007) 15), зазначено:
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«...43. Катування є кримінальним злочином в Україні. У 2005 році Парламент України (Верховна Рада) ухвалив закони, які посилили кримінальну
відповідальність за вчинення актів катування, порушення прав засуджених і затриманих осіб, а також закон, який забезпечує право ув’язнених
на листування з ЄСПЛ. Комісар вітає таке вдосконалення законодавства,
але воно має супроводжуватися належним і систематичним втіленням
на практиці. Україна ратифікувала Європейську конвенцію про запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність,
поводженню чи покаранню (CETS 126) у 1997 році, а в 2002 році — два
додаткові протоколи до неї.
44. Незважаючи на ці досягнення, практично всі сторони, з якими спілкувався Комісар, зокрема керівники парламентських політичних груп,
представники правоохоронних органів і громадських організацій, підтвердили, що катування є поширеним явищем в Україні...
...46. Пенітенціарну систему було виведено за межі компетенції Міністерства внутрішніх справ, але так і не було підпорядковано Міністерству юстиції, як цього вимагають зобов’язання, які Україна взяла на
себе під час вступу до Ради Європи. Державний департамент з питань
виконання покарань було створено в 1998 році як центральний орган
пенітенціарної системи, який має особливий статус і підпорядковується
Кабінету Міністрів України. ... Існує проблема хронічного недофінансування пенітенціарних установ. Належним чином оцінюючи той факт, що
державне фінансування поступово покращується, Комісар все ж таки
закликає державу й далі докладати зусиль з поліпшення умов тримання
ув’язнених...
...48. Переповненість камер у пенітенціарних установах є однією з найгостріших проблем. (...) Проте Комісар бере до уваги і вітає той факт, що,
незважаючи на значну переповненість в’язниць, кількість ув’язнених
істотно зменшилася. Керівництво Держдепартаменту з питань виконання покарань повідомило, що у 1999 році кількість ув’язнених становила
209 000, тоді як сьогодні — 161 900 осіб. Водночас кількість пенітенціарних установ залишилася такою самою. ...Кількість затримань залишається однією з найбільших у світі, і потребуються подальші зусилля для подолання проблеми надзвичайної переповненості...
...49. Комісар зауважив, що чимало будинків на території пенітенціарних
установ перебувають в аварійному стані і потребують ремонту. Отже,
вони не відповідають санітарним та іншим спеціальним міжнародним
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вимогам. Ув’язнені, з якими переважно зустрічався Комісар, скаржилися
на нестачу світла, поганий стан вентиляційних систем, недостатнє харчування, незадовільні санітарно-гігієнічні умови, нестачу ліжок та незабезпечення ізоляції ув’язнених, які хворіють на інфекційні заразні хвороби.
Під час відвідування слідчих ізоляторів у Львові, Одесі і Києві Комісар
із занепокоєнням відзначив, що немає жодної камери, яка б відповідала
європейським стандартам. На стінах були помітні сліди вологості. Експлуатаційний стан туалетів жахливий, і сморід від них поширюється по
всій камері. Таке середовище не лише шкідливе для здоров’я ув’язнених,
а й порушує їхнє право на певну повагу до своєї гідності. Камери в дисциплінарному ізоляторі ще в гіршому стані...»

V. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО І ПРАКТИКА
А. Конституція України від 28 червня 1996 року

109. Відповідно до частин другої і третьої статті 8 Конститу
ції норми Конституції є нормами прямої дії. Гарантується право на
звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини
і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України.
110. Відповідно до частин другої і четвертої статті 55 кожному
гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяль
ності органів державної влади, органів місцевого самоврядування,
посадових і службових осіб. Кожен має право після використання
всіх національних засобів юридичного захисту звертатися за захис
том своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових уста
нов чи до відповідних органів міжнародних організацій, членом або
учасником яких є Україна.
111. Частина третя статті 63 передбачає, що засуджений ко
ристується всіма правами людини і громадянина, за винятком обме
жень, які визначені законом і встановлені вироком суду.
В. Кримінально-процесуальний кодекс України

112. У відповідних положеннях статей 25 і 99 Кримінально-про
цесуального кодексу України від 28 грудня 1960 року, в редакції,
чинній на час подій у справі, зазначено:
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Стаття 4. Обов’язок порушити кримінальну справу і розкрити злочин
«Суд, прокурор, слідчий і орган дізнання зобов’язані в межах своєї компетенції порушити кримінальну справу в кожному випадку виявлення
ознак злочину, вжити всіх передбачених законом заходів до встановлення події злочину, осіб, винних у вчиненні злочину, і до їх покарання».

Стаття 25. Прокурорський нагляд в кримінальному судочинстві
«...Свої повноваження в кримінальному судочинстві прокурор здійснює
незалежно від будь-яких органів і посадових осіб, підкоряючись тільки
законові і керуючись вказівками...»

Стаття 94. Приводи і підстави до порушення кримінальної справи
«Приводами до порушення кримінальної справи є:
1) заяви або повідомлення підприємств, установ, організацій, посадових
осіб, представників влади, громадськості або окремих громадян;
2) повідомлення представників влади, громадськості або окремих громадян, які затримали підозрювану особу на місці вчинення злочину
або з поличним;
3) явка з повинною;
4) повідомлення, опубліковані в пресі;
5) безпосереднє виявлення органом дізнання, слідчим, прокурором або
судом ознак злочину.
Справа може бути порушена тільки в тих випадках, коли є достатні дані,
які вказують на наявність ознак злочину».

Стаття 97. Обов’язковість прийняття заяв
і повідомлень про злочини і порядок їх розгляду
«Прокурор, слідчий, орган дізнання або суддя зобов’язані приймати заяви і повідомлення про вчинені або підготовлювані злочини, в тому числі і в справах, які не підлягають їх віданню.
По заяві або повідомленню про злочин прокурор, слідчий, орган дізнання або суддя зобов’язані не пізніше триденного строку прийняти одне
з таких рішень:
1) порушити кримінальну справу;
2) відмовити в порушенні кримінальної справи;
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3) направити заяву або повідомлення за належністю.
Одночасно вживається всіх можливих заходів, щоб запобігти злочинові
або припинити його. За наявності відповідних підстав, що свідчать про
реальну загрозу життю та здоров’ю особи, яка повідомила про злочин,
слід вжити необхідних заходів для забезпечення безпеки...
Коли необхідно перевірити заяву або повідомлення про злочин до порушення справи, така перевірка здійснюється прокурором, слідчим або
органом дізнання в строк не більше десяти днів шляхом відібрання пояснень від окремих громадян чи посадових осіб або витребування необхідних документів.
Заява або повідомлення про злочини до порушення кримінальної справи можуть бути перевірені шляхом проведення оперативно-розшукової
діяльності. Проведення визначених у законодавчих актах України окремих оперативно-розшукових заходів проводиться з дозволу суду за погодженим з прокурором поданням керівника відповідного оперативного
підрозділу або його заступника. Постанова судді про надання такого дозволу виноситься і на неї може бути принесена апеляція з додержанням
порядку і у випадках, передбачених статтями 177 [проведення обшуку
у приміщеннях з метою виявлення документів і предметів], 178 [виїмка
документів і предметів] і 190 [огляд місця події, предметів і документів]
цього Кодексу».

Стаття 99-1. Оскарження рішень про відмову
в порушенні кримінальної справи
«...Постанову слідчого і органу дізнання про відмову в порушенні кримінальної справи може бути оскаржено відповідному прокуророві, а якщо
таку постанову винесено прокурором — вищестоящому прокуророві.
Скарга подається особою, інтересів якої вона стосується, або її представником протягом семи днів з дня одержання копії постанови.
Постанову прокурора, слідчого і органу дізнання про відмову в порушенні кримінальної справи може бути оскаржено особою, інтересів якої вона
стосується, або її представником до суду в порядку, передбаченому статтею 236-1 цього Кодексу.
Постанова судді про відмову в порушенні кримінальної справи може бути оскаржена особою, інтересів якої вона стосується, або її представником протягом семи днів з дня одержання копії постанови в апеляційному
порядку...»

49

Стаття 236-1. Оскарження до суду постанови про відмову
в порушенні справи
«Скарга на постанову органу дізнання, слідчого, прокурора про відмову
в порушенні кримінальної справи подається особою, інтересів якої вона
стосується, або її представником до районного (міського) суду ... протягом семи днів з дня отримання копії постанови чи повідомлення прокурора про відмову в скасуванні постанови».

Стаття 236-2. Розгляд суддею скарги на постанову про відмову
в порушенні справи
«Скарга на постанову прокурора, слідчого, органу дізнання про відмову
в порушенні кримінальної справи розглядається суддею одноособово не
пізніше десяти днів з дня її надходження до суду.
Суддя витребує матеріали, на підставі яких було відмовлено в порушенні
справи, знайомиться з ними і повідомляє прокурора та особу, яка подала скаргу, про час її розгляду. В разі необхідності суддя заслуховує пояснення особи, яка подала скаргу. При розгляді скарги ведеться протокол
судового засідання.
... Суддя ... приймає одне з таких рішень:
1) скасовує постанову про відмову в порушенні справи і повертає матеріали для проведення додаткової перевірки;
2) залишає скаргу без задоволення.
На постанову судді прокурором, особою, яка подала скаргу, протягом
семи діб з дня її винесення може бути подана апеляція до апеляційного
суду.
Копія постанови судді надсилається особі, яка винесла постанову, що була оскаржена, прокуророві та особі, яка подавала скаргу».

113. Згідно з практикою національних судів судовий контроль
щодо постанови прокурора про відмову в порушенні криміналь
ної справи обмежувався перевіркою дотримання процесуальних
і матеріально-правових підстав для такої відмови, тобто приводів
та підстав для порушення кримінальної справи. Зокрема, про
цесуальні підстави, які мав перевірити суд, перелічені в статті 94
Кримінально-процесуального кодексу. Матеріально-правові під
стави передбачалися статтею 4 Кодексу (див., серед інших джерел,
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рішення від 30 січня 2003 року, ухвалене Конституційним Судом
України у справі № 1-12/2003, Постанову Верховного Суду України
від 11 лютого 2005 року, яка була чинною до 21 грудня 2007 року).
Бездіяльність органу дізнання, слідчого чи прокурора, що полягала
у неприйнятті жодного з рішень, передбачених частиною 2 стат
ті 97 Кримінально-процесуального кодексу, могла бути оскаржена
в порядку, встановленому в главі 31-А Цивільного процесуального
кодексу (див. згадану вище постанову Верховного Суду України від
11 лютого 2005 року).
С. Виправно-трудовий кодекс України
(у редакції, чинній до 1 січня 2004 року)

114. Згідно зі статтею 10 Кодексу посадові особи виправно-тру
дових установ та особи, які відбувають покарання, зобов’язані додер
жувати вимог законів.
115. Виправно-трудовими установами, які виконують покаран
ня у вигляді позбавлення волі, є виправно-трудові колонії, тюрми
і виховно-трудові колонії. Повнолітні особи, засуджені до позбав
лення волі, відбувають покарання у виправно-трудовій колонії або
в тюрмі (стаття 12 Кодексу). Виправно-трудові колонії, види яких
визначаються залежно від встановленого в них режиму, поділяються
на колонії-поселення для осіб, які вчинили злочини з необереж
ності, колонії загального режиму, посиленого режиму, суворого
режиму і особливого режиму (стаття 13 Кодексу). Вид виправнотрудової установи з відповідним режимом, в якій засуджені відбу
вають покарання, визначається Державним департаментом України
з питань виконання покарань (стаття 19 Кодексу). Особа, засуджена
до позбавлення волі, направляється до виправно-трудової установи
для відбування покарання не пізніше десятиденного строку з дня
набрання вироком законної сили (стаття 20 Кодексу). Ця стаття пе
редбачає, що на кожного засудженого до позбавлення волі ведеться
особова справа.
116. Згідно зі статтею 28 Кодексу основними вимогами режиму
в місцях позбавлення волі є обов’язкова ізоляція засуджених і по
стійний нагляд за ними з тим, щоб виключалася можливість учи
нення ними нових злочинів чи інших антигромадських вчинків;

51

точне і неухильне виконання ними своїх обов’язків; різні умови
тримання залежно від характеру та ступеня суспільної небезпеч
ності вчиненого злочину, особи і поведінки засудженого. Зокрема,
засуджені зобов’язані носити одяг єдиного зразка. Їх піддають об
шукові; особистий обшук провадиться особами однієї статі з обшу
куваним. Кореспонденція засуджених, а також посилки, передачі
і бандеролі, що надходять на їх ім’я, підлягають перегляду. У вип
равно-трудових установах встановлено суворо регламентований
внутрішній розпорядок.
117. Згідно зі статтею 29 Кодексу у разі злісного порушення дис
ципліни засудженим, якого тримають на суворому режимі, началь
ник тюрми може призначити йому новий строк тримання на цьому
режимі за умови, що загальний строк тримання на такому режимі не
перевищуватиме шести місяців.
118. Згідно зі статтею 44 Кодексу засуджені мають право звер
татися з пропозиціями, заявами і скаргами до державних органів,
громадських організацій і до службових осіб. Їхні пропозиції, за
яви і скарги надсилаються відповідно до Правил внутрішнього роз
порядку виправно-трудових установ за належністю і вирішуються
у встановленому законом порядку. Скарги, адресовані Уповноваже
ному Верховної Ради України з прав людини та прокуророві, надси
лаються за належністю не пізніш як у добовий строк. Про результати
розгляду пропозицій, заяв і скарг засуджені належним чином інфор
муються. (Після прийняття 11 липня 2003 року нового Криміналь
но-виконавчого кодексу, який замінив Виправно-трудовий кодекс
і почав діяти з 1 січня 2004 року, та завдяки внесенню подальших
змін (1 грудня 2005 року) до статті 113 Кримінально-виконавчого ко
дексу та прийняттю 25 грудня 2003 року Державним департаментом
України з питань виконання покарань наказу № 275 кореспонден
ція, адресована Європейському суду з прав людини, вже не підлягає
перегляду. Проте пункт 3 статті 113 Кодексу передбачає, що вся ко
респонденція, як правило, підлягає перегляду).
119. Стаття 47 Кодексу визначає «злісне порушення засуджени
ми вимог режиму відбування покарання» як невиконання ними за
конних вимог адміністрації; необґрунтовану відмову від праці (не
менш як три рази протягом року), з огляду на статтю 49 Кодексу,
яка вимагає обов’язкового залучення засуджених до праці; вживан
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ня ними спиртних напоїв, наркотичних чи інших [одурманюючих]
речовин; виготовлення, зберігання, купівлю і розповсюдження забо
ронених предметів; участь в азартних іграх; дрібне хуліганство; сис
тематичне ухилення від лікування заразних захворювань (активна
форма туберкульозу, венеричні хвороби тощо). Якщо встановлено,
що засуджений є «злісним порушником установленого порядку від
бування покарання», йому призначаються заходи стягнення за пору
шення режиму відбування покарання, за умови, що такі стягнення
накладені за постановами чи наказами відповідного начальника і не
визнані недійсними за рішенням суду. Крім того, роботи, до яких
залучають засуджених, мають відповідати завданню їхнього виправ
лення та перевиховання (стаття 49 Кодексу).
120. Згідно зі статтею 71 Кодексу начальник виправно-трудової
установи, його заступник, начальник відділення соціально-психо
логічної служби, старший вихователь і вихователі виховно-трудової
колонії мають право застосовувати до засуджених дисциплінарні
стягнення. При призначенні таких стягнень враховуються фактичні
обставини вчинення порушення та його тяжкість. Ураховуються та
кож характер раніше накладених стягнень та пояснення засудженого
щодо суті проступку. Накладене стягнення звертається до виконан
ня негайно, і засуджений може оскаржити його до вищестоящої по
садової особи, однак подання скарги не зупиняє виконання стягнен
ня (стаття 68 Кодексу). Передбачено, зокрема, застосування таких
дисциплінарних стягнень: позбавлення права на одержання посилок
і заборона на строк до одного місяця купувати продукти харчуван
ня у в’язничній крамниці; скасування поліпшених умов тримання;
поміщення у штрафний ізолятор з виведенням або без виведення
на роботу; поміщення засудженого в карцер. Заходи зі зміни режи
му відбування покарання застосовуються на підставі вмотивованої
постанови начальника виправно-трудової установи за погодженням
зі спостережною комісією. Інші дисциплінарні стягнення наклада
ються на підставі письмового або усного розпорядження начальника
виправно-трудової установи.
121. Згідно зі статтею 74 Кодексу засудженим забезпечуються
необхідні умови тримання, що відповідають правилам санітарії та
гігієни. У виправно-трудових колоніях норма житлової площі на од
ного засудженого не може бути меншою 2 квадратних метрів. Пені
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тенціарні установи мають забезпечувати надання засудженим юри
дичної допомоги та необхідного медичного обслуговування (стат
тя 76 Кодексу).
122. Згідно зі статтею 81 Кодексу в разі чинення особами, поз
бавленими волі, фізичного опору працівникам виправно-трудових
установ, проявів буйства або чинення інших насильницьких дій, до
них — з метою запобігання заподіянню ними шкоди самим собі
або оточенню — застосовуються наручники, гамівні сорочки, гумові
кийки, сльозоточиві речовини та інші спеціальні засоби, передба
чені статтею 14 Закону України «Про міліцію». Заходи фізичного
впливу застосовуються лише в разі неможливості застосування ін
ших засобів, і вони не повинні перевищувати міри, необхідної для
виконання покладених на адміністрацію місця позбавлення волі
обов’язків, і мають зводитися до завдання якнайменшої шкоди
здоров’ю правопорушників. У разі необхідності адміністрація вип
равно-трудової установи зобов’язана негайно надати потерпілим не
обхідну медичну допомогу.
123. Стаття 82 Кодексу дозволяє застосування зброї в разі ви
никнення виняткових обставин і якщо іншими заходами неможливо
забезпечити бажаний результат, якщо особа, позбавлена волі, вчи
нила напад чи іншу умисну дію, яка загрожує життю працівників
виправно-трудових установ або інших осіб. Про кожен випадок за
стосування зброї негайно повідомляється прокурор.
124. Згідно зі статтею 128 Кодексу працівники виправно-трудо
вих установ, які виявили жорстоке ставлення до засуджених або вчи
нили дії, що принижують їх людську гідність, несуть дисциплінарну
чи кримінальну відповідальність. У разі накладення на працівника
виправно-трудової установи [протягом року] повторного дисциплі
нарного стягнення, він підлягає звільненню.
D. Закон України «Про прокуратуру» від 5 листопада 1991 року
(у редакції, чинній у час подій у справі)

125. Згідно з частиною першою статті 12 Закону України «Про
прокуратуру» прокурор розглядає заяви і скарги про порушення
прав громадян і юридичних осіб, крім скарг, розгляд яких віднесе
но до компетенції суду. Частина четверта цієї статті передбачає, що
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прийняте прокурором рішення може бути оскаржено вищестоящому
прокурору або до суду. Згідно з частиною п’ятою зазначеної статті
після прийняття рішення [по скарзі] Генеральним прокурором Ук
раїни провадження [в органах прокуратури] припиняється.
126. Згідно з частиною першою статті 44 предметом нагляду
прокурора є: додержання законності під час перебування осіб у вип
равно-трудових або інших установах, що виконують покарання або
заходи примусового характеру, які призначаються судом; додержання
встановленого порядку та умов тримання або відбування покарання
особами у цих установах; забезпечення дотримання їхніх прав; ви
конання відповідними органами своїх обов’язків за кримінальним
законодавством; додержання кримінально-виконавчого законодавс
тва. Прокурор має право в будь-який час відвідувати місця, в яких
засуджені відбувають покарання, з метою опитування осіб, що там
перебувають, або ознайомлення з документами; він також може пе
ревіряти законність наказів, розпоряджень і постанов адміністрації
цих установ, припиняти виконання наказів про застосування стяг
нень до засуджених, опротестовувати або скасовувати їх у разі не
відповідності законодавству, вимагати від посадових осіб пояснень
з приводу допущених порушень.
Е. Накази Державного департаменту
з питань виконання покарань

1. Правила внутрішнього розпорядку виправно-трудових установ
(у редакції, чинній на час подій у справі)
127. Правила внутрішнього розпорядку виправно-трудових уста
нов було затверджено наказом № 110 Державного департаменту з пи
тань виконання покарань 5 червня 2000 року. Згодом до Правил було
внесено зміни і вони залишалися чинними до 25 грудня 2003 року.
Їх можна стисло викласти таким чином.
128. Згідно з правилом 1.1 Правила мають своїм завданням за
безпечувати регулювання питань виконання та відбування кримі
нального покарання у вигляді позбавлення волі відповідно до вимог
чинного законодавства. Ці Правила обов’язкові для усіх виправнотрудових установ та лікувальних закладів місць позбавлення волі
України (правило 1.2).
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129. Згідно з правилом 12.3 площа одиночної камери у виправ
но-трудових колоніях особливого режиму та карцеру у тюрмах не
може бути меншою за три квадратних метри. Вікна камер у тюрмах
і ПКТ виправно-трудових колоній мають ширину 1,3–1,4 м і висоту
1,15–1,2 м, а вікна камер у штрафних та дисциплінарних ізоляторах
та одиночних камерах — 0,5 м на 0,9 м. Вікна обладнуються зов
нішніми металевими ґратами або металевими жалюзі і захищаються
внутрішніми решітками. Підлога в приміщеннях будується на бе
тонній основі і покривається дошками. Стіни камер також бетонні
і покриті білою фарбою (правило 12.4). Двері камер мають товщи
ну 6 см, оббиваються листовою сталлю і укріплюються металевими
кутниками по всьому периметру. У центрі дверей має бути отвір для
нагляду за засудженими. У середній частині дверей на висоті 95 см
від підлоги має бути кватирка розміром 18 см на 22 см для передачі
засудженим їжі, книжок тощо. Дверцята кватирки відкриваються
у бік коридору та забезпечуються замком (правило 12.5). У каме
рах виправно-трудових колоній загального, посиленого, суворого
та особливого режимів, у штрафних та дисциплінарних ізоляторах
додатково встановлюються внутрішні двері, виготовлені з металевих
круглих прутів та поперечних смужок.
130. Згідно з правилом 12.10 камери у штрафних, дисциплінар
них ізоляторах, карцери та одиночні камери в колоніях особливого
режиму обладнуються відкидними ліжками, які з підйому до відбою
закриваються на замок, та іншими необхідними меблями.
131. Згідно з правилом 16.1 взаємовідносини між засудженими
і працівниками виправно-трудових установ ґрунтуються на суворому
дотриманні законності. Правило 16.3 вимагає від засуджених бездо
ганно виконувати вказівки працівників виправно-трудових установ.
132. Згідно з правилом 17.3 засудженим до позбавлення волі за
бороняється направляти і отримувати кореспонденцію всупереч по
рядку, установленому цими Правилами.
133. Правило 20.1 встановлює, що в разі ускладнення оператив
ної обстановки у виправно-трудовій установі її працівники мають
залишатися в установі і працювати за встановленим з цією метою
змінним графіком.
134. Згідно з правилами 31.1–31.5 засудженим дозволяється від
правляти листи відповідно до норм, встановлених Виправно-тру
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довим кодексом України. Відправлення засудженими листів і скарг
здійснюється тільки через адміністрацію виправно-трудової устано
ви. Для цього на території установ встановлюються поштові скринь
ки, які щоденно відкриваються уповноваженими на те посадовими
особами. Засуджені, які утримуються в тюрмах і приміщеннях ка
мерного типу колоній, передають листи для відправлення представ
никам адміністрації. Листи опускаються до поштових скриньок або
передаються представникам адміністрації в незапечатаному вигляді.
Листи засуджених, виконані тайнописом, шифром або із застосу
ванням інших умовностей, а також які мають цинічний характер
або містять відомості, які не підлягають розголошенню, адресату не
надсилаються, про що оголошується засудженому.
135. Згідно з правилами 33.1–33.9 засуджені викладають свої
скарги в усному або письмовому вигляді. Письмові скарги направ
ляються за адресою через адміністрацію виправно-трудової уста
нови. Для написання скарг засудженим [на їх прохання] видається
папір і ручка. Скарги, які можуть бути негайно вирішені по суті
адміністрацією виправно-трудової установи, без зволікання розгля
даються на місці, без відправлення їх до установ чи організацій,
яким вони адресовані. Скарги, адресовані державним і громадським
організаціям та їхнім посадовим особам, направляються разом із
супровідним листом, в якому адміністрація виправно-трудової ус
танови викладає свою думку по суті таких скарг. Скарги, адресо
вані уповноваженому Верховної Ради України з прав людини або
прокурорам, перегляду не підлягають і направляються адресатам не
пізніше як у добовий строк. У разі повторного звернення зі скаргою
адміністрація в супровідному листі повідомляє, який орган розгля
дав попередню скаргу заявника та результати її розгляду. Скарга, ад
ресована органу, який не компетентний розглядати її, цьому органу
не відправляється, а особі, яка її подала, рекомендується звернутися
зі своєю скаргою до компетентного органу. Однак якщо засудже
ний наполягає на відправленні скарги до визначеного ним органу,
тоді її відправляють даному адресату. Скарги, які містять нецензурні
або інші неприпустимі вирази, адресатам не відправляються, а осо
би, які їх подали, притягуються до відповідальності. Скарги, подані
в письмовому вигляді, реєструються в канцелярії виправно-трудової
установи і не пізніше як у триденний строк відправляються адреса
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там. Усні скарги реєструються у спеціальному журналі. Відповідь на
скаргу оголошується засудженому не пізніше як у триденний строк
і долучається до особової справи засудженого. Відправлення скарг
засуджених здійснюється за рахунок засуджених. Однак у разі від
сутності коштів у засудженого відправлення скарг здійснюється за
кошти відповідного місця позбавлення волі.
136. Згідно з правилами 44.1–44.4 огляд і обшук засуджених,
приміщень і територій житлової і виробничої зон виправно-трудової
установи здійснюються в порядку, встановленому Державним депар
таментом України з питань виконання покарань. [Під час огляду
та обшуку] не допускається не обумовлене потребою пошкодження
білизни, одягу, інвентарю та інших предметів. Огляди житлової і ви
робничої зон організовуються за затвердженим планом. Результати
огляду оформляються відповідним актом. Періодичність обшуків
визначається адміністрацією колонії.
137. Згідно з правилом 49 кожний випадок застосування на
ручників, гамівних сорочок, спеціальних засобів і вогнепальної
зброї має фіксуватися черговим помічником начальника установи
(ЧПНУ) в спеціальному журналі.
138. Згідно з правилом 69 поміщення засудженого у штрафний,
дисциплінарний ізолятор або карцер (одиночну камеру) здійснюєть
ся на підставі постанови начальника виправно-трудової установи
(а в деяких випадках — на підставі наказу чергового (ЧПНУ)) після
перевірки пояснень засудженого та отримання медичного виснов
ку про можливість утримання засудженого в такому приміщенні.
Засуджені, поміщені у штрафні чи дисциплінарні ізолятори або
карцери, підлягають повному обшуку. Їм дозволяється мати певні
необхідні предмети особистої гігієни і змінний одяг. Засудженим,
яких тримають у таких камерах, заборонено мати побачення з ро
дичами, отримувати посилки і вони позбавлені права на придбання
продуктів харчування і предметів першої потреби. Їм не дозволено
користуватися настільними іграми, відправляти листи і курити. Во
ни несуть усю відповідальність за підтримання порядку в камерах,
в яких утримуються. Дострокове звільнення засуджених із штрафних
чи дисциплінарних ізоляторів або з карцерів, окрім випадків, коли
це потребується з медичних міркувань, не дозволяється. Після від
буття дисциплінарного покарання засуджений негайно звільняється
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з відповідної камери [штрафного чи дисциплінарного ізолятора або
карцеру] черговим (ЧПНУ) або його заступником у присутності на
чальника відділення.
139. Згідно з правилом 70 засуджені, які утримуються в штраф
них і дисциплінарних ізоляторах, а також у карцерах, мають право
одягати верхній теплий одяг тільки на час виходу з приміщення.
Постільні речі їм видаються тільки на час сну. У дисциплінарних
ізоляторах засудженим надається щоденна прогулянка тривалістю
одна година, а в штрафних ізоляторах і карцерах вона обмежена
тридцятьма хвилинами.
140. Згідно з правилом 74 начальники виправно-трудових уста
нов, їхні заступники, начальники частин і служб періодично відві
дують штрафні, дисциплінарні ізолятори, карцери, приміщення ка
мерного типу колоній загального, посиленого і суворого режимів,
а також одиночні камери колоній особливого режиму. Вони пере
віряють умови тримання в них засуджених, уживають заходів щодо
усунення виявлених недоліків.
141. Згідно з правилом 77 у виправно-трудових установах забез
печується медичне обслуговування двох видів: клінічне обстеження
та нагляд за засудженими з метою оцінки стану здоров’я, а в разі
виявлення хвороб — проведення терапії та відновлення їхньої пра
цездатності, а також амбулаторне і стаціонарне загальносоматичне
і спеціалізоване лікування методами та засобами згідно з рекомен
даціями Міністерства охорони здоров’я України. Особи, які надхо
дять до виправно-трудових установ, підлягають обов’язковому ме
дичному обстеженню, результати якого реєструються в медичних
картках засуджених.

2. Наказ № 167 Державного департаменту від 10 жовтня 2005 року
«Про затвердження Положення про підрозділ
спеціального призначення»
142. Наказ № 167 передбачає, зокрема, що спецпідрозділ може
залучатися до проведення обшуку і огляду пенітенціарних установ
і ув’язнених. Його також можуть залучати до проведення спеціаль
них заходів, пов’язаних з припиненням заворушень, масової непо
кори, звільненням заручників та з іншими надзвичайними ситуа
ціями. (Цей Наказ і Положення були чинними з 10 жовтня 2005 ро
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ку до 26 грудня 2007 року, коли рішення про державну реєстрацію
наказу було скасоване Міністерством юстиції України (висновок
про його скасування набрав чинності 14 січня 2008 року). Зазначені
наказ і Положення було прийнято на заміну попереднього наказу
(№ 163 від 8 вересня 2003 року) «Про створення підрозділів особли
вого призначення кримінально-виконавчої системи, затвердження
штатів і Положення про ці підрозділи», загальний доступ до якого
був закритим.) Згідно з експертним висновком № 15/88 Міністер
ства юстиції України та висновком Секретаріату Урядового уповно
важеного у справах Європейського суду з прав людини Наказ № 167
і Положення, яке було ним затверджене, не відповідають Європей
ській конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та
практиці Європейського суду з прав людини.
F. Доповідь Уповноваженого Верховної Ради України
з прав людини за 2004 рік

143. У доповіді за 2004 рік загалом зазначається, що Державний
департамент використовував підрозділи спеціального призначення
для «відпрацювання установ» та проведення обшуків у них. Упов
новажений зазначив, що практику застосування таких підрозділів
можна порівнювати з тортурами. Зокрема, у доповіді повідомляєть
ся, що під час обшуків засуджених примушують вибігати з камер,
б’ють кийками, примушують лягати на підлогу, ставлять до стіни
«на розтяжку» з обпертими на неї руками (див. пункт 13 Додатка до
рішення), а також примушують сидіти у положенні «навприсядки»
із закладеними за голову руками, чекаючи своєї черги на обшук.
Засуджених примушують перебувати у такому розпластаному поло
женні протягом двох годин і вигукувати присягання не порушува
ти режиму тримання та допомагати адміністрації установи. Факти
застосування таких підрозділів виявлено в колонії № 78 у Хмель
ницькій області. У доповіді підсумовується, що насправді головною
метою таких обшуків є не пошук заборонених предметів, а демонс
трування сили засудженим. Також ідеться про існування в Україні
проблеми переповненості пенітенціарних установ. Однак доповідь не
містить інформації про те, які заходи були вжиті органами влади
з огляду на ці висновки.
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ПРАВО
І. ПОПЕРЕДНІ ЗАУВАЖЕННЯ

144. Суд нагадує, що у своїй ухвалі щодо прийнятності заяви,
яку було винесено 15 січня 2007 року в цій справі, він оголосив
скарги заявників за статтями 3, 8, 13 і 34 прийнятними. Він також
вирішив долучити до суті справи клопотання Уряду про вилучення
скарг, поданих десятьма заявниками, з реєстру справ Суду, а також
заперечення Уряду щодо вичерпання національних засобів юридич
ного захисту (див. пункт 5 вище).
145. Суд також зазначає, що після оголошення заяв прийнятними
Суд вирішив для з’ясування обставин справи, стосовно яких версії
сторін розбігалися, провести розслідування зі встановлення фактів
і провів таке розслідування. Після закінчення зазначеного розсліду
вання сторони подали додаткові зауваження стосовно прийнятності
і суті скарг заявників. Зокрема, у своїх письмових зауваженнях Уряд
звернувся до Суду з проханням визнати, що скарги заявників необґрун
товані і що порушення Конвенції не було. Заявники не погоджувалися
з Урядом і просили Суд визнати наявність порушень статей 3, 8, 13 і 34
Конвенції і присудити їм справедливу сатисфакцію за статтею 41.
146. Суд вважає, що, враховуючи процесуальний рух справи, по
рушені вище питання слід розглянути в такому порядку:
— по-перше, Суд має визначити рамки розгляду справи і, від
повідно, ухвалити рішення стосовно клопотання Уряду про вилу
чення заяв з реєстру справ;
— по-друге, він має встановити факти у цій справі й оцінити
докази, подані сторонами та отримані ним за результатами розслі
дування на місці подій;
— по-третє, він має розглянути скарги заявників по суті й ухвали
ти рішення стосовно заперечення Уряду щодо вичерпання національ
них засобів юридичного захисту, яке було долучено до суті справи.
ІІ. РАМКИ РОЗГЛЯДУ СПРАВИ
A. Доводи сторін

147. Уряд доводив, що право на розгляд заяв у Суді мають лише
перший, другий і третій заявники. При цьому Уряд заявив, що решту
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заяв слід вилучити з реєстру справ, оскільки інші десять заявників
та/або їхні правонаступники втратили інтерес у подальшому їх під
триманні. Зокрема, Уряд повідомив, що четвертого і п’ятого заявни
ків уже звільнено від відбування покарання і їхнє місцеперебуван
ня невідоме. Щодо Кисельова і Кузьменка, то їх перевели до інших
колоній, і вони, як видається, не бажають надалі підтримувати свої
заяви. Крім того, шостий заявник помер у 2004 році через хворобу,
а правонаступника стосовно поданих ним вимог до Суду немає.
148. Із самого початку представники заявників доводили, що
скарги четвертого заявника можна вилучити з реєстру справ Суду
лише в разі недвозначного підтвердження ним свого наміру не під
тримувати надалі свою заяву. Вони стверджували, що такої інфор
мації немає, а отже, вилучення скарг четвертого заявника з реєстру
справ Суду суперечитиме вимозі забезпечення «поваги до прав лю
дини, гарантованих Конвенцією і протоколами до неї» (пункт 1 стат
ті 37 Конвенції, останнє речення). Що стосується інших дев’ятьох
заявників, то вони не погоджувалися з Урядом і просили Суд не
вилучати їхні заяви з реєстру справ без отримання Судом повної
фактичної та юридичної інформації щодо їхніх скарг безпосередньо
від заявників або їхніх родичів і правонаступників.
B. Оцінка Суду

149. Зважаючи на те, що 15 січня 2007 року справу було оголо
шено прийнятною, а в червні 2007 року було проведено розсліду
вання на місці подій у Хмельницькому, Суд зазначає, що 30 травня
2007 року заявника Друзенка було викликано на засідання делегатів,
але він не відповів на жодне з письмових запитів з канцелярії Суду.
З інформаційними запитами були також надіслані 13 квітня 2007 ро
ку листи заявникам Кулику, Миронову, Литвинову, Кузьменку, Ки
сельову і О. Діденку, в яких канцелярія Суду прохала їх повідомити
ім’я свого представника. Щодо Салова Суд зазначає, що він помер,
а його можливі правонаступники, місцеперебування яких невідоме
Суду і сторонам, не заявили про намір підтримати заяву.
150. Щодо заяв Л. Швеця і Мартова, то їхнє місцеперебування
не відоме Суду і сторонам. Ці заявники також не підтримали свої по
чаткові заяви, які подав до Суду від їхнього імені Жердєв. Зокрема,
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Мартов не листувався із Судом і Жердєвим, який із самого початку
був його представником і якого він 1 квітня 2003 року повідомив
листом, що не має скарг стосовно Замкової колонії та умов, у яких
він відбував покарання. Місцеперебування Швеця невідоме, і він не
подавав скарг до Суду після того, як на самому початку до Суду звер
нувся його представник Жердєв.
151. За цих обставин, беручи до уваги відсутність реакції заяв
ників у відповідь на запити канцелярії Суду та прохання призначи
ти представника, на виклик із Суду в засідання для заслуховування
доказів (див. пункти 149–150 вище), а також відсутність ознак того,
що вони самі та їхні правонаступники мають намір підтримувати
свої заяви в Суді, Суд дійшов висновку, що подальший розгляд цих
десяти заяв, поданих Друзенком, Куликом, Мироновим, Литвином,
Кузьменком, Кисельовим, О. Діденком, Саловим, Швецем і Марто
вим, не є виправданим у значенні пункту 1(с) статті 37 Конвенції.
152. Суд висловлює занепокоєння у зв’язку з тим, що у скаргах,
поданих згаданими вище десятьма заявниками, йдеться про серйоз
ні порушення зобов’язань за Конвенцією. Водночас він зазначає, що
питання, порушені в скаргах цих десятьох заявників, здебільшого
збігаються за своїм змістом з питаннями, порушеними у скаргах
перших трьох заявників. Тому, на думку Суду, немає ризику в тому,
що ці питання не розглядатимуться Судом. Крім того, Суд зазначає:
на додаток до того, що ці десять заявників не відповіли на виклики
із Суду, та до інших викладених вище питань (див. пункт 151 вище),
жоден із них навіть не заповнив формуляр заяви, тим самим не ви
конавши мінімальні вимоги правила 47 Регламенту Суду.
153. Суд не бачить підстав загального характеру, визначених
пунктом 1 статті 37 (останнє речення), які б вимагали розгляду цих
заяв з огляду на вимоги цієї статті.
ІІI. ОЦІНКА СУДОМ ДОКАЗІВ І ВСТАНОВЛЕННЯ ФАКТІВ
A. Аргументи сторін

1. Заявники
154. Заявники доводили, що зібрані Судом письмові та усні пока
зання свідчать про факт поганого поводження з ними під час навчань
спецпідрозділів та обшуків, які проводилися 30 травня 2001 року
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і 29 січня 2002 року. Вони також стверджували, що органи влади не
провели належного розслідування за цими скаргами. Вони просили
Суд визнати стосовно всіх поданих ними скарг, що мало місце пору
шення Урядом статей 3, 8, 13 і 34 Конвенції (див. пункт 4 вище).

2. Уряд
155. Уряд спростовував аргументи заявників і доводив, що пока
зання, які давалися під час засідання в Апеляційному суді Хмельни
цької області, свідчать про те, що скарги заявників необґрунтовані
і порушення положень Конвенції не було. Зокрема, Уряд наголошу
вав на відсутності доказів того, що заявники зазнали поганого по
водження, а органи влади порушили статтю 3 Конвенції. Крім того,
Уряд вважав, що, з огляду на низку невідповідностей і суперечнос
тей у показаннях, які давали свідки під час засідання делегатів Суду,
ці показання явно свідчать про відсутність фактичного підґрунтя
для того, щоб можна було дійти висновку про побиття чи погане
поводження із засудженими в Замковій колонії 30 травня 2001 року
і 28 січня 2002 року.

3. Міркування Суду
156. З огляду на розбіжності між версіями сторін стосовно фак
тичних обставин справи Суд має встановити факти шляхом власно
го аналізу справи з урахуванням усіх наявних у нього матеріалів.
157. Суд чітко усвідомлює субсидіарний характер своєї функ
ції і визнає необхідність бути обережним, вирішуючи взяти на себе
роль суду першої інстанції при встановленні фактів, коли обстави
ни конкретної справи неминуче не вимагають від нього брати на
себе таку роль. Однак він вважає, що в разі наявності достатньо
вагомих доводів за статтею 3 Конвенції, яка серед основоположних
положень Конвенції є однією з найважливіших і відступ від якої не
дозволяється, йому необхідно провести особливо ретельний аналіз
(див. рішення у справі «Ульку Екінчі проти Туреччини» (Ülkü Ekinci
v. Turkey), № 27602/95, п. 136, від 16 липня 2002 року), навіть незва
жаючи на те, що національними органами влади вже проводився
певний розгляд та розслідування справи.
158. З цього приводу Суд нагадує свої останні рішення, які під
тверджують його прихильність до застосування при оцінюванні до
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казів критерію доведеності «поза розумним сумнівом» (див. рішення
у справах «Орхан проти Туреччини» (Orhan v. Turkey), № 25656/94,
п. 264, від 18 червня 2002 року, «Тепе проти Туреччини» (Tepe v.
Turkey), № 27244/95, п. 125, від 9 травня 2003 року, і «Йойлер проти
Туреччини» (Yöyler v. Turkey), № 26973/95, п. 52, від 24 липня 2003 ро
ку). Така доведеність може випливати із співіснування достатньо пе
реконливих, чітких і узгоджених між собою висновків чи схожих не
спростовних презумпцій факту. У цьому контексті має враховувати
ся поведінка сторін під час збирання доказів (див. рішення у справі
«Ірландія проти Сполученого Королівства» від 18 січня 1978 року,
п. 161, серія А, № 25). Передусім Суд має оцінити поведінку Уряду.
B. Поведінка Уряду

1. Загальні принципи (питання за пунктом 1(а) статті 38 Конвенції)
159. Підпункт «а» пункту 1 статті 38 Конвенції передбачає:
«1. Якщо Суд визнає заяву прийнятною, він:
a) розглядає справу разом з представниками сторін і, в разі необхідності,
проводить розслідування, для ефективного здійснення якого заінтересовані держави створюють усі необхідні умови...»

160. Суд повторює, що надзвичайно важливою умовою ефек
тивного функціонування механізму подання індивідуальних заяв,
передбаченого статтею 34 Конвенції, є створення державами всіх не
обхідних умов, що уможливлюють належний та ефективний розгляд
заяв (див. згадане вище рішення у справі Орхана, п. 266, та рішен
ня у справі «Танрікулу проти Туреччини» (Tanrýkulu v. Turkey), [GC],
№ 23763/94, п. 70, ECHR 1999-IV). Прикметною рисою справ такого
характеру, в яких конкретний заявник обвинувачує органи держав
ної влади в порушенні його прав за Конвенцією, є те, що в певних
випадках доступ до інформації, здатної підтвердити або спростува
ти такі обвинувальні заяви, має лише Уряд-відповідач. Ненадання
Урядом такої наявної у нього інформації без задовільного пояснення
може не лише служити підставою для відповідних висновків що
до обґрунтованості обвинувальних тверджень заявників, а й нега
тивно позначитися на оцінці дотримання державою-відповідачем
своїх зобов’язань за підпунктом «а» пункту 1 статті 38 Конвенції
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(див. рішення у справі «Тімурташ проти Туреччини» (Timurtaş v.
Turkey), № 23531/94, пп. 66 і 70, ECHR 2000-VI). Те саме стосується
незабезпечення державою присутності важливих свідків на засіданні
делегації Суду при проведенні нею розслідування на місці подій, що
перешкоджає встановленню фактів у справі (див. рішення у справі
«Іпек проти Туреччини» (Ýpek v. Turkey), № 25760/94, п. 112, ECHR
2004‑II (витяги)).

2. Відсутні заявники і свідки
161. Суд зазначає, що не має повноважень примусити свідків
до явки в засідання. У справі, що розглядається, із загальної кіль
кості тих, кого викликали давати показання делегатам, не з’явилися
десять заявників і шість свідків. Отже, Суду доведеться встанов
лювати факти за відсутності потенційно важливих показань, які
могли б спростувати деякі твердження заявників. Зокрема, серед
заявників, які не з’явилися перед делегацією Суду, були Друзенко,
Мартов, Салов, Кузьменко, Кисельов, Діденко, Швець, Литвинов,
Миронов і Кулик. Свідками з боку Уряду, які не з’явилися в засі
дання, були Гайдамака, Мазепа, Мазуренко, Пилипенко і Захаров.
Також не з’явився Костенко, свідок, заслухати якого запропонували
заявники.
162. Стосовно відсутності Гайдамаки, Мазепи, Мазуренка, Пи
липенка і Захарова Суд зазначає, що ці особи раніше працювали
в Державному департаменті, тепер вони пенсіонери, які отримують
пенсії від держави, а тому була можливість встановити їх місцепере
бування і надати делегатам і Суду пояснення цих свідків щодо їхньої
відсутності або принаймні надати більш детальну і вчасну інформа
цію, заздалегідь попередивши про очікувану відсутність цих свідків
під час засідання. З цього приводу Суд зазначає, що делегатів поін
формували про день (26 червня 2007 року), коли Пилипенко і Мазе
па мали давати показання, і що Урядові їхнє місцеперебування було
невідоме. Це саме стосується відсутніх свідків Пилипенка і Мазепи,
які в кінцевому підсумку відмовилися з’явитися перед делегатами.
Суд зазначає, що вони обидва — пенсіонери Державного департа
менту і отримують державні пенсії, що спочатку співробітничали із
Судом, подавши письмові пояснення як потенційні свідки, яких мав
викликати Суд (див. пункт 33 вище).
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163. Щодо відсутності Друзенка слід зазначити, що за інфор
мацією, яку Суд мав станом на 17 листопада 2006 року (лист Бу
щенка, в якому повідомлялося, що він не має можливості листува
тися з ним), цей заявник був під контролем Уряду, оскільки утри
мувався в СІЗО № 21. За іншою інформацію, яку надав Бущенко,
після свого звільнення із СІЗО № 21 Друзенко проживав в Одесі
(див. пункт 34 вище). Що стосується заявників Кисельова, Діденка,
Швеця, Литвинова, Миронова і Кулика, то згідно з інформацією,
яку Суд має у своєму розпорядженні, ці заявники й далі утримува
лися під вартою або відбували покарання і, отже, також залишалися
під контролем Уряду. Однак Уряд не надав ніякої додаткової інфор
мації чи пояснень щодо відсутності цих заявників. Зокрема, стосов
но Друзенка Суд зазначає, що він перебував у СІЗО № 21, оскіль
ки тривало розслідування в його кримінальній справі, і тому його
місцеперебування, найімовірніше, було відоме Урядові. Крім того,
заявники Діденко, Литвинов і Миронов утримувалися в Замковій
колонії. Заявник Кузьменко утримувався в Луганському СІЗО, а за
явник Кисельов відбував покарання в Бердичівській виправній ко
лонії № 70. Отже, Суд вважає, що Уряд мав можливість належним
чином забезпечити явку на зазначене засідання тих свідків, які пе
ребували в місцях позбавлення волі. Однак відсутність Костенка
не можна вважати наслідком незабезпечення державою явки цього
свідка, оскільки він був свідком з боку заявників і не перебував
у місцях позбавлення волі.
164. Ненадання Урядом вчасних пояснень стосовно відсутності
цих свідків є для Суду предметом занепокоєння; це затримало за
слуховування усних показань у справі і таким чином перешкодило
належному опрацюванню заяв, що можна певною мірою вважати
ознакою недотримання державою свого обов’язку зі створення всіх
необхідних умов для належного та ефективного розгляду заяв (див.,
mutatis mutandis, «Невмержицький проти України» (Nevmerzhitsky v.
Ukraine), № 54825/00, п. 75, ECHR 2005‑II (витяги)). Крім того, Суд
занепокоєний і тим, що Уряд не спромігся надати адекватні пояс
нення, чому двоє свідків (Пилипенко і Мазепа), які спочатку дали
письмові показання Суду стосовно подій у справі, врешті-решт від
мовилися з’явитися перед делегатами, а також тим, що Уряд не надав
правдоподібних пояснень стосовно вжитих ним заходів для забез
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печення явки або примусової явки на засідання інших свідків, які
перебували в підпорядкуванні державним органам влади або мали
безпосередні стосунки з державними органами. Мало того, 14 серп
ня 2007 року Урядові було запропоновано повідомити у письмовій
формі до 28 вересня 2007 року причини їхньої відсутності — «мож
ливо, після отримання відповідної інформації від цих осіб». Від
повіді Суд так і не одержав.
165.Більше того, після того, як стало відомо про одностороннє
рішення Пилипенка і Мазепи не з’являтися перед делегатами, роль
Уряду мала полягати в допомозі Суду встановити контакт із цими
свідками, належним чином викликати їх і передати Суду відповідну
інформацію від цих свідків з поясненнями причин їхньої відсут
ності. Потім вже самі делегати повинні були вирішити, чи мають ці
свідки поважні причини для відмови давати показання (див., mutatis
mutandis, згадане вище рішення у справі «Іпек проти Туреччини»,
п. 120).
166. Окремо від зазначеного вище стосовно свідків, які не
з’явилися на засідання, Суд зазначає, що свідки Пилипенко, Мазе
па і Костенко спочатку співпрацювали із Судом і подали письмові
показання, пов’язані зі справою, які не перевірялися шляхом перех
ресного допиту. За цих обставин Суд має з обережністю поставитися
до змісту цих показань. Він також має зіставити ці показання з ін
шими показаннями, зібраними делегатами, беручи їх до уваги тією
мірою, якою вони збігаються з іншими показаннями або суперечать
їм (див. згадане вище рішення у справі «Іпек проти Туреччини»,
п. 120). Отже, як свідчать попередні письмові показання Пилипенка
і Мазепи, вони заперечували той факт, що до навчання в Замковій
колонії було залучено засуджених, що до них застосовувалася сила
і що під час цих тактико-спеціальних навчань вони зазнали пога
ного поводження. Ці показання суперечать показанням Костенка,
який стверджував, що він перебував у Замковій колонії з 2001 до
2003 року і знав одного із заявників (Давидова), якого тримали в ка
мері навпроти камери Костенка. Костенко також повідомив, що під
час навчання 30 травня 2001 року його побили бійці в масках, які
примусили його в коридорі стояти на колінах, а потім поставили «на
розтяжку». Під час навчання йому травмували ліве коліно і зламали
ребра. Він також повідомив, що один із бійців сказав, що його засуд
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жено до смертної кари, і вистрілив у нього з автомата. Він попросив
медичної допомоги і отримав болезаспокійливі засоби. Його тілесні
ушкодження не зареєстрували і скаргу не прийняли. Під час другого
навчання його знову побили, травмувавши внутрішні органи, зок
рема печінку. Після цього побиття він здійснив спробу самогубства,
порізавши вени лезом від станка для гоління.

3. Додаткові документальні докази
167. Що стосується документальних доказів, то Суд вважає, що
інший предмет занепокоєння виник у зв’язку з письмовим запитом
Суду від 14 серпня 2007 року, з яким він звернувся по додаткову
інформацію, що мала доповнити усні показання у справі та матеріа
ли проведеного розслідування на місці подій (див. запитану Судом
інформацію у пункті 65 вище).
168. 28 вересня 2007 року у відповідь на зазначений запит, нада
ючи копії певних документів і деякі з відповідей, згадуваних у запиті
від 14 серпня 2007 року (див. пункти 65 і 66 вище), Уряд повідомив
канцелярію Суду, що він не може надати Суду такі документи і до
даткові докази:
«...наказ № 193дск Державного департаменту України з питань виконання
покарань від 30 серпня 2002 року з організації перегляду кореспонденції
ув’язнених осіб, оскільки відповідно до Закону України «Про інформацію» його віднесено до конфіденційної інформації і згідно з постановою
Кабінету Міністрів України № 1893 від 27 листопада 1998 року не може
бути подано до Суду. Уряд повідомив з цього приводу, що питання перегляду кореспонденції засуджених регулюються Кримінально-виконавчим кодексом;
— копію доповіді про результати внутрішнього розслідування, проведеного Державним департаментом України з питань виконання покарань, та копії доповідей про «оперативну обстановку» в Замковій
колонії за період із січня 2001 року до грудня 2002 року, оскільки їх
було знищено у зв’язку зі спливом строку зберігання;
— відеозаписи навчань, які проводилися 30 травня 2001 року і 29 січня
2002 року, оскільки, за інформацією, отриманою з Державного департаменту України з питань виконання покарань, під час навчань
відеозйомка не проводилася;
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— облікові журнали зі списком засуджених, які під час навчань
30 травня 2001 року і 29 січня 2002 року розміщувалися в камерах,
відвіданих делегатами 27 червня 2007 року...»

169. Розглянувши повідомлені Урядом причини ненадання за
значеної інформації, Суд доходить висновку, що не може їх прий
няти. З цього приводу Суд знову наголошує, що ненадання Урядом
відомостей, які, можливо, є в його розпорядженні, без задовільного
та обґрунтованого пояснення може негативно позначитися на оцін
ці дотримання державою-відповідачем своїх зобов’язань за пунктом
1(а) статті 38 Конвенції (див. рішення у справі «Хашиєв і Акаєва
проти Росії» (Khashiyev and Akayeva v. Russia), №№ 57942/00 і 57945/00,
п. 120, від 24 лютого 2005 року). Зокрема, Суд зауважує, що наказ
№ 193дск Державного департаменту з питань виконання покарань
від 30 серпня 2002 року, доповідь про результати [внутрішнього] роз
слідування, проведеного Державним департаментом, та згадані вище
облікові журнали є важливими доказами в цій справі, надзвичай
но потрібними Суду для виконання ним своїх функцій. Не подані
Урядом документи конкретно згадувалися в усних показаннях, які
свідки давали під час засідання делегації Суду і які, зокрема, стосу
валися питання про те, наскільки ефективним було розслідування
за скаргами заявників і чи мало місце втручання в кореспонденцію
заявників. Отже, ці документи треба було надати Суду.
170. Суд не погоджується з тим, що постанова № 1893 від 17 лис
топада 1998 року була перешкодою до надання інструкцій із грифом
«для службового користування» на ознайомлення. Зокрема, Уряд не
повідомив, чому ці інструкції мали бути таємними. Більше того,
Суд зазначає, що, коли наказ № 193 дск Державного департаменту
було замінено 25 січня 2006 року новим наказом, № 13 від 25 січ
ня 2006 року «Про затвердження Інструкції з організації перегляду
кореспонденції осіб, які тримаються в установах виконання пока
рань та слідчих ізоляторах», цей новий нормативний документ став
загальнодоступним. Уряд не навів аргументів, щоб пояснити, чому
наказ № 193дск мав бути таємним, тоді як той, що замінив його,
ні. Уряд також не надав інформації та пояснень, чому наказ 193 дск
залишився таємним після втрати ним чинності.
171. До того ж Суд вважає неприйнятною лінію аргументації
Уряду при доведенні ним необхідності вважати нормативні доку
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менти стосовно перегляду кореспонденції ув’язнених «державною
таємницею». Крім того, «потрібно чи не потрібно подавати Суду»
певні документи або відомості — це не те питання, яке може в од
носторонньому порядку вирішувати Уряд, який зобов’язаний як
сторона в провадженні, виконати запит Суду щодо доказів (див.,
mutatis mutandis, згадане вище рішення у справі Хашиєва і Акаєвої,
п. 120).
172. Щодо відеозйомок, які нібито не здійснювалися, Суд вва
жає малоймовірним те, що працівники Державного департаменту,
включно з тими, хто діяв у складі «груп документування», завдання
яких полягало у встановленні осіб і «документуванні» дій окремих
правопорушників чи засуджених у разі їхнього підбурювання до за
ворушень або масової непокори з метою притягнення їх у подаль
шому до кримінальної відповідальності і які були оснащені двома
відеокамерами 30 травня 2001 року (див. пункт 56 вище) і фотоапа
ратами та відеокамерами 29 січня 2002 року (див. пункт 62 вище),
письмовим свідченням чого є плани № 2 і № 5 про проведення цих
навчань і обшуків, жодного разу не використали ці пристрої, нічого
не знімали на відео і нічого не фотографували в ці дні.
173. Суд також вважає непереконливими і юридично та фак
тично необґрунтованими пояснення Уряду щодо неможливості на
дати матеріали доповіді за результатами розслідування Державного
департаменту з посиланням на те, що «її було знищено у зв’язку
зі спливом строку зберігання», а також щодо неможливості надати
список засуджених, які 30 травня 2001 року і 29 січня 2002 року ут
римувалися в камерах, відвіданих делегатами 27 червня 2007 року.

4. Висновки
174. Суд має наголосити, що саме він, як головна інстанція, яка
сама визначає свою власну процедуру і свій регламент, повинен кон
тролювати правильність проведення своїх проваджень, оцінювати
прийнятність і релевантність доказів та їх доказову силу, оскільки
за Конвенцією та загальними принципами діяльності міжнародних
судів він не зобов’язаний дотримуватися суворих норм доказового
права (див. згадане вище рішення у справі «Ірландія проти Сполу
ченого Королівства», п. 210). Зокрема, лише Суд може вирішити, чи
потребується участь певного свідка для оцінки Судом фактів у справі
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і якою мірою потребується його участь, а також які саме докази сто
рони повинні надати для належного розгляду справи. Суд повторює,
що сторони зобов’язані виконати його запити щодо доказів і його
вказівки, вчасно надати інформацію про будь-які перешкоди для
їх виконання, а також дати аргументовані й переконливі пояснення
в разі їх невиконання (див. рішення у справі «Невмержицький проти
України» (Nevmerzhitsky v. Ukraine), № 54825/00, п. 77, ECHR 2005‑II
(витяги)). Проте у справі, що розглядається, Уряд не діяв з повним
дотриманням згаданих вище заключення.
175. У контексті зазначених принципів Суд проаналізував те,
яким чином Уряд сприяв Суду у виконанні ним свого завдання зі
встановлення фактів у цій справі, і дійшов висновку, що Уряд не
виконав своїх зобов’язань за пунктом 1(а) статті 38 Конвенції. При
встановленні фактів справи Суд спиратиметься на цей висновок,
формулюючи відповідні умовиводи.
С. Оцінка Судом доказів

1. Доводи сторін
176. Заявники стверджували, що під час навчань, які проводи
лися 30 травня 2001 року та 29 січня 2002 року, вони зазнали пога
ного поводження. Вони також стверджували, що їх не забезпечили
лікуванням і медичною допомогою і що не було проведено розслі
дування за їхніми скаргами. Заявники також доводили, що умови
їхнього ув’язнення були незадовільними.
177. Уряд це заперечував.
178. Суд зазначає, що вирішення справи заявників залежить го
ловним чином від того, чи можуть вони довести, що зазнали пога
ного поводження з боку спецпідрозділів і працівників Замкової ко
лонії під час навчань і загальних обшуків приміщень і засуджених,
що проводилися 30 травня 2001 року та 29 січня 2002 року. Уряд
заперечує те, що хтось із засуджених зазнав тілесних ушкоджень
під час цих навчань і обшуків. За відсутності будь-яких документів
судово-медичних експертиз Суд має встановити факти на підставі
матеріалів, поданих сторонами, а також зібраних ним усних і доку
ментальних доказів.
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2. Усні показання
а) Загальні міркування
179. Суд має перевірити і визначити факти, оцінивши вагомість
і силу доказів, зібраних делегатами Суду (див. рішення у справах «Те
пе проти Туреччини» (Tepe v. Turkey), № 27244/95, п. 136, від 9 травня
2003 року, «Текдаг проти Туреччини» (Tekdað v. Turkey), № 27699/95,
п. 2, від 15 січня 2004 року, та «Йойлер проти Туреччини» (Yöyler v.
Turkey), № 6973/95, п. 53, від 24 липня 2003 року).
180. Суд, як і його делегати, повинен також уважно враховувати
те, що показання давали багато свідків. Під час засідання делега
ти, зокрема, заслухали трьох заявників і сімнадцять інших свідків,
включно з представниками сторін, які давали показання стосовно
тих, хто не з’явився на засідання. Далі слід зауважити, що заявники
та їхні свідки давали показання з питань, які стосувалися їх особис
то, у зв’язку з чим існувала ймовірність недостатньої об’єктивності
в тлумаченні ними подій у справі. Щодо свідків з боку Уряду, біль
шість із них — освічені люди; деякі обіймали відносно високі по
сади, мали великий досвід роботи в пенітенціарній системі, знали,
як вона функціонує, і, можливо, хтось із них уже неодноразово мав
нагоду висловлюватися чи давати показання стосовно подій, про які
йдеться, в тих чи інших органах влади. Достовірність показань цих
свідків також слід оцінювати обережно, оскільки вони ризикували
зазнати службових чи інших стягнень у разі доведення заявниками
своїх версій і визнання їх прийнятними.
181. Крім того, час, що минув після подій у справі, відповідним
чином позначився на спроможності свідків точно та в усіх подро
бицях пригадати ті події. У справі, що розглядається, свідків, яких
заслуховували делегати, попросили пригадати події, які мали місце
п’ять-шість років тому. Так само Суд не може не врахувати ймовір
ності того, що деякі заявники та їхні свідки могли в минулому мати
конфлікти з працівниками Замкової колонії, де вони відбували по
карання, і в такому разі, ймовірно, могли скористатися можливістю
дискредитувати Уряд чи посадових осіб, висунувши стосовно них
необґрунтовані звинувачення (див., mutatis mutandis, згадане вище
рішення у справі «Іпек проти Туреччини», п. 117). Ці фактори слід
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враховувати при оцінюванні вагомості показань, які давалися деле
гатам.
182. Суд зауважує, що усні показання, які дали делегатам пер
ший (див. пункти 2–9 Додатка), другий (див. пункти 10–18 Додатка)
і третій заявники (див. пункти 19–23 Додатка), тобто Давидов, Іль
ченко і Гоменюк відповідно, докладно повторюються в письмових
показаннях, які ці заявники давали національним органам влади
та органам Конвенції. Загалом їхні показання детальні й чіткі, во
ни збігаються з тим, що викладено в заявах і показаннях, які во
ни давали після згаданих вище навчань, що мали місце 30 травня
2001 року та 29 січня 2002 року. Пригадані ними події, різні позиції
і місця, з яких вони спостерігали і були очевидцями навчання, що
проводилося, підтвердили низку фактів, представлених Суду інши
ми свідками, стосовно, наприклад, хронології та способу проведення
обшуків, проведення навчання та присутності спецпідрозділів з ін
ших установ, форменого одягу на бійцях, наявного у них оснащен
ня, відсутності можливості поскаржитися до будь-яких органів вла
ди, окрім місцевої прокуратури, представники якої були присутніми
під час навчання, та стосовно недоліків розслідування.
183. Суд зазначає, що з часу подій у справі до часу відвідання
Замкової колонії делегатами планування та використання відповід
них будинків змінилися. Однак приміщення Замкової колонії, про
які згадували заявники та свідки у своїх показаннях і які були ог
лянуті делегатами, легко впізнати за усними описами цієї установи
та показаннями, які давали стосовно проведення навчань заявники
і засуджені — очевидці подій. Це послужило підтвердженням опису
заявниками того, як розгорталися події під час цих двох навчань
(див. пункти 2–9 і 19–23 Додатка).
184. На підставі показань заявників Суд переконався, що за кон
кретних обставин цієї справи посилання на медичні документи або
їх відсутність не може використовуватися як аргумент при доведенні
факту завдання чи незавдання особі тілесних ушкоджень, оскіль
ки такі ушкодження не завжди фіксувались у відповідних журналах
обліку медичних оглядів у Замковій колонії. Зокрема, він зазначає
з цього приводу, що при переведенні заявника Давидова із Замкової
колонії до Бердичівської колонії № 70 відповідні медичні документи
зникли (див. пункт 8 Додатка). Крім того, загальні медичні доку
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менти було знищено у зв’язку зі спливом строку їх зберігання (див.
пункт 168 вище).
b) Оцінка Судом усних доказів
185. Версія подій, що мали місце 30 травня 2001 року та 29 січня
2002 року, подана свідками, всіма засудженими, Вагіфом Діденком
(див. пункти 24–30 Додатка), Леонідом Михайленком (див. пункти
31–36 Додатка), Олегом Тишалковим (див. пункти 37–40 Додатка)
і Вадимом Гетьманським (див. пункти 41–45 Додатка), чітка і зага
лом відповідає показанням, які свідки дали представникові заяв
ників Бущенку на запит Суду напередодні розслідування делегатів.
Суд вважає, що їхні показання правдоподібні, чітко сформульовані
й достовірні. Зокрема, стосовно показань Михайленка (див. пунк
ти 31–36 Додатка) Суд зазначає, що він не мав безпосередніх кон
тактів із заявниками і зміг описати, як проводилося навчання і що
відбувалося під час нього. Крім того, під час огляду Замкової колонії
виявилося, що місце, з якого Михайленко спостерігав за подіями,
можна легко впізнати і воно було досить зручним для спостерігання,
яке вів цей засуджений. Його показання збігалися з показаннями
заявників та інших свідків, які відбували покарання в Замковій ко
лонії; вони перебували в різних точках спостереження, спостерігали
за подіями в різні моменти і тому могли бачити різні аспекти навчан
ня. Цими показаннями підтверджувалися кілька аналогічних клю
чових моментів у їхніх доказах стосовно присутності спецпідрозділів
під час обох навчань, форменого одягу на бійцях цих підрозділів,
шуму, вибухів і пострілів, які вони почули, часу і способу проведен
ня обшуків, скарг, поданих заявниками, розслідування, проведеного
за цими скаргами, завданих тілесних ушкоджень та ненадання по
терпілим лікування й медичної допомоги.
186. Показання, які дав Сергій Шедько, засуджений, заслухати
якого як свідка запропонував Уряд (див. пункти 46–49 Додатка),
підтвердили в принципі суть попередніх показань, які було отрима
но від свідків Вагіфа Діденка (див. пункти 24–30 Додатка), Леоніда
Михайленка (див. пункти 31–36 Додатка) і Олега Тишалкова (див.
пункти 37–40 Додатка). Зокрема, Шедько підтвердив, що навчання
й обшуки проводилися саме в ті дні, які були названі іншими свід
ками, але він виявив небажання підтвердити певні фактичні обста
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вини, які було встановлено раніше. Він слабо пригадував події і, як
правило, заявляв, що порушень при проведенні навчань та обшуків
не було і все відповідало вимогам нормативних документів.
187. На думку Суду, деякі з показань Шедька були не зовсім
достовірними, переконливими і послідовними. Зокрема, він неохо
че висловлювався стосовно стверджуваних заявниками фактів, ос
кільки, як видавалося, був змушений заперечувати їхні твердження,
не наводив жодних додаткових уточнень, як просили делегати, і не
давав пояснень на доведення протилежного. Отже, його показання
неможливо розглянути детально в контексті інших зібраних пока
зань і неможливо зіставити з ними. У цьому зв’язку Суд звертає
увагу на той факт, що цей свідок не пам’ятав певних важливих под
робиць проведення навчання, які стосувалися тверджень заявників
про погане поводження. Крім того, стосовно участі спецпідрозділів
з інших установ він стверджував, що до обшуку було залучено ли
ше особовий склад Замкової колонії та роти охорони. Водночас він
підтвердив низку фактів, стверджуваних іншими заслуханими осо
бами, які стосувалися, зокрема, часу та способу зазначених обшуків,
форменого одягу на працівниках колонії тощо.
188. Щодо показань, які дав свідок Василь Бондар, начальник
медичної частини Замкової колонії (див. пункти 50–58 Додатка), то
цей свідок підтвердив низку фактів, стверджуваних іншими свідка
ми, зокрема стосовно приблизного часу проведення обшуків, участі
«групи швидкого реагування (спецпідрозділу)» з іншої установи,
форменого одягу на бійцях, їхнього спорядження, а також стосовно
медичного обслуговування, порядку реєстрації скарг та контролю за
його діяльністю як начальника медчастини. З його показань також
випливало, що в Замковій колонії не було належної системи прий
няття та реєстрації скарг на здоров’я і надійної системи зберігання
медичних документів та матеріалів. Суд також зазначає певні роз
біжності в його показаннях стосовно присутності спецпідрозділів
у житловій зоні колонії та точного місця, в якому він перебував під
час зазначених обшуків (див. пункти 51–54 Додатка). Стосовно скарг
заявників на те, що їм не приділили належної уваги для надання
медичної допомоги, Суд вважає, що не в змозі сформулювати якінебудь висновки з показань цього свідка щодо медичного обслуго
вування заявників, оскільки відповіді цього свідка були спрямовані
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на доведення того, що він діяв відповідно до закону, і на захист
від висунутих заявниками стосовно нього звинувачень у незадовіль
ній роботі. Водночас Суд все-таки має врахувати показання цього
свідка про порядок роботи медичної частини і про те, що її робота
загалом відповідала нормативним вимогам. До того ж він не зміг пе
реконливо й чітко відповісти на запитання стосовно реєстрації скарг
на здоров’я і, зокрема, стосовно того, яким чином він дізнавався про
такі скарги засуджених, а також стосовно порядку реагування на
такі скарги. Суд далі зауважує, що в медичній частині було тільки
двоє працівників, включно з Бондарем. Таким чином, цей свідок
не міг бути присутнім скрізь під час обшуків у камерах і під час
навчань, не міг бути очевидцем всіх подій під час навчання, хоча
він повідомив, що камери обшукувалися по-черзі. На думку Суду,
ця суперечність свідчить про те, що Бондар був очевидцем лише
частини, а не всіх заходів з обшуку та навчання. Крім того, спочатку
Бондар повідомив, що не знає, яку групу чи підрозділ було залучено
до навчання в Замковій колонії, але потім підтвердив, що там були
якісь «додаткові сили» з інших установ. У зв’язку з цим Суд бере
до уваги залежність цього свідка від позиції тих, кому він підпо
рядкований за службовою ієрархією, тобто начальника колонії та
Державного департаменту, і вважає, що суперечність у деяких його
показаннях є наслідком такої залежності.
189. Щодо показань двох прокурорів, Олега Бухера, місцевого
прокурора (див. пункти 59–63 Додатка), і Євгена Волкова, спеціаль
ного прокурора, який здійснював нагляд за законністю в Замковій
колонії (див. пункти 64–70 Додатка), Суд вважає, що показання цих
свідків були ухильними. Особливо це стосується плутаних показань
свідка Волкова, який не спромігся послідовно описати згадані ви
ще події. Зокрема, відповідаючи на запитання, поставлені делегата
ми, Волков не давав прямих відповідей і точних фактичних даних.
У своїх показаннях він неодноразово повторював, що обшук і нав
чання в травні 2001 року проводилися відповідно до закону і що
він рішуче заперечує наявність будь-якого можливого порушення
існуючих у колонії внутрішніх правил, нормативних вимог стосовно
проведення навчань чи обшуків. Його показання мали загальний ха
рактер, оскільки він не наводив жодних деталей і не давав пояснень
стосовно того, що саме мало місце. Стосовно показань Бухера Суд
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зазначає, що хоч він і був готовий допомогти делегатам, але не мав
прямої інформації про навчання та обшуки, оскільки не був оче
видцем тих заходів, а лише керував розслідуванням подій у справі.
Проте він повідомив, що до навчання, яке проводилося в травні
2001 року, було залучено спецпідрозділ із Житомира (див. пункт 62
Додатка).
190. Суд вважає, що показання свідків Бухера, Волкова і Бон
даря, відповідно, місцевого прокурора, спеціального прокурора та
начальника медичної частини можуть бути використані стосовно
певних аспектів справи, в яких були залучені ці свідки. Зокрема,
показання Бухера були корисними для дослідження того, як про
водилося розслідування за скаргами заявників. Показання Волкова
можна використати при розгляді скарг заявників і порядку подання
скарг, а також певних фактичних даних загального характеру сто
совно проведення навчань. Щодо показань Бондаря, то вони можуть
бути корисними для розуміння того, як функціонує медична час
тина і як вона діє в разі надходження скарг на здоров’я (див. пункт
188 вище). Таким чином, версії подій, представлені цими свідками
з такої позиції, та важливі подробиці, додані під час перехресного
допиту до раніше наданих показань, підтверджують показання за
явників стосовно того, як проводилося розслідування і як їм нада
валася медична допомога.
191. Місцевий прокурор Бухер надав також важливу інформацію
про роль спеціальної прокуратури в цьому розслідуванні та ефек
тивність розслідування. Загалом, його показання стосовно способу,
в який проводилося розслідування, були досить правдоподібними,
оскільки він намагався довести, що мав рацію, відмовившись по
рушити кримінальну справу стосовно працівників колонії та бій
ців групи швидкого реагування. Він також намагався довести, що
у зв’язку зі скаргами, були обґрунтованими і правильними за існую
чих обставин і що вони дослідили всі важливі докази, вчинили всі
необхідні слідчі дії та дійшли висновку про відсутність необхідності
в порушенні кримінальної справи.
192. Суд також зазначає, що показання Євгена Волкова, проку
рора, який здійснював нагляд, свідчили про те, що цей свідок був
недосвідченим прокурором, який тільки-но почав працювати в спе
ціалізованому відділі прокуратури, що здійснює нагляд за виправ
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но-трудовими установами, і був недостатньо обізнаним із функціо
нуванням таких установ та практичними питаннями, з вирішенням
яких пов’язана така робота (див. пункти 65–70 Додатка). Його пока
зання стосовно проведення обох зазначених навчань не заслугову
вали на довіру, оскільки не були послідовними протягом усього до
питу. Зокрема, він одразу повідомив, що працювати на своїй посаді
почав недавно, що ці навчання були винятковими подіями, тому він
намагався зрозуміти, запам’ятати і побачити якомога більше. Водно
час, хоча він був новачком на своїй посаді і захоплено висловлював
ся про важливість своєї роботи, особливо з огляду на необхідність
забезпечення дотримання закону і його належного виконання, він
не зміг пригадати чимало значущих подробиць, пов’язаних з про
веденням навчань і обшуків. Зокрема, не зміг дати чіткі й прямі
відповіді на низку запитань стосовно фактичних обставин справи.
Наприклад, він стверджував, що заявників та інших засуджених за
здалегідь повідомили про навчання та обшук по радіо і що це був
звичайний спосіб інформування засуджених. Водночас, незважаючи
на деякі нечіткі відповіді на інші поставлені йому запитання, цей
свідок був упевненим у своїх поясненнях про присутність 30 травня
2001 року групи швидкого реагування в Замковій колонії, стверд
жуючи, що, найімовірніше, вона перебувала в «житловій зоні» (див.
п.65 Додатка). Суд вважає, що ці показання також підтверджують те,
яким чином було організовано розслідування у справі. Крім того, як
видно з його показань, засуджені були позбавлені можливості скар
житися безпосередньо до прокуратури чи інших державних органів
влади і це штовхало їх до спроб використання «нелегальних» спо
собів подання своїх скарг. У своїх поясненнях він підтвердив подані
Урядом документальні докази про те, що він вимагав накладення
стягнень на засуджених за подання цих нелегальних скарг.
193. Щодо показань, які давали як свідки працівники Замко
вої колонії Павло Кліпацький, Андрій Шацький, Сергій Злотенко
і Павло Заремський (див. пункти 71–85 Додатка), Суд вважає, що
попри те, що ці показання стосовно проведення навчання мають
загальний характер, вони все-таки корисні, оскільки доповнюють
усні показання, які давали як свідки заявники та колишні в’язні
Замкової колонії. Зокрема, ці свідки не наводили конкретних под
робиць проведення навчання й у своїх поясненнях більш загального
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характеру стверджували, що під час навчання закон і діючі в колонії
внутрішні нормативні вимоги не були порушені жодного разу. З цьо
го приводу Суд, як і у випадку з показаннями Бондаря, наголошує
на залежності цих свідків від позиції держави і, зокрема, посадо
вих осіб Державного департаменту. Однак загалом їхні показання
відповідають письмовим показанням, поданим заявниками до Суду
раніше, стосовно того, як проводилося навчання, та певних фактич
них подробиць цього заходу, таких як присутність груп швидкого
реагування під час обох навчань, форменого одягу на бійцях цих
груп, почутих пострілів і шуму, а також часу і способу проведення
навчання.
194. Суд також зазначає, що показання Павла Кліпацького не
відповідають іншим показанням, які давали заявники та свідки.
Зокрема, спочатку він не хотів визнати факт присутності спецпідроз
ділів у колонії, але потім повідомив, що під час навчання вони були
присутніми у виробничій зоні (див. пункт 72 Додатка). Незважаючи
на це, Суд вважає, що цей свідок, як і інші працівники Замкової
колонії, яких заслуховували делегати, опосередковано підтвердив
присутність груп швидкого реагування в Замковій колонії, в її жит
ловій зоні. Вони також навели додаткові подробиці стосовно того,
як проводилося розслідування цих подій, як розглядалися в колонії
скарги, подані засудженими і, зокрема, тими з них, хто звернувся
із заявою до Європейського суду з прав людини через Жердєва, і як
вони відправлялися із Замкової колонії (див. пункт 81 Додатка).
195. Щодо показань Сергія Снєгиря, колишнього начальника
Замкової колонії (див. пункти 94–100 Додатка вище), Суд вважає,
що вони підтверджують факт присутності груп швидкого реагуван
ня під час обох навчань у житловій зоні колонії, містять важливі
деталі щодо розслідування цих подій і розгляду скарг засуджених.
Зокрема, це стосується комісійної перевірки камер, проведеної на
чальником колонії у присутності прокурора та осіб, які були присут
німи під час навчання та обшуку. Він також дав детальні пояснення
стосовно того, як розглядалися подані заявниками скарги, зокрема
стосовно відповідної його зустрічі з Ільченком, яка відбулась у від
повідь на скарги, подані Ільченком через Жердєва до Європейського
суду з прав людини (див. пункт 100 Додатка). Крім того, Снєгир
підтвердив, що працівники Замкової колонії використовували спе
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ціальні засоби і були вдягнені у спеціальний формений одяг, який
заявники описали у поданих ними матеріалах і показаннях і через
який засуджені не могли ідентифікувати бійців спецпідрозділів. До
того ж деякі з них були з колонії № 31 (див. пункт 99 Додатка).
196. Щодо показань Василя Левенцова, колишнього першого
заступника начальника обласного управління Державного департа
менту (див. пункти 87–93 Додатка), то Суд вважає, що вони підтвер
джують показання, які раніше дали інші свідки. На підставі цих
показань і показань інших свідків Суд дійшов висновку, що групи
швидкого реагування були присутніми в Замковій колонії під час
обох навчань. Зокрема, Житомирський спецпідрозділ був присутнім
під час першого навчання, яке проводилося 30 травня 2001 року,
група швидкого реагування, сформована з особового складу колонії
та сусідніх пенітенціарних установ, включно з колонією № 31, була
присутньою в Замковій колонії 29 січня 2002 року. Цей свідок не
дав прямої відповіді на запитання про те, чи могли групи швидкого
реагування бути присутніми в монастирі колонії, але й не запере
чив такої можливості. Незважаючи на те, що цей свідок намагав
ся не давати прямих відповідей на зазначене вище запитання або
стверджував, що не пам’ятає деяких обставин, Суд вважає, що його
показання підтвердили вже зібрані від заявників та інших свідків
показання стосовно того, як проводився обшук, а також інші важ
ливі деталі стосовно проведення навчання та обшуку, опис яких від
повідав змісту планів навчань, затверджених і розроблених Держав
ним департаментом, у якому цей свідок відповідав за організацію
навчань особового складу.
197. Уряд зазначає, що показання Миколи Ільтяя, першого за
ступника Голови Державного департаменту (див. пункти 101–107 До
датка вище), містять важливі фактичні дані стосовно внутрішнього
розслідування, проведеного Державним департаментом, і розгляду
скарг засуджених в установах Державного департаменту. Згідно з ци
ми показаннями, які Суд визнає такими, що заслуговують на довіру,
незважаючи на те, що Уряд не надав жодних документів стосовно
проведення розслідування (див. пункт 168 вище), лише за один день
слідчі Державного департаменту (п. Іршко) провели опитування і от
римали письмові пояснення від сотні осіб, без перевірки відповідних
медичних документів і з урахуванням особових справ скаржників,

81

зазначивши, що ці скаржники вважаються «злісними порушниками
закону» (див. пункт 102 Додатка вище). На думку Суду, ці деталі мо
жуть бути враховані при розгляді способу і характеру розслідування,
яке проводили національні органи влади за скаргами заявників. Суд
також зазначає, що Ільтяй надав важливі фактичні дані щодо ме
ти і підстав використання спецпідрозділів та застосування засобів,
якими оснащені бійці і які застосовувалися під час навчань. Зок
рема, він повідомив, що бійці спецпідрозділів і груп швидкого реа
гування, які застосовуються в установах Державного департаменту,
зобов’язані знати приміщення відповідних установ і, зокрема, при
міщення житлових зон, у випадку їхніх дій при виникненні непе
редбачуваних обставин, таких як захоплення заручників або прояви
масової непокори. Отже, ці показання послужили підтвердженням
того факту, що обшуки проводились у присутності спецпідрозділів,
навчання яких здійснювалося в житловій зоні Замкової колонії,
приміщення якої вони повинні були бути знати.

3. Речові та документальні докази,
зібрані під час огляду Замкової колонії
198. Після заслуховування усних показань свідків делегати ви
рішили оглянути такі приміщення та документацію, у разі її наяв
ності, в Замковій колонії:
— 1) камери ув’язнених та ізолятори (включно з так званим «мо
настирем»);
— 2) приміщення медичної частини;
— 3) журнали обліку засуджених;
— 4) журнали обліку скарг, поданих засудженими до місцевої
і Генеральної прокуратур;
— 5) журнали обліку скарг на здоров’я в частині, що має стосу
нок до часу подій у справі;
— 6) журнали обліку засуджених в одиночних камерах;
— 7) журнали обліку дисциплінарних стягнень, накладених на
засуджених.
199. Щодо огляду Замкової колонії Суд зазначає, що делегати
відвідали камери монастиря, приміщення колишньої медичної час
тини, приміщення дисциплінарного ізолятора та одиночні камери
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колонії № 58. Вони також оглянули кімнату зберігання спеціальних
засобів, яка була кімнатою тимчасового зберігання таких засобів.
200. Облікових журналів і документів, згаданих у підпунктах
3, 4, 5, 6 і 7 (див. пункт 198 вище), які стосуються періоду прове
дення першого і другого навчань, не було надано делегатам для оз
найомлення, здебільшого з посиланням на те, що їх нібито знищено
у зв’язку зі спливом строку службового використання. Делегати огля
нули приміщення, згадані в підпунктах 1 і 2. Делегатам показали
нещодавно виготовлені службові облікові журнали без відповідної
інформації, яка могла б бути корисною для цілей здійснюваного роз
слідування зі встановлення фактів. Отже, Суд не в змозі сформулю
вати будь-які висновки на підставі цих документальних свідчень.
201. За результатами проведеного делегатами огляду Суд дохо
дить висновку, що умови тримання засуджених у Замковій колонії
загалом відповідали умовам, описаним заявниками у поданих ними
матеріалах та в зауваженнях сторін щодо справи. Також було вста
новлено, що опис приміщень Замкової колонії загалом відповідає
опису цих приміщень в усних показаннях, що їх під час засідання
давали свідки з числа засуджених.

4. Встановлені Судом фактичні обставини справи і висновки
а) Загальні коментарі щодо фактів
202. Як загальний підсумок, Суд зазначає, що засуджених ніко
ли належним чином заздалегідь не інформували про очікуване про
ведення навчань (див. пункти 12, 16, 18, 26, 32, 38, 42 і 70 Додатка).
До них дійшли тільки чутки про те, що проводитимуться навчання,
і вони чули певні погрози з боку працівників колонії (див. пункти
26 і 42 Додатка). Засуджені, включно із заявниками, ніколи не да
вали своєї згоди на участь у навчаннях, і їх ніколи не запитували
про можливість залучення їх у ці навчання. Усі вони перебували
в уразливому становищі, були не в змозі оборонятися чи захистити
себе в умовах застосування до них надмірної сили або проведен
ня принизливих обшуків. Більше того, під час цих навчань з ни
ми поводилися як з речами. Заявники були позбавлені можливості
поскаржитися на зловживання, допущені під час навчань, оскільки
не могли ідентифікувати кривдників у масках (див. пункти 12, 17,
20, 27, 39, 45, 48 і 52 Додатка); не могли вони й звернутися зі свої
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ми скаргами у передбачений законом спосіб, оскільки в такому разі
їхню кореспонденцію переглянули б ті, хто, як вони стверджували,
допустив зазначені зловживання, а це мало б для них певні негатив
ні наслідки, такі як накладення адміністративних стягнень.
203. Крім того, узявши до уваги показання свідків, яких заслу
хали делегати Суду (див. Додаток), та документи, подані сторона
ми (див. пункти 51–100 вище), Суд стосовно фактичних обставин
кожного з навчань, які проводилися в Замковій колонії 30 травня
2001 року та 29 січня 2002 року, дійшов висновків, які викладено
далі (див. відповідно пункти 204–220 і 221–230 нижче). Суд також
сформулював висновки щодо фактичних обставин розслідування,
проведеного за скаргами заявників; ці висновки також стисло викла
дено далі (див. пункти 231–234 нижче).
b) Події 30 травня 2001 року та подальші пов’язані з ними події
204. Перше навчання, яке проводилося 30 травня 2001 року, ма
ло розпочатися рано-вранці, о 5 годині (згідно з планом навчання
(план № 1)), а обшук (згідно з планом № 3) мав проводитися з 8 го
дини ранку до 12 години дня (див. пункти 55 і 57 вище). Навчання
розпочалося зі зборів його учасників, які було проведено в клубі
працівників Замкової колонії. Там їх проінформували про постав
лені перед ними завдання та «оперативну обстановку» в Замковій
колонії.
205. Саме навчання розпочалось із сигналу тривоги, після якого
231 учасник навчання увійшов у виробничу зону Замкової колонії
через контрольно-пропускний пункт. У цій групі були працівники
Замкової колонії, особовий склад груп швидкого реагування з ко
лоній №№ 31, 58 і 98 та 18 бійців Житомирського спецпідрозділу.
206. Спочатку в теслярській майстерні у виробничій зоні пла
нувалося провести навчання зі звільнення заручників без залучення
засуджених. Навчання мало на меті підготовку існуючої в Замковій
колонії групи швидкого реагування та особового складу Держав
ного департаменту до дій при виникненні надзвичайної ситуації
в колонії. Проте всупереч розкладу, передбаченому планом № 1 від
25 травня 2001 року (див. пункти 52–55 вище), приблизно о 8 годині
ранку Житомирський спецпідрозділ, групи швидкого реагування
та працівники Замкової колонії, які становили частину так званого
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«спільного загону» і були поділені на групи, увійшли в житлову зону
і взяли участь у загальному обшуку житлових приміщень. Загальний
обшук проводився з 8 до 10 години ранку (до проведення навчання
зі звільнення заручників), а потім, з 10 години до 11.30 ранку, про
водилося навчання учасників у виробничій зоні (див. пункти 55 і 57
вище і пункти 182 і 185 вище з додатковими посиланнями).
207. У загальному обшуку під час першого навчання брали
участь такі групи: групи блокування, документування, медичної до
помоги, конвоювання, групи обшуку, а також спеціальні й резервні
групи (див. пункт 56 вище). Спецпідрозділ і групи швидкого реагу
вання брали участь в обшуку у складі «групи посиленого нагляду»
або груп, залучених до проведення «контрольного обшуку» чи виб
іркового загального обшуку в ізольованих секторах Замкової колонії
(див. пункти 53 і 55 вище). При проведенні навчання передбачалося
застосування спеціальних засобів (див. пункти 54, 56 і 58 вище),
а на учасниках була спеціальна камуфляжна форма зеленого або ін
ших камуфляжних кольорів. Особовому складу Замкової колонії цю
форму роздали в день проведення навчання. Бійці Житомирського
спецпідрозділу були вдягнені у свою власну форму і мали своє спе
ціальне оснащення. Спеціальне оснащення [учасників] складалося
з шоломів, щитів, автоматів (які використовували бійці спецпідроз
ділу), вибухових пакетів, чорних бронежилетів (які, як правило, наді
валися поверх уніформи, у зв’язку з чим у деяких заявників і свід
ків склалося враження, що форма учасників була чорною), гумових
кийків, наручників, рогачів (див. пункти 54 і 56 вище). Працівники
колонії, які брали участь в обшуку, також використовували автома
ти, вибухові пакети, кийки і щити під час обшуків у приміщеннях,
у яких утримувалися засуджені (див. пункти 54 і 56 вище).
208. Роль спеціального підрозділу полягала в керуванні обшу
ком, який проводився після навчання. Під час загального обшуку,
який тривав приблизно 2–3 години, обшукувалися 53 камери, в яких
перебували 750 засуджених. Завдання цього підрозділу полягало
в тому, щоб продемонструвати особовому складу Замкової колонії
найефективніший спосіб проведення загального обшуку впродовж
встановленого строку та використати практичні можливості для
відповідного навчання особового складу колонії та груп швидкого
реагування (див. пункт 53 вище). Захід передбачав шикування в ко
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ридорі, виведення засуджених із камер, поставлення їх обличчям до
стіни в коридорі та проведення повних особистих обшуків.
209. Начальник Замкової колонії, офіцери Мазепа і Мазуренко,
прокурор Волков і медичний працівник (начальник медичної части
ни) були присутніми під час першого навчання. Однак вони не були
присутніми під час обшуку всіх камер.
210. Обставини, за яких проводився обшук, були такими, як
їх описали заявники (див. пункти 3–4 і 11–14 Додатка) та засуд
жені у своїх показаннях як свідки (див. пункти 25–29, 32–34, 38–40
і 42–43 Додатка).
211. Зокрема, стосовно обшуку в камері № 8 монастиря в За
мковій колонії, в якій тримали першого і другого заявників, ствер
джувалося, що обшук розпочався в момент, коли пролунали вибу
хи і холості постріли з автоматів — очевидно, перед камерою № 8
у коридорі, що тягнувся від входу до монастиря, — та почулися шум
і крики. Заявники могли чути, як людей витягують із камер і б’ють.
Залучені до проведення обшуку бійці застосовували вибухові пакети
і стукали кийками по щитах. Бійці підпалили вибуховий пакет біля
входу в камеру та вистрілили поруч із нею.
212. Невдовзі після цього двері в камеру відчинилися і двоє бій
ців у масках і бронежилетах — вочевидь, зі складу спецпідрозділу,
залученого в обшук, — вбігли в камеру з націленими вперед автома
тами. Вони наказали першому і другому заявникам лягти на підлогу
обличчям донизу. Їм наказали лежати не рухаючись. Боєць ударив
другого заявника ногою, коли той не знайшов місця на підлозі в ка
мері, щоб виконати зазначену команду. Другий заявник зазнав чис
ленних ударів ногами. Бійці пересувалися по камері, наступаючи на
засуджених.
213. Бійці наказали засудженим у камері № 8, включно з пер
шим і другим заявниками та іншими в’язнями, вибігати з камери
в коридор монастиря один за одним, а там вони пробігали до стіни
навпроти камери через «коридор», утворений іншими бійцями, оз
броєними кийками і щитами. Вони бігли, пригинаючи голови до
ніг. Першого і другого заявників силоміць примусили встати і бігти.
Другого заявника витягали з камери двоє бійців, які заломили йому
руки за спину і таким чином пригнули його донизу так, що він ледве
міг рухатися.

86

214. Коли другий заявник біг, йому діставались удари кийками
по голові й спині. Бійці, які сформували «коридор», намагалися вда
рити першого й другого заявників та інших в’язнів із камери № 8
кийками чи бити їх ногами. Інші бійці зі щитами створювали шум,
стукаючи кийками по щитах. Один із членів обшукової групи зупи
нив першого заявника і наказав йому стати біля стіни. Як перший,
так і другий заявники повинні були стати біля стіни «на розтяжку»
(див. пояснення цього положення в пункті 143 вище). Другий заяв
ник упав після прийняття такого положення, його вдарили ногою
і знову підвели, щоб він стояв у зазначеному положенні біля стіни.
Бійці почали обшукувати їх, і першому та другому заявникам нака
зали роздягтися догола; їхній одяг скинули докупи посередині ко
ридору, але не перевіряли. Від обох заявників зажадали назвати свої
імена, повідомити підстави засудження і тривалість призначених їм
строків позбавлення волі. Від них зажадали присягтися, що вони не
порушуватимуть внутрішнього режиму в колонії і виконуватимуть
накази посадовців. Потім бійці, отримавши вказівки від когось із
Замкової колонії, хто знав обох заявників як «злісних порушників
режиму відбування покарання», почали бити першого заявника по
різних частинах тіла, оскільки він не відповідав достатньо голосно.
215. Другому заявникові наказали бігти назад до камери, і він
почав шукати свій одяг, який лежав у безладній купі посеред ко
ридору, але його почали бити ногами за те, що він робив це надто
довго. Коли другий заявник оголений бігом повертався до камери,
тримаючи одяг, він мусив бігти пригинаючись, оскільки постійно
зазнавав ударів. Коли він опинився в камері, йому знову наказали
лягти на підлогу. Потім усім засудженим наказали підвестись і від
новити порядок у камері. Повернувшись до камери, вони побачили,
що всі їхні речі розкидані по підлозі, поламані або скинуті докупи
посеред камери.
216. Порядок проведення обшуків і повних особистих обшуків
заявників був передбачений внутрішніми нормативними докумен
тами Державного департаменту (див. пункти 67–76, 122 і 136 вище).
Під час обшуку увага бійців груп швидкого реагування та інших
залучених до цього заходу здебільшого зосереджувалася на тих за
суджених, які були порушниками і особливо «злісними порушни
ками режиму». Суд зазначає, що працівники Замкової колонії вка
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зали на першого і другого заявників, яких тримали в монастирі,
як на «злісних порушників режиму» та небезпечних злочинців, які
не бажають виправлятися, тому на цих заявників була спрямована
особлива увага бійців, зорієнтованих таким чином працівниками
Замкової колонії.
217. Спецпідрозділи покинули колонію перед обідом у день нав
чання. Через десять-п’ятнадцять хвилин після того, як обшук було
завершено і двері камери № 8 зачинено за засудженими, що повер
нулися з коридору, до них прийшли Захаров, Мазепа і Мазуренко,
які запитали їх, включно з першим і другим заявниками, чи ма
ють вони будь-які скарги. Це було зроблено в присутності бійців
спецпідрозділу. Волков і Стасюк були присутніми під час навчання
і заходили в камери. Також присутніми були представники адмініст
рації колонії (зокрема Гайдамака і Захаров).
218. Суд вважає, що сила, застосована під час обшуку до заяв
ників з камери № 8 у монастирі, неминуче могла спричинити їм
тілесні ушкодження. Суд вважає, що докази, які випливають з ус
них показань заявників і свідків, є достатніми для висновку про те,
що першому і другому заявникам завдали тілесних ушкоджень (див.
пункти 5 і 16 Додатка). Крім того, на думку Суду, відсутність речо
вих доказів, таких як медичні документи або довідки про результа
ти медичних оглядів, які підтверджували б наявність конкретних
тілесних ушкоджень, завданих заявникам, не заважає Суду встано
вити, чи було застосовано надмірну силу, внаслідок якої заявники
дістали травми. У цьому зв’язку Суд визнає, що існуюча практика
реєстрації тілесних ушкоджень давала посадовим особам колонії
можливість не фіксувати такі ушкодження і не реагувати на скарги
на здоров’я, що, на думку Суду, і мало місце в цій справі. Суд зазна
чає, що через відсутність медичних документів у цій справі немає
достовірних письмових джерел доказів, щоб встановити, чи зазнав
той або інший засуджений із числа заявників поганого поводження.
Крім того, в Суду немає необхідності встановлювати вид чи ступінь
тілесного ушкодження, якщо він переконається в тому, що дане по
водження досягло рівня, який є підставою для застосування статті 3.
Вмотивовуючи ці висновки, Суд також посилається на показання
інших свідків, які він визнає переконливими. Зокрема, він вважає,
що показання другого заявника (див. пункт 11 Додатка), який за
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проведенням обшуку в коридорі спостерігав через щілину у дверях,
а також показання Гетьманського (який бачив, як травмовані за
суджені йшли повз нього до медичної частини під охороною або
за допомогою інших засуджених) про наслідки обшуку (див. пунк
ти 43–44 Додатка) були достовірними і заслуговують на довіру. Суд
також зазначає, що проведення навчання в основному відповідало
планам навчань (див. пункти 52–64 вище) та внутрішнім норматив
ним документам національних органів влади (див. пункти 66–80
і 134 вище), і на цьому неодноразово наголошувалося в показаннях
свідків з боку Уряду — посадових осіб Замкової колонії, місцевого
і спеціального прокурорів та посадових осіб Державного департа
менту. Однак деякі з цих нормативних документів, такі як Наказ
№ 75 від 27 квітня 2000 року про застосування і дії спецпідрозділів
(див. пункти 77–80 вище), не були загальнодоступними, і Уряд на
дав їх лише на запит Суду (див. пункт 142 вище). Отже, Суд вважає,
що не було передбачених законом підстав у значенні Конвенції для
застосування згаданого вище спецпідрозділу.
219. Суд також визнає, що заявники звернулися по медичну до
помогу одразу після навчання та наступного дня, але її надано не
було і вони мусили надавати таку допомогу один одному. Тілесні
ушкодження, завдані засудженим під час загального обшуку, в доку
ментах не фіксувалися, і в документації немає жодних слідів фіксації
завданих заявникам тілесних ушкоджень. Жодної медичної допомо
ги й лікування у зв’язку з тілесними ушкодженнями, яких зазнали
і перший, і другий заявники, їм не надали. З огляду на неадекватну
практику документування скарг на здоров’я (див. пункт 218 вище),
сама відсутність таких документів не є достатньою противагою на
явним у Суду доказам. Суд доходить висновку, що перший і другий
заявники зазнали тілесних ушкоджень, які стали наслідком подій
під час обшуку в камері № 8 у монастирі 30 травня 2001 року.
220. Суд також зазначає, що заявники були позбавлені можли
вості домагатися відшкодування шкоди, спричиненої їм порушен
ням їхніх прав, і що першого заявника (Давидова) і другого заявни
ка (Гоменюка) покарали за дії в обхід контролю з боку в’язничної
адміністрації. Вони подали свої скарги безпосередньо до відповідної
прокуратури, тобто у спосіб, не передбачений національним законом
для подання таких скарг, а отже, на порушення діючих у колонії
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внутрішніх нормативних вимог (див. відповідні обставини у пунктах
91 і 93 та відповідні нормативні положення щодо відправлення і пе
регляду кореспонденції у пунктах 118, 132 і 134–135 вище). Ільченко
неодноразово мусив пояснювати, чому він звернувся до в’язничної
адміністрації зі скаргами на навчання. Скарги, які перший і дру
гий заявники передали протягом наступного дня через Гайдамаку,
начальника їхнього відділення в колонії, та через Мазуренка, від
правлено не було. Після того, як скарги було передано Гайдамаці, він
пригрозив заявникам і вимагав від них забрати їх назад, що в кінце
вому підсумку вони і зробили внаслідок усіляких погроз.
с) Події 29 січня 2002 року та подальші пов’язані з ними події
221. Друге навчання та обшук розпочались о 6 годині ранку,
і в ньому брали участь підрозділи з колоній №№ 31 і 58, групи
швидкого реагування із Замкової колонії, Ізяславської колонії № 31,
Шепетівської колонії № 98, колонії № 78 та СІЗО № 29 у Хмельни
цькій області. З 8.30 до 11 години ранку відбулося тренування цих
груп на майданчиках поблизу контрольно-пропускного пункту за
межами території Замкової колонії; об 11 годині ранку вони увійшли
в житлову зону Замкової колонії і продовжували загальний обшук
ізольованих секторів до 15 години (див. пункт 61 вище). Відповідно
до плану навчання (план № 4) обшук розпочався о 9 годині ранку
і закінчився о 12 годині дня (див. пункт 63 вище).
222. Тренувальне заняття з подолання проявів масової непокори
проходило під контролем представників Державного департаменту,
офіцерів згаданих вище колоній та посадових осіб, яким були підпо
рядковані спецпідрозділи Державного департаменту. У навчання бу
ло залучено значну кількість осіб, чувся шум від вибухових пакетів
і холостих пострілів.
223. У навчанні брали участь групи, які відповідали за блоку
вання, документування, надання медичної допомоги, забезпечення
конвоювання і проведення обшуків, а також спеціальні та резервні
групи. Згідно з планом навчання загальна кількість залученого осо
бового складу становила 151 особу. Бійці спецпідрозділу були осна
щені 3 автоматами, вибуховими пакетами, сигнальними ракетами
тощо. Із загальної кількості залучених до проведення загального об
шуку (151 особа) 29 були працівниками Замкової колонії (див. пункт
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62 вище). Однією з цілей навчання було відпрацювання дій особово
го складу Замкової колонії та групи швидкого реагування з прове
дення обшуків у камерах засуджених та обшуків самих засуджених.
Зокрема, зазначалося, що одна з головних цілей навчання полягала
в проведенні обшуку засуджених та обшуку приміщень у житловій
зоні. Оголошеною метою обшуку було виявлення заборонених пред
метів та ознак приготування до втечі, підготовки до вчинення зло
чинів. Обшук також мав на меті попередження можливих порушень
в’язничних правил, оскільки стосувався головним чином «злісних
порушників режиму» і зосереджувався на перевірці камер штраф
ного ізолятора та камер, які були проблемними з точки зору опера
тивної обстановки. Залучені в обшук діяли у складі трьох змішаних
груп, вони проводили загальний обшук у житловій зоні Замкової
колонії. Обшук було проведено в камерах ШІЗО, ПКТ, одиночних
камерах, приміщеннях у секторі суворого тюремного режиму; ка
мерах №№ 19 і 29 у дільницях №№ 5 і 8; у дільницях №№ 9 і 10
сектору загального режиму.
224. Результати розслідування зі встановлення фактів підтверди
ли, що обставини, за яких проводилося друге навчання та обшук 29
січня 2002 року, були такими, як їх описали заявники (див. пункти
6–8, 16–17 і 20–22 Додатка) та засуджені у своїх показаннях як свід
ки (див. пункти 35 і 44–45 Додатка). Суд також зауважує, що при
пущення деяких засуджених, зокрема, Гетьманського (див. пункт 44
Додатка), про те, що до проведення цих заходів було залучено значну
кількість особового складу, правильні, бо кількість учасників цього
навчання була більшою, ніж при проведенні першого навчання.
225. Після тренувального заняття вони увійшли в житлову зо
ну і взяли участь у проведенні загальних обшуків у складі, як за
значено вище, «груп посиленого нагляду». Вони заблокували входи
до локальних зон Замкової колонії і залишалися в коридорах, щоб
запобігти «неочікуваним діям» засуджених. Бійці груп швидкого ре
агування, залучені до проведення обшуку, були в зеленій камуф
ляжній формі, мали спеціальні засоби, зокрема шоломи «Сфера»,
щити, чорні бронежилети; у декого були автомати, гумові кийки,
наручники, рогачі та вибухові пакети. Бійці спецпідрозділу, залучені
до проведення обшуку, також були в камуфляжній формі, у масках
і з автоматами. До складу групи з обшуку входили бійці військово
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го підрозділу аналогічного призначення; їх можна було відрізнити
від бійців Державного департаменту — на них були бронежилети,
форма кольору хакі із закачаними рукавами, і вони мали зброю та
щити (жовті або світло-коричневі). Вони також мали рогачі, маски
і шоломи.
226. Стояв шум від автоматних пострілів і вибухових пакетів,
висів дим. Бійці обшукували камери, відкриваючи їх одну за одною.
Вони обшукали другий поверх монастиря і наказали засудженим,
включно з першим заявником, який утримувався в камері монас
тиря, лягти на підлогу. Потім засуджених силоміць витягли в ко
ридор, де вони проходили через «живий коридор» з бійців, які били
засуджених ногами чи гумовими кийками. Їм наказали стати «на
розтяжку» (див. опис цього положення в пункті 143 вище), а також
вигукнути свої імена, присягтися, що вони не порушуватимуть ре
жиму відбування покарання і співробітничатимуть з адміністрацією
колонії. Один із працівників колонії давав вказівки залученим до
проведення обшуку. Потім засудженим наказали бігти до камери.
227. Під час другого навчання було проведено обшук одиночної
камери на другому поверсі монастиря, в якій утримувався перший
заявник (див. пункт 6 Додатка). Цього заявника витягли з камери
двоє бійців, які кинули його в дуже вузький прохід між камерами,
де він побачив Волкова, Стасюка і ще одну особу, які стояли на
відстані 5–6 метрів. Він також побачив інших засуджених, яких ви
тягували з одиночних камер. Першого заявника побили, оскільки
він відмовився присягтися, що виконуватиме вказівки адміністрації.
Його кинули назад у камеру, де один із бійців, на якому були важкі
військові чоботи, вдарив його ногою, і він знепритомнів. Цей заяв
ник не проходив огляду в лікарів колонії у зв’язку зі своїми скар
гами на здоров’я. Згодом лише лікар з іншого медичного закладу
(не з колонії) повідомив його, що у нього зламані ребра, і зробив
відповідний запис у медичній книжці (пункт 8 Додатка), яка зникла
під час переведення його до іншої колонії (див. факти стосовно дру
гого навчання, стисло викладені в ухвалі щодо прийнятності спра
ви «Друзенко та інші проти України», №№ 17674/02 і 39081/02, від
15 січня 2007).
228. Камеру другого заявника не обшукували, оскільки обшук
проводився лише в сусідніх камерах №№ 19 і 29, двері яких виходи
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ли в той самий коридор, тоді як його тримали в камері на другому
поверсі, після переведення із режиму тюремного ув’язнення на ре
жим максимального рівня безпеки в камеру № 23 монастиря. Од
нак він зазнав побиття і дістав травми після навчання спецпідрозді
лу — після того, як вони залишили Замкову колонію, його побили
Заремський і кілька молодших інспекторів з 8-го відділення. Він не
проходив огляду в лікаря у зв’язку з цими тілесними ушкодженнями
і не забезпечувався відповідним лікуванням.
229. [Після обшуку] в камері третього заявника був безлад. Він
також зазнав тілесних ушкоджень унаслідок дій бійців, які брали
участь в обшуку. Третій заявник, як і деякі інші засуджені, дістав
травму ребра і носа. Але у зв’язку з цими травмами він не проходив
ані огляду, ані лікування.
230. Знову ж таки, і в цьому випадку відсутність медичних до
кументів не є вирішальним фактором для встановлення того факту,
що жоден із заявників не мав можливості поскаржитися на тілесні
ушкодження до відповідних органів влади поза межами Замкової
колонії, навіть незважаючи на те, що адміністрація колонії знала
про ці ушкодження і заявлені у зв’язку з ними скарги. Перший за
явник не міг подати свої скарги до відповідних органів влади по
за межами колонії, оскільки працівники колонії переглядали всю
кореспонденцію, а Мазуренко і Мазепа розривали їхні листи; але
зрештою їхні скарги було надіслано Жердєву. За відправлення ко
респонденції в нелегальний спосіб першого заявника покарали по
міщенням у карцер.
d) Розслідування скарг заявників
231. Суд зазначає, що заявники одержали від органів прокуратури
кілька листів у відповідь на свої скарги стосовно першого навчання
(див. пункти 85–88 вище). Скарги стосовно першого навчання пере
віряв і представник Державного департаменту, Скоков (див. пункт 98
вище). Крім того, два розслідування були проведені органами про
куратури за скаргами, які від імені заявників подав Жердєв, однак
це було після другого навчання (див. фактичні обставини першого
і другого розслідувань у пунктах 87–94 і 95–97 відповідно).
232. Проведення цих розслідувань і перевірки характеризували
ся тим, що саме ті, хто з самого початку здійснював контроль за об
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шуком і був присутнім під час його проведення (Волков, Янцеловсь
кий і Стасюк), затвердили висновки за результатами розслідування,
були присутніми під час допиту тих, хто мав намір скаржитися, або
здійснювали перевірку скарг заявників (див. пункти 90 і 98 вище).
Зокрема, п. Снєгир визнав, що був присутнім при допиті першого
заявника прокурором (див. пункт 100 Додатка вище), який, найі
мовірніше, проводився в присутності охоронців. Те саме стосується
й перевірок камер, які прокурор і представники адміністрації про
водили відразу після обшуку і допиту у зв’язку зі скаргами на тілесні
ушкодження та погане поводження, у присутності гаданих чи ствер
джуваних винуватців та бійців спецпідрозділу або груп швидкого
реагування (див. пункти 4, 15, 67 і 93 Додатка).
233. Таким чином, враховуючи документальні та усні докази,
Суд вважає, що проведене прокурорами розслідування відповідає
тому, що стверджується в поданих до Суду матеріалах. Крім того,
незважаючи на письмові звернення деяких заявників, у яких вони
скаржилися на погане поводження, їх ніхто не оглядав; жодних ме
дичних обстежень не проводилося й під час розслідування, здійс
нюваного Хмельницькою обласною прокуратурою. До того ж деякі
скарги, передані заявниками, не було відправлено, оскільки вихідну
кореспонденцію переглядали, як і всю кореспонденцію в поштовій
скриньці, спеціально призначеній для скарг стосовно посадових осіб
Замкової колонії (див. правила стосовно використання поштових
скриньок у пункті 134 вище); згідно з діючими правилами така ко
респонденція мала бути відправлена не пізніш як у добовий строк
(див. пункт 118 вище).
234. Під час розслідування, яке проводили Ільтяй, його заступ
ник та посадові особи Державного департаменту і при якому пере
вірялися скарги стосовно другого навчання, слідчий Іршко допитав
приблизно сто свідків за один день (див. пункт 103 Додатка), без
перевірки медичних документів і без будь-яких інших медичних
обстежень. Характер і спосіб проведення цього розслідування бу
ли такими, як їх описали у своїх показаннях відповідні свідки, хо
ча матеріалів цього розслідування на їх підтвердження немає. Суд
також зазначає, що доповідь про результати розслідування не було
надано Суду для ознайомлення, оскільки її було знищено у зв’язку
зі спливом строку зберігання (див. пункт 168 вище). Отже, не було
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можливості з’ясувати, які фактичні дані було встановлено зазначе
ною перевіркою скарг, чи навіть дізнатися про точну дату прове
дення допиту свідків. Нарешті, Суд зазначає, що доповідь також
підготував Скоков — на підставі доповіді інспектора Дановського,
який проводив відповідне розслідування 3–4 жовтня 2001 року, та
за вказівками Державного департаменту (див. пункт 98 вище). Ця
доповідь, можливо, становила частину матеріалів розслідування, яке
проводилося під керівництвом Іршка, але копії цієї доповіді також
не було надано Суду (див. пункт 103 Додатка).
235. Далі Суд розглядатиме скарги заявників з точки зору різних
статей Конвенції, спираючись на сформульовані ним вище висновки
стосовно фактичних обставин справи (див. пункти 202–234 вище).

IV. СКАРГА ПРО ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 3 КОНВЕНЦІЇ

236. Заявники, тобто перший, другий і третій заявники (див.
пункти 149–153 вище) скаржилися головним чином з посиланням на
статтю 3 Конвенції, що під час навчань, які проводилися 30 травня
2001 року і 29 січня 2002 року, вони зазнали поганого поводження
з боку бійців спецпідрозділів, тілесних ушкоджень і принижень. Во
ни також стверджували, що умови, в яких вони відбували покарання,
та незабезпечення їх адекватним лікуванням і медичною допомогою
були ознакою нелюдського поводження і становили поводження, яке
принижує гідність. Стаття 3 Конвенції проголошує:
«Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що
принижує гідність, поводженню або покаранню».

237. Уряд стверджував, що на заявників не накладали стягнень
за їхні спроби скаржитися на погане поводження з боку особово
го складу спецпідрозділів та посадових осіб колонії. Зокрема, Уряд
повідомив, що згідно із записами в журналах обліку засуджених,
які утримувалися в ізоляторі № 2688 (записами за період з 8 червня
2000 року до 16 липня 2002 року) та в ізоляторі № 3914 (записами за
період із 17 січня 2002 року до 30 грудня 2003 року), лише на пер
шого заявника (Давидова) було накладено дисциплінарні стягнення.
Зокрема, 14 липня 2001 року його покарали поміщенням на 15 діб
в ізолятор за відмову утримуватися в одній камері з іншими засуд
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женими. Уряд також стверджував, що ці дисциплінарні стягнення,
накладені на першого заявника, мали законну мету — підтримання
порядку й безпеки в колонії та запобігання вчиненню інших пра
вопорушень у колонії. При цьому Уряд доводив, що тривалість три
мання його в ізоляторі була розумною.
238. Заявники не погоджувалися з Урядом і стверджували, що
дисциплінарні стягнення застосовувалися до них свавільно і як по
карання за їхні скарги на дії чи бездіяльність посадових осіб колонії.
Вони повідомили, наприклад, що на другого заявника дисциплінар
ні стягнення накладали двадцять сім разів.
239. Суд вважає, що скарги стосовно втручання в кореспонден
цію заявників та перешкоджання їхнім зверненням з різними скар
гами недоцільно розглядати у поєднанні зі скаргами за статтею 3
Конвенції, оскільки вони, скоріше, потребують розгляду з точки зо
ру пункту 1 статті 8 та статті 34 Конвенції.
А. Заперечення Уряду щодо вичерпання
національних засобів юридичного захисту

1. Доводи сторін
240. Уряд доводив, що перший, другий і третій заявники не ви
черпали всіх національних засобів юридичного захисту, якими вони
могли б скористатися згідно із законодавством України. Зокрема, він
вважав, що заявники могли і повинні були звернутися зі скаргами
до адміністрації колонії або органів прокуратури, а потім — до на
ціональних судів.
241. Уряд стверджував, що другий заявник ніколи не звертався
зі скаргами, які б конкретно стосувалися поганого поводження, яко
го він нібито зазнав з боку бійців спецпідрозділів.
242. Щодо скарг, поданих третім заявником, Уряд зазначає, що
той ніколи не звертався до Генеральної прокуратури, хоча до місце
вої прокуратури він справді скаржився і його скарги були подібними
до скарг першого і другого заявників.
243. Крім того, стосовно умов, у яких заявники відбували по
карання, а також стосовно лікування та медичної допомоги, які,
як вони стверджували, їм не надали, Уряд зауважив, посилаючись
на відповідну національну практику, що згідно зі статтею 55 Конс
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титуції та відповідними положеннями Цивільного процесуального
та Кримінально-процесуального кодексів дії чи бездіяльність дер
жавних органів та їхніх посадових осіб не підлягають оскарженню
безпосередньо до судів. Уряд зазначив, що заявники не надали
жодних доказів на підтвердження своїх скарг на умови тримання
в колонії.
244. Заявники доводили, що вони вичерпали всі доступні їм
за законодавством України національні засоби юридичного захисту.
Вони також стверджували, що зверталися до прокуратури зі скарга
ми на погане поводження з боку спецпідрозділів, але прокуратура
не організувала і не провела ефективного розслідування за їхніми
скаргами. Крім того, вони посилалися на те, що прокуратура не
винесла процесуального рішення щодо їхніх скарг, у зв’язку з чим
можливість успішного його оскарження є лише теоретичною. Вони
також стверджували, що надіслали свої скарги різним державним
органам влади, але безрезультатно.
245. Заявники доводили, що не існувало ефективних і доступ
них засобів юридичного захисту, щоб поскаржитися на умови три
мання їх в колонії.

2. Оцінка Суду
a) Попередні міркування
246. На думку Суду, заперечення Уряду щодо вичерпання на
ціональних засобів юридичного захисту порушує три питання, які
долучено до суті скарг заявників (див. ухвалу у справі «Друзенко
та інші проти України», №№ 17674/02 і 39081/02, від 15 січня 2007
року) і які потребують подальшого розгляду:
— по-перше, чи існували ефективні та доступні засоби юридич
ного захисту, якими заявники могли б скористатися у зв’язку зі свої
ми скаргами на погане поводження з ними під час навчань;
— по-друге, чи існували ефективні та доступні засоби юридич
ного захисту, якими вони могли б скористатися у зв’язку зі своїми
скаргами на незабезпечення їх необхідним лікуванням і медичною
допомогою під час позбавлення волі;
— по-третє, чи мали вони ефективні та доступні засоби юри
дичного захисту, щоб поскаржитися на умови тримання їх у колонії
та переповненість камер.
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b) Застосовні принципи
247. Суд нагадує, що згідно з його усталеною практикою ме
та принципу вичерпання національних засобів юридичного захис
ту, передбаченого пунктом 1 статті 35 Конвенції, полягає в наданні
Договірній державі можливості запобігти порушенню прав, ствер
джуваному в заявленій проти держави скарзі, або виправити це по
рушення до подання такої скарги до Суду. Проте вичерпанню під
лягають лише ті засоби юридичного захисту, які є ефективними.
Саме Уряд, який стверджує про невичерпання засобів юридичного
захисту, зобов’язаний переконати Суд у тому, що відповідний засіб
юридичного захисту був на час подій у справі ефективним як з те
оретичної, так і практичної точки зору. Якщо таку вимогу тягаря
доведення виконано, заявник, у свою чергу, повинен довести, що
засіб юридичного захисту, на який посилається Уряд, було справді
вичерпано, або з якихось причин цей засіб був неадекватним і не
ефективним за існуючих обставин справи, або існували особливі
обставини, які звільняли його від обов’язку виконання цієї вимо
ги (див. рішення у справі «Данькевич проти України» (Dankevich v.
Ukraine), № 40679/98, п. 107, від 29 квітня 2003 року).
248. Суд наголошує, що при застосуванні цього правила необ
хідно належним чином враховувати існуючий контекст. Відповідно,
він уже визнав, що статтю 35 слід застосовувати з певною гнучкістю
і без надмірного формалізму. Суд визнав, що правило вичерпання
національних засобів юридичного захисту не є ані абсолютною ви
могою, ані умовою, яку можна було б застосовувати автоматично;
визначаючи, чи було дотримано цього правила, слід неодмінно вра
ховувати конкретні обставини кожної окремої справи. Це, зокрема,
означає, що Суд повинен реально брати до уваги не тільки наявність
формальних засобів захисту у правовій системі відповідної Договір
ної держави, а й загальний правовий і політичний контекст, у яко
му вони застосовуються, так само як і особисті обставини заявника
(див. рішення у справі «Акдівар та інші проти Туреччини» (Akdivar
and Others v. Turkey) від 16 вересня 1996 року, п. 69, Reports of Judgments
and Decisions 1996-ІV). Враховуючи всі обставини справи, Суд має
визначити, чи зробили заявники все те, що повинні були зробити за
тих обставин для того, щоб вичерпати національні засоби юридич
ного захисту.

98

249. Суд також нагадує, що вирішальне значення для оцінки
ефективності засобу юридичного захисту стосовно скарги про по
гане поводження має питання про те, чи може заявник звернути
ся з такою скаргою до національних судів, щоб домогтися прямо
го і вчасного відшкодування, а не лише опосередкованого захисту
прав, гарантованих статтею 3 Конвенції. У випадках, коли особи
скаржаться на погане поводження з ними в місці позбавлення волі
чи на умови в такому місці, засіб юридичного захисту може бути як
запобіжним, так і компенсаторним (див. рішення у справі «Мельник
проти України» (Melnik v. Ukraine), № 72286/01, п. 68, від 28 березня
2006 року).
250. Уряд пропонував використання таких засобів юридичного
захисту: звернення зі скаргами до адміністрації колонії або органів
прокуратури та звернення зі скаргами до національних судів від
повідно до процесуальних норм національного законодавства. Беру
чи до уваги свою практику щодо вичерпання національних засобів
юридичного захисту (див. пункти 247–249 вище), Суд проаналізує
ефективність і доступність цих засобів стосовно кожної із скарг за
явників за статтею 3 Конвенції.
с) Оцінка Суду
і) Погане поводження із заявниками

251. Стосовно скарг на погане поводження в місці позбавлення
волі Суд зазначає: було встановлено, що звернення з такою скаргою
до прокурора, який здійснює загальний нагляд за законністю вико
нання судових рішень у кримінальних справах, не є ефективним і до
ступним засобом юридичного захисту. Зокрема, статус такого про
курора за національним законодавством, його безпосередні стосун
ки з посадовими особами кримінально-виконавчої служби, з якими
він щоденно здійснює нагляд за відповідними колоніями, а також
його інтегрування в кримінально-виконавчу службу не дають змоги
забезпечити достатні гарантії проведення незалежної і безсторон
ньої перевірки за скаргами на погане поводження, спрямованими
проти посадових осіб цієї служби (див. рішення у справі «Мельник
проти України», № 72286/01, п. 69, від 28 березня 2006 року). Його
дискреційні повноваження з вирішення справ, які стосуються скарг
про погане поводження, обмежені лише перевіркою доказів, поданих
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скаржником на обґрунтування своїх скарг. Зокрема, при визначенні
необхідності порушити кримінальну справу слідчий або прокурор
з’ясовує, чи існують процесуальні та матеріально-правові підстави
для порушення кримінальної справи, тобто чи надав скаржник до
статні докази того, що відповідне діяння є суспільно небезпечним
і що воно заборонене кримінальним законом (див. пункт 2 статті 94
Кримінального кодексу; див. також пункти 112 і 113 вище). Для по
рушення кримінальної справи слідчому чи прокуророві необхідно
мати достатні докази наявності складу злочину. Подальший розгляд
судом постанови про відмову в порушенні кримінальної справи об
межується лише формальною перевіркою законності такої постанови
з точки зору процесуальних вимог статті 97 Кримінально-процесу
ального кодексу (див. пункти 112–113 вище).
252. Повертаючись до фактичних обставин цієї справи, Суд за
значає, що заявники надіслали до відповідних органів влади низку
скарг стосовно як першого, так і другого навчання (див. пункти 23,
25 і 99 вище). 17 серпня 2001 року прокурор Волков відповів, що не
було жодних порушень закону (див. пункт 85 вище). За результатами
прокурорської перевірки Бухер виніс 11 червня 2002 року постанову
про відмову в порушенні кримінальної справи, оскільки при пере
вірці за скаргами заявників не було виявлено жодних ознак пору
шення закону (див. пункт 93 вище). Згодом, отримавши вказівки за
ступника Генерального прокурора, виконувач обов’язків обласного
прокурора поінформував заступника Генерального прокурора про
те, що зазначені скарги необґрунтовані і що матеріали передано на
розгляд до Генеральної прокуратури (див. пункт 97 вище). За скар
гами заявників проводилася також перевірка кримінально-виконав
чою службою, що завершилася 15 жовтня 2001 року висновком про
те, що скарги стосовно першого навчання необґрунтовані, оскільки
навчання проводилося на підставі законного рішення і під наглядом
прокурора Волкова (див. пункт 98 вище).
Суд зазначає, що заявники могли б, як це передбачено статтею
236-1 Кримінального кодексу України, з посиланням на статті 4 і 99
цього кодексу оскаржити рішення від 17 серпня 2001 року, 15 жовтня
2001 року і 11 червня 2002 року до судів, але не зробили цього. У разі
такого звернення заявникам необхідно було б надати судам відповід
ні медичні докази, але вони не мали можливості зробити це з огляду
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на відсутність у колонії відповідних медичних документів (див. вис
новки щодо фактів у пунктах 218 і 219 вище), а Уряд не посилався
на те, що передбачалася можливість огляду заявників незалежним
медичним експертом для цілей судового позову під час відбування
ними покарання. До того ж у суді перевірялася б лише наявність ма
теріально-правових і процесуальних підстав для винесення рішення
про порушення справи, а за відсутності медичних доказів (тобто ма
теріально-правових підстав) заявники мусили б посилатися на те, що
прокурор не виконав вимог статті 97 Кримінально-процесуального
кодексу (див. пункт 112 вище). Така перевірка обмежувалася б лише
з’ясуванням, чи дотримався прокурор строків і чи виніс передбачене
законом рішення, але цього не було зроблено.
253. Суд доходить висновку, що від заявників не можна було
вимагати звернення до судів зі скаргами, з якими вони вже звер
талися до різних органів прокуратури. Зважаючи на наведені вище
міркування, Суд доходить висновку, що заперечення Уряду щодо
вичерпання національних засобів юридичного захисту має бути від
хилене.
іі) Скарги заявників на незабезпечення їх лікуванням і медичною допомогою

254. Доводи Уряду щодо скарг на незабезпечення лікуванням
і медичною допомогою полягали загалом у тому, що заявники могли
звернутися до судів на підставі статті 55 Конституції та відповідних
положень Цивільного процесуального та Кримінально-процесуаль
ного кодексів. Суд нагадує, що раніше він уже визнав, що стаття 55
Конституції не забезпечує необхідної ефективності звернення зі
скаргою за статтею 5 Конвенції, оскільки має досить загальний ха
рактер і не передбачає конкретного відшкодування у зв’язку з таки
ми скаргами (див. ухвалу у справі «Невмержицький проти України»
(Nevmerzhitsky v. Ukraine), № 54825/00, від 25 листопада 2003 року).
Такі міркування правомірні й стосовно обставин цієї справи, ос
кільки Уряд не продемонстрував, яким чином таке звернення могло
забезпечити прямий і негайний захист від порушення прав, гаран
тованих статтею 3 Конвенції. Щодо інших можливих засобів юри
дичного захисту — звернень зі скаргами до органів кримінальновиконавчої служби, або до органів прокуратури, або до судів — Суд
вважає, що Уряд не продемонстрував, яким чином за відсутності
медичних висновків щодо тілесних ушкоджень та відповідних ме
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дичних документів (див. пункти 218–220 і 227–230 вище) націо
нальні суди чи інші компетентні державні органи могли виправити
ситуацію, що склалася через очевидну відмову єдиного в колонії
кваліфікованого медичного працівника надати заявникам адекватну
і необхідну медичну допомогу у зв’язку з тілесними ушкодженнями,
яких вони зазнали внаслідок проведеного навчання, або як вони
могли домагатися відшкодування чи сатисфакції за відсутності та
ких медичних висновків.
255. Отже, щодо згаданих вище можливостей звернення зі скар
гами, доступних заявникам стосовно незабезпечення їх адекватним
лікуванням і медичною допомогою, і, зокрема, щодо можливостей
звернення зі скаргами до національних судів, Суд доходить виснов
ку, що заперечення Уряду має бути відхилене.
iii) Скарги заявників про умови тримання в колонії

256. Щодо скарг заявників про умови тримання в колонії Суд
зазначає, що заявники справді не скористалися можливостями, на
які послався Уряд, але Суд вважає, що проблеми, пов’язані з умова
ми тримання в місцях позбавлення волі, мають системний характер
і стосуються не лише особистої ситуації заявників (див. рішення
у справі «Мельник проти України», № 72286/01, п. 70, від 28 березня
2006 року).
257. У справі, що розглядається, Уряд не продемонстрував, яке
відшкодування могли б забезпечити заявникам національні суди чи
інші державні органи влади, якщо взяти до уваги відомі матеріаль
ні проблеми в’язничної адміністрації. Крім того, Уряд не продемон
стрував, як саме ситуацію з незадовільними умовами в камерах та
переповненістю камер, на що скаржилися заявники, можна було б
виправити в разі їхнього звернення з такими скаргами до національ
них органів кримінально-виконавчої служби, прокуратури чи судів,
якщо згідно з національним законом, чинним на час подій у справі
(див. пункт 121 вище), мінімально передбачені норми забезпечення
площею становили 2 м2 на одного ув’язненого у виправно-трудових
колоніях і 2,5 м2 — у тюрмах і виховних колоніях, тоді як у цій
справі (згідно з підрахунками національних органів влади з ураху
ванням загальної житлової площі в колонії та кількості засуджених)
ці норми було дотримано (див. пункти 44–48 вище). Не продемон
стрував Уряд і того, як звернення з такими скаргами могло привести
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до поліпшення умов тримання заявників у колонії (див. рішення
у справі «Кучерук проти України» (Kucheruk v. Ukraine), № 2570/04,
п. 117, ECHR 2007‑X).
258. Беручи до уваги свою попередню практику з питань ви
черпання національних засобів юридичного захисту стосовно умов
тримання в пенітенціарних установах України, свої висновки в ана
логічних справах (див. згадувані вище рішення у справах «Мельник
проти України», № 72286/01, та «Двойних проти України» (Dvoynykh
v. Ukraine), № 72277/01), конкретні обставини справи, що розгля
дається, стосовно дій, учинених національними органами влади
для вирішення скарг заявників (див. пункти 85–97 і 99–100 вище),
а також свої висновки щодо фактичних обставин цієї справи (див.
пункти 219–220 і 227–228 вище), Суд визнає, що заявники не мали
ефективних і доступних засобів юридичного захисту стосовно своїх
скарг про умови тримання в колонії, включно зі скаргою на пере
повненість в’язничних камер. Отже, Суд вважає, що заявники до
тримали вимог щодо вичерпання засобів юридичного захисту, тому
заперечення Уряду в цьому зв’язку має бути відхилене.
iv) Висновки Суду

259. Зважаючи на ці обставини та висновки Суду стосовно запе
речень, висунутих Урядом (див. пункти 251–253, 254–255 і 256–258
вище), Суд визнає, що ці скарги заявників не можуть бути відхи
лені на підставі невичерпання національних засобів юридичного
захисту.
B. Щодо суті решти скарг заявників за статтею 3 Конвенції

1. Скарги заявників про погане поводження
260. У своїх перших зауваженнях щодо прийнятності і суті заяв
Уряд стверджував, що спецпідрозділи не проходили навчання в За
мковій колонії, випадків поганого поводження із заявниками ні
коли не було і не було порушення статті 3 Конвенції. Такою самою
була позиція Уряду до прибуття делегації Суду для розслідування зі
встановлення фактів та на підготовчому етапі такого розслідуван
ня. У зауваженнях, поданих до Суду після проведення зазначеного
розслідування, Уряд визнав встановленим той факт, що 30 травня
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2001 року і 29 січня 2002 року в Замковій колонії справді мали місце
навчання спецпідрозділів. Ці навчання, під час яких проводився
обшук приміщень колонії, мали на меті підготовку особового складу
до дій з припинення можливих заворушень та визволення заруч
ників. Уряд і далі наполягав на тому, що засуджені не брали участі
в навчанні і що заявники не зазнали поганого поводження. Уряд
дійшов висновку, що заявники не обґрунтували своїх скарг і не на
дали підтверджувальних доказів (тобто медичних довідок, показань
незалежних очевидців тощо) на підтримку своїх скарг за статтею 3
Конвенції, тому порушення цього положення не було.
261. Заявники з цим не погоджувалися. Вони стверджували
протягом усього провадження, що сам факт «тренування на них»
міліційних підрозділів та відсутність правової підстави для такого
навчання свідчать про те, що навчання мало на меті залякування
засуджених. Крім того, організація навчання та спосіб, у який воно
проводилося, свідчили про те, то його метою було погане поводжен
ня і приниження засуджених.
262. Суд нагадує, що стаття 3 Конвенції втілює одну з найфун
даментальніших цінностей демократичного суспільства. Вона без
застережно забороняє катування і нелюдське чи таке, що прини
жує гідність, поводження або покарання. Стаття 1 Конвенції, яка
зобов’язує Високі Договірні Сторони гарантувати кожному, хто пе
ребуває під їхньою юрисдикцією, права і свободи, визначені в Кон
венції, взята у поєднанні зі статтею 3, вимагає від держав уживати
заходів для забезпечення захисту осіб, які перебувають під їхньою
юрисдикцією, від катувань чи нелюдського або такого, що принижує
гідність, поводження (див. рішення у справі «Афанасьєв проти Ук
раїни» (Afanasyev v. Ukraine), № 38722/02, п. 59, від 5 квітня 2005 ро
ку). До того ж держава несе пряму відповідальність за благополуч
чя осіб, позбавлених волі (див. рішення у справах «Степуляк проти
Молдови» (Stepuleac v. Moldova), № 8207/06, п. 55, від 6 листопада
2007 року, та «Кадікіс проти Латвії (№ 2)» (Kadiíis v. Latvia (no. 2)),
№ 62393/00, п. 55, від 4 травня 2006 року).
263. Суд також повторює, що погане поводження підпадає під
дію статті 3 Конвенції, якщо досягнуто певного мінімального рівня
жорстокості. Оцінка цього мінімуму є відносною: вона залежить від
усіх обставин справи, таких як тривалість поводження, його фізичні
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та/або психічні наслідки, а в деяких випадках мають враховуватися
також стать, вік і стан здоров’я потерпілого. Застосування до осо
би, позбавленої свободи, фізичної сили тією мірою, яка не є абсо
лютно необхідною з огляду на її поведінку, принижує її гідність
і в принципі становить порушення її права, захищеного статтею 3
(див. рішення у справах «Рибіч проти Австрії» (Ribitsch v. Austria) від
4 грудня 1995 року, п. 38, серія A, № 336, «Асьонов та інші про
ти Болгарії» (Assenov and Others v. Bulgaria) від 28 жовтня 1998 року,
п. 94, Reports 1998-VIII, «Сельмуні проти Франції» (Selmouni v. France)
[GC], № 25803/94, п. 99, ECHR 1999‑V, «Берлінський проти Поль
щі» (Berliński v. Poland ), №№ 27715/95 і 30209/96, п. 59, від 20 червня
2002 року, «Кучерук проти України» (Kucheruk v. Ukraine), № 2570/04,
п. 131, ECHR 2007‑X, і «Суптель проти України» (Suptel v. Ukraine),
№ 39188/04, п. 46, від 19 лютого 2009 року).
264. Повертаючись до обставин цієї справи стосовно кожного
із заявників, Суд зауважує, що перший заявник, Давидов, відбував
покарання в Замковій колонії з 3 лютого 2001 року до 19 травня
2001 року, коли його було переведено до Шепетівської колонії № 98
з метою лікування. 25 травня 2001 року його повернули до Замкової
колонії і тримали там до 20 квітня 2002 року. Другий заявник, Іль
ченко, прибув до Замкової колонії 3 лютого 2001 року і вибув з неї
27 вересня 2004 року. Третій заявник, Гоменюк, відбував покарання
в Замковій колонії з 3 листопада 2001 року до 27 вересня 2002 року.
Отже, Суд має розглянути скарги першого і другого заявників про
погане поводження, які стосуються обох навчань, і скарги третього
заявника, які стосуються лише другого навчання.
265. Стосовно обох навчань Суд уже зазначив, що засуджених не
інформували про те, що проводитимуться такі навчання. На думку
Суду, відсутність такої інформації про навчання є підтвердженням —
як про це свідчать матеріали низки доповідей спостерігачів — існу
вання національної практики використання засуджених як об’єктів
навчань та обшуків (див. пункти 104–106 і 143 вище) і того факту,
що їхньої згоди на очікувані обшуки і навчання не запитують і не
інформують про них. Видається, що для свідків з боку Уряду (див.
пункти 195–197 вище) така практика була звичайною і не викликала
ніяких питань, оскільки, зокрема, відповідала діючим на національ
ному рівні нормативним документам, які передбачають можливість
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використання спецпідрозділів у проблемних колоніях на відповід
ний запит начальників колоній (див. пункти 77–80 вище). Таке
ставлення з боку органів влади спонукає Суд до висновку про те,
що поводження, якого зазнали заявники, було образливим і таким,
що принижує їхню гідність. Крім того, Суд визнає, що бодай пев
ною мірою навчання спрямовувалося на те, щоб залякати і прини
зити засуджених, а також примусити тих, хто часто порушує режим
(«злісних порушників режиму відбування покарання»), до виконан
ня діючих у колонії правил і норм (див. визначення терміна «зліс
ний порушник режиму відбування покарання» в пунктах 119, 202
і 214–216 вище). Прикладом такого погрожування, залякування та
неінформування було застосування спеціальних засобів — постріли
з автоматів у момент входу в камери без попереднього повідомлення
чи пояснення (див. пункти 4 і 6 Додатка). Крім того, як свідчать ма
теріали різних національних і міжнародних правозахисних організа
цій (див. пункти 104–108 і 143 вище), використання спецпідрозділів
було звичайною практикою в установах Державного департаменту,
націленою на колонії, де відбували покарання небезпечні злочинці.
266. Суд також визнає, що надмірну силу застосовували до за
суджених безпідставно і незаконно. Сила і спеціальні засоби засто
совувалися без наявності для цього розумних підстав і всупереч між
народним стандартам застосування сили і спецзасобів (див. пункти
101–102 і 108 вище). Суд також вважає, що спосіб, у який прово
дилися ці навчання, неминуче мав своїм наслідком травмування
і приниження засуджених. Це було наслідком не лише надмірного
застосування сили бійцями, які намагалися таким чином забезпечи
ти дотримання стислих строків, у які треба було провести перевірки
в камерах, а й наслідком того, що засуджених витягували з камер,
«підганяли», виштовхуючи з камер, а також наслідком виконання
безпідставних і принизливих наказів посадових осіб, які брали участь
у цих навчаннях. Серед принизливих наказів був наказ заявникам
роздягтися догола і присягтися перед іншими виконувати вимоги
адміністрації колонії і не порушувати режим виконання покарання.
Якщо заявники чинили опір, відмовлялися виконати накази бійців
або недостатньо швидко, як вважали бійці, виконували їхні нака
зи чи реагували на раптову перевірку камери, заявникам завдавали
тілесних ушкоджень (див. пункти 212–214 і 226–227 вище).
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267. Щодо обставин кожного із згаданих обшуків Суд хотів би
наголосити, що під час обох цих заходів найбільше постраждали
засуджені, які розміщувалися в монастирському блоці; у ньому ут
римувалися заявники (див. пункти 210 і 223 вище, з додатковими
посиланнями). Крім того, під час першого навчання до певних за
суджених, включно з першим і другим заявниками, було застосовано
надмірну силу, а під час другого навчання таку силу застосували до
першого, другого і третього заявників. Особливий характер застосу
вання до них сили і принизливе поводження з ними пояснювалося
тим, що їх вважали «злісними порушниками» внутрішнього режиму
в колонії (див. пункти 213–214, 218 і 226–229 вище).
268. Суд визнає, що під час першого навчання перший і дру
гий заявники зазнали тілесних ушкоджень, а під час другого нав
чання всі троє дістали такі ушкодження внаслідок застосування до
них надмірної сили з боку працівників Державного департаменту
з питань виконання покарань. Суд бере до уваги труднощі, пов’язані
з підтриманням правопорядку в сучасному суспільстві, непередба
чуваність людської поведінки та необхідність навчання особового
складу і підтримання його готовності до дій у випадку неочікуваної
поведінки ув’язнених і, зокрема, у випадку масових заворушень або
в ситуаціях із захопленням заручників, тобто в ситуаціях, до яких
готують підрозділи спеціального призначення. Суд також зазначає,
що заявники були засудженими злочинцями, які відбували пока
рання за вчинення тяжких злочинів. Але Конвенція беззастережно
забороняє катування та нелюдське чи таке, що принижує гідність,
поводження або покарання, і така абсолютна заборона діє навіть
за найскладніших обставин, які, наприклад, виникають при про
тидії організованому тероризму і злочинності. На відміну від біль
шості матеріально-правових положень Конвенції та Протоколів № 1
і № 4 положення статті 3 не передбачають ніяких винятків; жод
них відступів від цієї статті не допускається за пунктом 2 статті 15
навіть у випадку надзвичайної ситуації, що загрожує життю нації
(див. рішення у справі «Дікме проти Туреччини» (Dikme v. Turkey),
№ 20869/92, п. 89, ECHR 2000‑VIII). Крім того, стаття 3 Конвенції,
як і стаття 2 Конвенції, покладає на державу позитивний обов’язок
забезпечувати підготовку працівників правоохоронних органів
таким чином, щоб у своїй професійній діяльності вони виявля
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ли високий рівень компетентності і не допускали жодних випад
ків катування чи поводження, яке суперечить вимогам цієї статті
(див., mutatis mutandis, рішення у справі «Абдулла Їльмаз проти Ту
реччини» (Abdullah Yilmaz v. Turkey), № 21899/02, п. 57, від 17 червня
2008 року). Це також означає, що заходи з підготовки посадових осіб
правоохоронних органів і, зокрема, посадових осіб пенітенціарних
установ мають не лише задовольняти вимоги зазначеної абсолютної
заборони, а й спрямовуватися на недопущення такого поводження
або поведінки посадових осіб державних органів влади, яке може
суперечити абсолютній забороні катування, нелюдського чи такого,
що принижує гідність, поводження або покарання.
269. Суд вважає, що застосування надмірної сили і спецзасобів,
таких як шоломи і маски, призначених приховати обличчя осіб, за
лучених у навчання, та виключити можливість їх упізнання чи іден
тифікації (що практично унеможливлювало подальше звернення зі
скаргами), у поєднанні із завданими тілесними ушкодженнями та
принизливим способом, у який проводилися обшуки (див. пунк
ти 207–220 і 222–230), спричинили фізичний і психічний біль чи
страждання першому і другому заявникам під час першого навчан
ня, а під час другого навчання — всім трьом заявникам.
270. Крім того, Суд визнає, що заявники зазнали страждань не
лише внаслідок заподіяних їм тілесних ушкоджень та приниження
під час проведення навчання, але також — принаймні, при очікуван
ні ними другого навчання — у зв’язку зі страхом і болісним очікуван
ням того, що з ними може статися; після пережитого під час першого
навчання заявники, найімовірніше, перебували в неспокої від чуток
про те, що планується ще одне навчання, особливо коли настав час
другого навчання і вони почули шум, який долинав ззовні. Вони та
кож зазнали поганого поводження, коли їх піддали повному особис
тому обшуку в коридорі монастиря перед їхніми камерами, незважа
ючи на відсутність підстав для проведення таких повних особистих
обшуків або розумної необхідності їх проведення у спосіб, у який їх
проводили (див. пункти 213–215 і 226 вище). До того ж Суд наголо
шує, що спосіб, у який проводилися обшуки та повні особисті обшу
ки, містили ознаки перевищення звичайної міри приниження, що
є неодмінною складовою так званих «планових обшуків» (див. пунк
ти 67–76 вище), які здійснювалися в Замковій колонії.
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271. Суд визнає, що перший і другий заявники під час першого
навчання, а під час другого — всі троє заявників зазнали поганого
поводження, яке могло спричинити у них почуття страху, неспокою
і вразливості, принизити і зневажити їх, зламати їх опір та волю.
Суд також вважає, що таке поводження було навмисним, оскільки
дії, які вчиняли уповноважені державою особи при виконанні своїх
службових обов’язків, мали на меті зламати волю заявників, від
яких важко було домогтися дотримання режиму і примусити їх до
співробітництва з посадовими особами Замкової колонії. Водночас
Суд вважає, що погане поводження, фізичне і психічне насильство,
допущене стосовно них, — якщо такі дії оцінювати в цілому — не
досягли того ступеня «жорстокості», щоб їх можна було вважати ка
туванням у значенні статті 3 Конвенції. Отже, беручи до уваги кон
кретні обставини справи — такі як тривалість поводження, його фі
зичні й психічні наслідки, стать, вік і стан здоров’я потерпілих, Суд
вважає, що насильницькі дії стосовно заявників були нелюдськими і
такими, що принижують гідність (див. для порівняння згадане вище
рішення у справі «Сельмуні проти Франції», [GC], п. 103–105).
272. Тому Суд доходить висновку, що держава несе відповідаль
ність за статтею 3 у зв’язку з нелюдським чи таким, що принижує
гідність, поводженням, якого зазнали заявники під час навчань,
проведених 30 травня 2001 року та 29 січня 2002 року. Отже, ма
ло місце порушення статті 3 Конвенції у зв’язку з поганим повод
женням, якого зазнали перший і другий заявники під час навчання
30 травня 2001 року, та порушення статті 3 Конвенції з огляду на
погане поводження з першим, другим і третім заявниками під час
навчання, яке проводилося 29 січня 2002 року.

2. Скарги про непроведення національними органами влади ефективного розслідування (процесуальна вимога статті 3 Конвенції)
a) Доводи сторін
273. Заявники стверджували, що не було проведено ефективно
го розслідування. Вони також пояснювали, що перевірка, проведена
національними органами влади, не дала фактичних результатів і,
отже, була марною.
274. Уряд наголошував на тому, що позитивний обов’язок за
статтею 3 Конвенції щодо проведення розслідування було виконано,
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і доводив, що розслідування, проведене національними органами
влади в цій справі, відповідало вимогам цієї статті.
275. Суд також бере до уваги те, що Уряд висунув попереднє за
перечення з посиланням на невичерпання заявниками національних
засобів юридичного захисту стосовно непроведення органами влади
ефективного розслідування обставин справи. Суд вирішив, що ці пи
тання безпосередньо пов’язані із суттю скарг заявників (див. ухвалу
у справі «Друзенко та інші проти України», №№ 17674/02 і 39081/02,
від 15 січня 2007 року) і що їх слід розглянути з точки зору статей 3
і 13 Конвенції, на які посилався заявник. Отже, Суд розгляне ці пи
тання відповідним чином. Зокрема, він вважає, що необхідно окре
мо розглянути паралельні питання за статтею 13 Конвенції, вимоги
якої ширші за обов’язок з проведення розслідування, який випливає
зі статті 3 (див. рішення у справі «Кобзару проти Румунії» (Cobzaru
v. Romania), № 48254/99, п. 83, від 26 липня 2007 року).
b) Принципи, встановлені відповідною практикою Суду
276. Коли особа заявляє небезпідставну скаргу про те, що вона
зазнала поганого поводження з боку уповноважених державою осіб
незаконно і на порушення статті 3 Конвенції, це положення, взяте
у поєднанні із загальним обов’язком держави за статтею 1 Конвенції
«гарантувати кожному, хто перебуває під [її] юрисдикцією, права
і свободи, визначені в ... Конвенції», за своїм змістом вимагає про
ведення ефективного офіційного розслідування. Таким чином, стат
тя 3 встановлює процесуальний обов’язок проведення ефективного
розслідування за скаргами про порушення матеріально-правових
вимог цієї статті (див. рішення у справі «Шиліх проти Словенії»
(Šilih v. Slovenia), [GC], № 71463/01, п. 153, від 9 квітня 2009 року). Як
і розслідування за статтею 2, потрібно, щоб таке розслідування було
здатне забезпечити встановлення й покарання винних осіб (див. рі
шення у справах «Рамсахаї та інші проти Нідерландів» (Ramsahai and
Others v. the Netherlands), [GC], № 52391/99, п. 324–325, ECHR 2007‑...,
«Полторацький проти України» (Poltoratskiy v. Ukraine), № 38812/97,
§ 125, ECHR 2003‑V). Інакше загальна юридична заборона катуван
ня і нелюдського чи такого, що принижує гідність, поводження або
покарання, попри її фундаментальну важливість, виявилася б нее
фективною на практиці, а в деяких випадках уповноважені держа
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вою особи дістали б можливість по суті безкарно зловживати пра
вами тих, хто перебуває під їхнім контролем (див. рішення у справі
«Дійме проти Туреччини» (Dikme v. Turkey), № 20869/92, п. 101, ECHR
2000-VIII).
277. Суд також зазначає, що потерпілому надзвичайно важко
обґрунтувати свої скарги на погане поводження, якщо він ізольо
ваний від зовнішнього світу, не має доступу до лікарів, адвокатів,
сім’ї та друзів, які могли б допомогти в цьому і зібрати необхідні
докази (див. рішення у справі «Баті та інші проти Туреччини» (Batý
and Others v. Turkey), №№ 33097/96 і 57834/00, п. 134, ECHR 2004‑IV
(витяги)). Державні органи влади повинні забезпечити збір доказів
стосовно інциденту, включно, зокрема, з детальними поясненнями
стосовно письмових показань потерпілого, показаннями очевидців,
висновками судової експертизи, а в разі необхідності — додатковими
медичними довідками для отримання повної і точної інформації про
тілесні ушкодження та проведення об’єктивного аналізу медичних
висновків, зокрема щодо причин цих тілесних ушкоджень (див. рі
шення у справах «Танрікулу проти Туреччини» (Tanrýkulu v. Turkey),
[GC], № 23763/94, ECHR 1999-IV, п. 104 і наступні після нього, та
«Гуль проти Туреччини» (Gül v. Turkey), № 22676/93, п. 89, від 14 груд
ня 2000 року). Будь-який недолік розслідування, який підриває
здатність встановити причину тілесних ушкоджень або винну особу,
може мати наслідком недотримання цієї вимоги. До того ж, щоб
розслідування катування чи поганого поводження з боку уповнова
жених державою осіб вважалося ефективним, має бути дотриманий
такий загальний принцип: особи, які проводять перевірки, і ті, хто
проводить розслідування, повинні бути незалежними за ієрархіч
ним і відомчим підпорядкуванням від будь-кого, хто причетний до
подій у справі; тобто слідчі мають бути незалежними на практиці
(див. згадане вище рішення у справі Баті та інших, п. 135).
278. З цього контексту, безперечно, випливає вимога негайності
і достатньої оперативності розслідування. Негайне реагування ор
ганів влади при розслідуванні скарг на погане поводження можна,
як правило, вважати неодмінною умовою підтримання громадської
довіри до забезпечення ними верховенства права та запобігання ви
никненню будь-якої таємної змови в незаконних діяннях або про
явам терпимості до таких діянь (див., серед інших джерел, рішення
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у справі «Інделікато проти Італії» (Indelicato v. Italy), № 31143/96, п. 37,
від 18 жовтня 2001 року, та ухвалу у справі «Озгур Килічпроти Туреч
чини» (Özgür Kýlýç v. Turkey), № 42591/98, від 24 вересня 2002 року).
Незважаючи на перешкоди чи труднощі, що заважають проведенню
розслідування в тій чи іншій ситуації, органи влади повинні розпо
чати розслідування негайно — це взагалі можна вважати неодмін
ною умовою (див., mutatis mutandis, рішення у справі «Пол і Одрей
Едвардс проти Сполученого Королівства» (Paul and Audrey Edwards
v. the United Kingdom), № 46477/99, п. 72, ECHR 2002-II). З таких са
мих міркувань має забезпечуватися й достатня відкритість розслі
дування та його результатів для публічного контролю, щоб як на
практиці, так і в теорії можна було б спитати з осіб, відповідальних
за його проведення, хоча рівень такої відкритості може бути різний
залежно від обставин кожної окремої справи. Однак у всіх справах
скаржникові повинен забезпечуватися ефективний доступ до слідчої
процедури (див. рішення у справі «Аксой проти Туреччини» (Aksoy v.
Turkey) від 18 грудня 1996 року, п. 98, Reports of Judgments and Decisions
1996-VI).
279. Отже, визначення доцільності чи необхідності встановлю
вати наявність процесуального порушення статті 3 залежить від об
ставин конкретної справи (рішення у справі «Калок проти Франції»
(Caloc v. France), № 33951/96, п. 90, ECHR 2000‑IX). До того ж вис
новок про наявність процесуального порушення статті 3 Конвенції
може також залежати від таких факторів, як невжиття органами вла
ди заходів для остаточного встановлення фактичних обставин, вчас
ного вирішення скарг, допиту відповідних можливих свідків або,
у більш загальному сенсі, — для досягнення конкретних результатів
(див. рішення у справах «Асьонов та інші проти Болгарії» (Assenov
and Others v. Bulgaria) від 28 жовтня 1998 року, п. 102–103, Reports
1998-VIII, «Садік Ондер проти Туреччини» (Sadýk Önder v. Turkey),
№ 28520/95, п. 44, від 8 січня 2004 року, та «Бекос і Кутропулос про
ти Греції» (Bekos and Koutropoulos v. Greece), № 15250/02, п. 54, ECHR
2005‑XIII (витяги)).
с) Застосування зазначених принципів у цій справі
280. Беручи до уваги фактичні обставини справи, що розгля
дається, Суд вважає, що скарги першого і другого заявників, які
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стосуються першого навчання, та скарги всіх трьох заявників, які
стосуються другого навчання і в яких вони стверджують про погане
поводження під час цих навчань і загальних обшуків, що проводи
лись із залученням спецпідрозділів 30 травня 2001 року і 29 січня
2002 року (див. пункт 272 вище), небезпідставні. Очевидним фактом
є те, що за цими скаргами державні органи влади (зокрема обласна
прокуратура і Державний департамент України з питань виконання
покарань) проводили певні перевірки. Отже, Суд вважає за необхід
не оцінити ці перевірки з точки зору їх відповідності вимогам стат
ті 3 Конвенції та критеріям, встановленим згаданою вище практи
кою (див. пункти 276–279 вище). Тобто він має з’ясувати, чи можна
загалом вважати, що органи влади вжили всіх необхідних заходів
для отримання доказів стосовно відповідних інцидентів, чи діяли
вони оперативно, домагаючись конкретних результатів, і чи було це
розслідування незалежним на практиці.
281. Суд зазначає, що після того, як справу було направлено на
комунікацію з Урядом, органи влади так і не надали Суду докладних
матеріалів розслідування справи. Крім того, матеріали розслідуван
ня виявилися недоступними для делегатів і Суду, оскільки їх, як
стверджується, було знищено у зв’язку зі спливом строку зберігання
(див. пункт 168 вище). Однак, починаючи з моменту комунікації
заяви органи влади могли або повинні були подбати про збереження
зазначених документів, які на той час ще були в їхньому розпо
рядженні, адже таким чином було б збережено докази, які могли б
продемонструвати Суду, що розслідування були належними. Таке
ненадання матеріалів розслідування позбавило Суд будь-якої мож
ливості проаналізувати заходи, вжиті органами влади для розслі
дування скарг заявників про погане поводження. У цьому зв’язку
Суд вважає, що збереження докладних матеріалів розслідування до
моменту остаточного вирішення цієї справи могло б послужити важ
ливим свідченням готовності органів влади продемонструвати, яких
заходів вони вжили для розслідування скарг про погане поводжен
ня, і довести, що у відповідь на ці скарги справді було вжито належ
них заходів. Однак органи влади ніколи не вважали, що ці скарги
заявників є небезпідставними, ніколи не мали наміру проводити
серйозне розслідування за цими скаргами і не бачили практичної
необхідності чи потреби документувати заходи, вжиті під час пе
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ревірки необґрунтованих скарг, яка мала явно рутинний характер
(див. пункти 231–234 вище). Суд проаналізує заходи, вжиті під час
розслідувань Державним департаментом і прокуратурою, на підставі
існуючих доказів за умов, що склалися.
282. Суд зауважує, що представники Державного департаменту,
які проводили перевірки, не зробили жодних спроб з’ясувати, чи
зазнали заявники тілесних ушкоджень, не здійснювали пошуку ме
дичних доказів і не перевіряли медичні документи, які, можливо, іс
нували, а також не намагалися організувати проведення незалежних
медичних експертиз у зв’язку зі скаргами на травми. Натомість вони,
як і інші працівники колонії, яких допитав Суд, зосереджувалися на
особистісних характеристиках скаржників та злочинах, за вчинення
яких їх засуджено (див. пункти 61 і 208–210 та пункти 89–90 Додат
ку нижче). Такого висновку можна дійти на підставі доповіді, під
готовленої лейтенантом Дановським за вказівками, які він одержав
з Державного департаменту (див. пункт 98 вище). Це також видно
з перевірки, проведеної полковником Іршком, який згідно з пока
заннями Ільтяя повідомив, що лише за один день слідчі опитали
сотню осіб (див. пункти 103–104 Додатка), хоча в письмовій доповіді
Дановського за результатами розслідування зазначено, що він пере
віряв Замкову колонію протягом двох днів — 3 і 4 жовтня 2001 року
(див. пункт 98 вище). До того ж Суду не зрозуміло, чи йдеться про
дві окремі перевірки чи про одну перевірку, адже в підготовленій
Скоковим доповіді не згадується Ільтяй чи полковник Іршко. Уряд
також не надав ніяких документів стосовно розслідування, прове
деного полковником Іршком, посилаючись на те, що ці документи
було знищено у зв’язку зі спливом строку зберігання (див. пункт 168
вище). Отже, Суд вважає, що розслідування, проведене Державним
департаментом, не забезпечило реального встановлення фактичних
обставин оскаржуваних подій і не дало конкретних висновків щодо
таких обставин.
283. Що стосується розслідування, проведеного органами про
куратури, то Суд зазначає, що спеціальний прокурор Волков, який
проводив першу перевірку зазначених скарг, особисто брав участь
у першому навчанні і затверджував плани навчань. Він мав безпо
середні стосунки з посадовими особами Замкової колонії, з якими
він щодня контактував по роботі. Щодо цієї перевірки Суд зазначає,
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що Волков жодного разу не перевірив достовірність скарг заявників
і не перевіряв відповідних медичних доказів. Крім того, він наклав
стягнення на першого заявника, який поскаржився на погане по
водження (див. пункт 91 вище). Суд вважає, що дії та бездіяльність
Волкова свідчать про його необ’єктивність і упередженість при про
веденні перевірки скарг заявників. Його статус прокурора, що здій
снює нагляд за законністю виконання покарань, наділяв його ши
рокими дискреційними повноваженнями, якими він не скористався
(див. пункт 192 вище). Отже, Суд доходить висновку, що перевірку
скарг, яку проводив спеціальний прокурор Волков, не можна вва
жати ефективним і ретельним розслідуванням скарг заявників на
погане поводження, тобто таким, що відповідає вимогам статті 3.
284. Щодо розслідування, яке проводив прокурор обласної про
куратури Бухер, Суд зазначає, що проведене ним розслідування мало
низку недоліків. Зокрема, офіційне розслідування прокуратура роз
почала тільки після другого навчання, коли після першого навчання
минуло вже понад шість місяців, а це не може вважатися таким, що
відповідає вимозі негайності. Особами, яких обласна прокуратура
залучила до проведення розслідування, були саме ті, хто затверджу
вав план навчання або особисто брав участь у навчанні (див. пункти
232–233 вище), або працівники Замкової колонії. У цьому зв’язку
Суд зауважує, що Бухер вважав за недоцільне призначати для розслі
дування скарг заявників інших прокурорів, тобто не тих, хто брав
участь у навчаннях і затверджував відповідні плани, незважаючи
на те, що деякі скарги були спрямовані саме проти цих прокурорів.
Таким чином, обласна прокуратура не могла — з огляду на ієрар
хічне і відомче підпорядкування — діяти в цій справі незалежно
(як це доводив Уряд) від зовнішнього слідчого органу в’язничної
адміністрації, оскільки слідчі, які брали участь у допитах свідків та
збирали докази для Бухера, були безпосередньо зацікавлені в певних
результатах розслідування. Він не вважав за потрібне проводити не
залежне медичне обстеження стану здоров’я заявників. Крім того,
питання про можливість проведення незалежної чи альтернативної
медичної експертизи відповідні слідчі обласної прокуратури навіть
і не ставили (такий підхід мав місце і при перевірках, які проводили
Державний департамент і спеціальний прокурор Волков). Ненадан
ня медичних документів лікарем та медичною частиною колонії не
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викликало у нього підозри, і він жодного разу не намагався пере
вірити достовірність показань про відсутність тілесних ушкоджень
і скарг на здоров’я.
285. Крім того, Суд зазначає, що Бухер не звернув уваги на те,
що деякі свідки відправляють скарги у спосіб, заборонений вста
новленими в колонії правилами щодо відправки кореспонденції.
Суд також зазначає, що при розслідуванні не з’ясовувалося, чому ці
скарги заявники не відправляли у порядку, встановленому норма
тивними документами. Більше того, спосіб, у який слідчі збирали
докази на спростування тверджень заявників, та швидкість, з якою
вони робили це, не викликали у нього жодної підозри. Як підсумок,
Суд зазначає, що спосіб проведення цього розслідування не відпові
дав суті ефективного та незалежного розслідування, здатного забез
печити встановлення фактичних обставин. Обидва розслідування
зосереджувалися на тому, щоб дотримати формальних вимог до
оформлення матеріалів слідства, які, зокрема, мали містити зібрані
письмові показання на підставі невідомих критеріїв, і формально
відзвітувати про те, що порушень закону не було. Більшість показань
у цих матеріалах підтверджували той факт, що заявники не зазнава
ли поганого поводження в будь-якій його формі, а засуджені у своїх
показаннях стверджували, що не мають скарг стосовно працівників
Замкової колонії. Показання заявників було проігноровано і не взя
то до уваги (див. 93 вище).
286. Суд далі зазначає, що рішення національних органів влади
за результатами перевірок, включно з доповіддю полковника Іршка
і рішенням Бухера про відмову порушити кримінальну справу за по
даними йому скаргами заявників, не містили відповідних висновків
про встановлені обставини оскаржуваних подій. Зокрема, не було
встановлено, що саме відбувалося в камерах монастиря під час об
шуків, які проводилися 30 травня 2001 року і 29 січня 2002 року. Не
було в цих рішеннях і детальних та обґрунтованих мотивів відхилен
ня скарг заявників. У доповідях про результати розслідування, які
здебільшого ґрунтувалися на показаннях осіб, причетних до оскар
жуваних інцидентів, ішлося про те, що скарги є необґрунтованими,
оскільки в них не названо конкретних осіб, дії яких оскаржувалися.
Такі доповіді за результатами розслідувань явно свідчили про по
рочність системи перевірок скарг на погане поводження.
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287. У цьому зв’язку Суд зазначає, що заявникам було важко
ідентифікувати нападників, оскільки їхні обличчя були закриті мас
ками. Однак деякі свідки змогли впізнати тих учасників обшуків
і навчань, яких вони добре знали — вони впізнали їх за ходою, ма
нерами чи голосом (див. пункти 13 і 45 Додатка). Втім, достовірність
їхніх тверджень так і не було перевірено; не було й протоколів до
питу осіб, залучених до проведення обшуків і навчань. Як свідчать
матеріали, які є в розпорядженні Суду, жодного разу не було зроб
лено серйозних спроб перевірити достовірність тверджень заявників
та встановити особи згаданих правопорушників. Ніхто не намагався
встановити і допитати тих, хто, як стверджувалось у скаргах, завдав
тілесних ушкоджень заявникам, хто командував цими підрозділами,
або тих, кого заявники назвали можливими учасниками обшуків
і навчань. У цьому зв’язку Суд знову наголошує, що він не мав мож
ливості перевірити відповідні матеріали чи протоколи розслідувань
(див. пункти 168 і 200 вище), а отже, був не в змозі оцінити підстави,
на яких було припинено розслідування скарг заявників. Суд повто
рює, що не існувало жодних записів, зроблених у відповідний час,
які могли б продемонструвати послідовність слідчих дій і характер
розслідувань, які проводила прокуратура і Державний департамент.
288. Щодо об’єктивності розслідування Суд вважає, що накла
дення на засуджених, які намагалися поскаржитися, дисциплінарних
стягнень, таких як поміщення в одиночну камеру штрафного ізолято
ра, свідчило про те, що органи влади не бажали з’ясовувати причини
звернення зі скаргами в заборонений спосіб; і це служить ще одним
свідченням того, що із самого початку розслідування було позбавлене
об’єктивності, було формальним, поверховим і націленим, за узвичає
ною практикою, на те, щоб відмовити заявникам у задоволенні їхніх
скарг (див. пункти 232–234 вище). Суд наголошує, що такі заходи ор
ганів влади свідчили про те, що вони із самого початку не вірили тому,
що стверджували у своїх скаргах засуджені, віддавали перевагу пояс
ненням щодо подій, поданим посадовими особами Замкової колонії,
і більшу увагу зосереджували на особистостях скаржників, ніж на
встановленні фактів і розслідуванні їхніх скарг на погане поводження.
289. Нарешті, Суд зазначає стосовно розслідувань, проведених
національними органами влади, що вони не були незалежними за
ієрархічним і відомчим підпорядкуванням від тих, хто був причетний

117

до зазначених подій. Зокрема, він звертає увагу на те, що перевірку
на місці подій проводили ті самі слідчі, які брали участь у навчаннях
або здійснювали нагляд за їх проведенням. До того ж вони були пра
цівниками тієї самої прокуратури, що й Волков, який підписав пла
ни навчань і здійснював нагляд за їх проведенням і який також мав
проводити розслідування за скаргами, поданими засудженими сто
совно посадових осіб колонії (див. пункти 232–233 вище). Крім того,
внутрішнє розслідування, організоване Державним департаментом,
яке проводив полковник Іршко під керівництвом Ільтяя, та перевір
ка, яку проводив лейтенант Дановський, стосувалися старших поса
дових осіб Державного департаменту і, зокрема, начальника колонії
Снєгиря та заступника начальника обласного управління Державно
го департаменту Левенцова, які планували навчання, брали участь
у ньому і керували його проведенням (див. пункти 98 і 197 вище).
290. Тому Суд вважає, що розслідування, які проводилися за
вказівками Державного департаменту і Генеральної прокуратури,
були поверховими та неповними і не забезпечили отримання кон
кретних результатів, наприклад, встановлення фактичних обставин
подій, завдяки яким можна було б встановити і покарати винних
осіб. Суд повторює, що, з огляду на численні недоліки, зазначені ви
ще, ці розслідування не свідчили про серйозне намагання з’ясувати,
що справді відбувалося 30 травня 2001 року і 29 січня 2002 року, хто
виявив до заявників погане поводження або дав такі вказівки. То
му Суд доходить висновку, що у відповідь на небезпідставну скаргу
заявників про те, що вони зазнали поганого поводження під час
навчань спецпідрозділів 30 травня 2001 року і 29 січня 2002 року,
національні органи влади не провели негайного, незалежного та
ефективного розслідування, здатного забезпечити отримання кон
кретних результатів, як цього вимагає процесуальний обов’язок за
статтею 3 Конвенції.
291. Отже, мало місце порушення цієї статті, і заперечення Уря
ду має бути відхилене.

3. Скарги заявників про незабезпечення їх лікуванням і медичною
допомогою у зв’язку із завданими їм тілесними ушкодженнями
292. Заявники стверджували, що їх не забезпечили необхідним
лікуванням у зв’язку з тілесними ушкодженнями, які вони діста
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ли внаслідок навчань спецпідрозділів міліції, і що посадові особи
колонії відмовилися задокументувати ці ушкодження. Вони також
стверджували, що їм не надавали належної медичної допомоги під
час відбування ними покарання.
293. Уряд посилався на те, що у відповідній медичній доку
ментації колонії немає записів, які б свідчили про те, що заявники
зверталися по медичну допомогу. Уряд стверджував, що під час від
бування покарання заявники отримували необхідне лікування і за
безпечувалися необхідними ліками згідно з призначеннями лікарів,
тому статтю 3 Конвенції порушено не було. Уряд також повідомив,
що взагалі заявники забезпечувалися необхідним лікуванням і ме
дичною допомогою.
294. Суд повторює, що стаття 3 Конвенції покладає на державу
обов’язок дбати про фізичний добробут осіб, яких позбавлено сво
боди, і належним чином забезпечувати охорону здоров’я таких осіб
(див. рішення у справі «Кудла проти Польщі» ((Kudła v. Poland ), [GC],
№ 30210/96, п. 94, ECHR 2000-XI), наприклад, шляхом надання їм
необхідної медичної допомоги (див. рішення у справах «Кінан проти
Сполученого Королівства» (Keenan v. the United Kingdom), № 27229/95,
п. 111, ECHR 2001‑III, і «Коваль проти України» (Koval v. Ukraine),
№ 65550/01, п. 79, від 19 жовтня 2006 року). Ненадання належної ме
дичної допомоги може становити поводження, несумісне з гарантія
ми статті 3 (див. рішення у справах «Ільхан проти Туреччини» (Ýlhan
v. Turkey) [GC], № 22277/93, п. 87, ECHR 2000-VII, і «Прайс проти
Сполученого Королівства» (Price v. the United Kingdom), № 33394/96,
п. 26, ECHR 2001‑VII). Зокрема, у разі виникнення виняткової си
туації, коли було вчинено заборонені статтею 3 дії і засуджений за
знав поганого поводження, внаслідок якого дістав травми, держава
зобов’язана забезпечити потерпілого вчасним і відповідним ліку
ванням з урахуванням конкретного стану здоров’я потерпілого та
тілесних ушкоджень, яких він зазнав. Цей позитивний обов’язок
вимагає, зокрема, реєстрації скарг на здоров’я, вчасного виявлення
і діагностики тілесних ушкоджень, розробки комплексної медич
ної стратегії лікування таких ушкоджень, документування перебігу
лікування, оцінювання стану здоров’я відповідної особи після лі
кування та визначення можливої необхідності посттравматичного
лікування, що може включати оцінку її психологічного стану (див.,
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серед інших джерел і в частині, застосовній до цієї справи, рішення
у справах «Гумматов проти Азербайджану» (Hummatov v. Azerbaijan),
№№ 9852/03 і 13413/04, п. 114, від 29 листопада 2007 року, «Метью
проти Нідерландів» (Mathew v. the Netherlands), № 24919/03, п. 193,
ECHR 2005‑IX, згадане вище рішення у справі «Мельник проти Ук
раїни» (Melnik v. Ukraine), п. 106, та рішення у справі «Двойних про
ти України» (Dvoynykh v. Ukraine), № 72277/01, п. 56, від 12 жовтня
2006 року).
295. На підставі наявних доказів Суд уже визнав неможливим
встановити, чи оглядав заявників медичний працівник у зв’язку
з їхніми скаргами на тілесні ушкодження, завдані під час навчань та
внаслідок поганого поводження з боку бійців спецпідрозділів (див.
пункти 216–219 і 226–230 вище). Крім того, Суд зазначає, що у час
подій, про які йдеться, в Замковій колонії, де відбували покарання
750 засуджених, було тільки двоє медичних працівників і лише один
з них був лікарем.
296. На думку Суду, незабезпечення заявників адекватним лі
куванням у зв’язку з травмами, яких вони дістали під час відповід
них навчань, відсутність належної реєстрації скарг на здоров’я та
невжиття заходів для повного вирішення цих скарг є достатньою
підставою для висновку про наявність порушення статті 3 Конвен
ції з огляду на те, що заявників не забезпечували адекватним ліку
ванням у зв’язку з отриманими травмами. Розглядати інші аспекти
скарг заявників стосовно незабезпечення достатнього чи адекватно
го лікування та медичної допомоги немає потреби.

4. Умови тримання в колонії
297. Заявники скаржилися, що вони відбували покарання в не
задовільних умовах і що їх тримали в камерах, у яких було тісно
через переповненість в’язнями.
298. Уряд стверджував, що умови, в яких заявників тримали
в колонії, відповідали вимогам національного законодавства.
299. Суд зауважує, що Уряд постійно доводив, що дотриман
ня норм, встановлених національним законодавством (див. пункти
44–48 і 129 вище), забезпечувалося і що в Замковій колонії було
навіть незначне їх перевищення (див. пункти 44–48 вище). Суд за
значає з цього приводу, що згідно з передбаченими національним
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законодавством нормами забезпечення ув’язнених площею на одного
ув’язненого мало припадати не менше 2–2,5 м2 (див. пункти 121 і 129
вище). Крім того, площа одиночної камери не могла бути меншою
за три квадратних метри (див. пункт 129 вище). Суд зазначає, що
норми, встановлені національним законодавством, були набагато
нижчими за рекомендаційні норми Європейського комітету із за
побігання тортурам (CPT ) для України; за рекомендацією CPT на
одного ув’язненого в камері, призначеній для кількох ув’язнених, чи
в приміщенні гуртожитку мало припадати не менше 4 м2 площі (див.
рішення у справі «Невмержицький проти України» (Nevmerzhitsky v.
Ukraine), № 54825/00, п. 66, ECHR 2005‑II (витяги)). Вони також були
нижчими за мінімальні норми, які CPT рекомендував стосовно пло
щі на одного ув’язненого в одиночних камерах та камерах для кіль
кох ув’язнених, а саме: 4 м2 на одного в камері для кількох ув’язнених
(див. рішення у справі «Родич та інші проти Боснії і Герцегови
ни» (Rodić and Others v. Bosnia and Herzegovina), № 22893/05, п. 77, від
27 травня 2008 року), 7 м2 на одного затриманого в одиночній мілі
цейській камері (див. рішення у справі «Малечков проти Болгарії»
(Malechkov v. Bulgaria), № 57830/00, п. 137, від 28 червня 2007 року)
та 9 м2 — в одиночній в’язничній камері (Доповідь для Місії ООН
у Косово за результатами візиту CPT до Косова, що відбувався 21–
29 березня 2007 року, Страсбург, 20 січня 2009 року, п. 59).
300. На думку Суду, це само по собі не сумісне зі стандартами,
встановленими Конвенцією та практикою Суду, який уже визна
чив, що наявність 1–2,5 м2 площі на одного ув’язненого є ознакою
постійної і надзвичайної переповненості приміщення (див. рішення
у справах «Мельник проти України» (Melnik v. Ukraine), № 72286/01,
п. 103, від 28 березня 2006 року, «Яковенко проти України» (Yakovenko
v. Ukraine), № 15825/06, п. 84, від 25 жовтня 2007 року, та «Двойних
проти України», № 72277/01, п. 66, від 12 жовтня 2006 року). Таким
чином, на думку Суду, камери, в яких тримали заявників і в яких
на кожного з них припадало приблизно 3 м2 (в одиночній камері)
або 4,6 м2 (в одиночній камері штрафного ізолятора), були постійно
переповненими, що становить проблему системного характеру, яка
сама по собі порушує питання за статтею 3 Конвенції.
301. Суд доходить висновку, що у зв’язку з цим було порушено
статтю 3 Конвенції.
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5. Висновки Суду
302. Суд доходить висновку, що мало місце порушення матеріаль
но-правової і процесуальної вимог статті 3 Конвенції у зв’язку з:
— нелюдським і таким, що принижує гідність, поводженням,
якого зазнали заявники з боку спецпідрозділів під час навчань і об
шуків 30 травня 2001 року (перший і другий заявники) та 29 січня
2002 року (перший, другий і третій заявники), які проводилися в За
мковій колонії (див. пункт 272 вище);
— непроведенням національними органами влади — за скаргами
заявників про погане поводження з ними спецпідрозділів 30 травня
2001 року і 28 січня 2002 року — негайного, незалежного та ефек
тивного розслідування, здатного забезпечити отримання конкрет
них результатів (див. пункти 290–291 вище);
— незабезпеченням заявників адекватним лікуванням і медич
ною допомогою, недокументуванням їхніх тілесних ушкоджень та
невжиттям заходів для повного вирішення відповідних скарг заяв
ників (див. пункт 296 вище), і
— незадовільними умовами тримання їх у колонії, які не від
повідали стандартам, встановленим Конвенцією та практикою Суду
(див. пункти 300–301 вище).

V. СКАРГА ПРО ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 13 КОНВЕНЦІЇ
А. Доводи сторін

303. Заявники скаржилися, що не мали ефективних засобів
юридичного захисту щодо своїх скарг про погане поводження з боку
спецпідрозділів, незадовільні умови тримання їх у колонії, незабез
печення їх адекватним лікуванням та медичною допомогою. У цьому
зв’язку вони посилалися на статтю 13 Конвенції, в якій зазначено:
«Кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, було
порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в на
ціональному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене осо
бами, які здійснювали свої офіційні повноваження».
304. Уряд знову навів аргументи, якими він обґрунтовував своє
заперечення щодо вичерпання національних засобів юридичного за
хисту, і дійшов висновку, що заявники мали у своєму розпорядженні
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ефективні національні засоби юридичного захисту, але не скориста
лися ними. Зокрема, Уряд посилався на те, що стаття 55 Конституції,
статті з 248-1 по 248-9 Цивільного процесуального кодексу України
та стаття 99-1 Кримінально-процесуального кодексу України пере
дбачали можливість звернення зі скаргами до органів влади кримі
нально-виконавчої служби і органів прокуратури, та безпосередньо
го чи подальшого оскарження їхніх рішень до національних судових
органів. Тому Уряд дійшов висновку, що у зв’язку з цим статтю 13
Конвенції порушено не було.
305. Заявники не погоджувалися.
306. Суд визнає, що скарги заявників про відсутність ефектив
них засобів юридичного захисту стосуються головним чином того,
чи мали вони ефективний засіб юридичного захисту, щоб звернути
ся зі скаргами та домогтися відшкодування з огляду на:
— погане поводження та тілесні ушкодження, завдані їм під час
навчань, та незабезпечення їх лікуванням і медичною допомогою
у зв’язку з такими ушкодженнями;
— незадовільні умови тримання в колонії.
307. Суд вважає, що кожна із зазначених скарг за статтею 13
Конвенції потребує окремого розгляду з точки зору принципів,
встановлених практикою Суду. З практичних міркувань він спочат
ку розгляне скарги заявників про погане поводження разом з їхніми
скаргами про незабезпечення лікуванням і медичною допомогою.
В. Погане поводження і тілесні ушкодження,
завдані заявникам під час навчань,
та незабезпечення лікуванням
і медичною допомогою

308. Суд уже визнав, що державні органи влади несуть відпові
дальність за нелюдське чи таке, що принижує гідність, поводження
та тілесні ушкодження, завдані заявникам під час навчань 30 травня
2001 року і 29 січня 2002 року. Отже, заявники мали «небезпідставну
скаргу» для цілей статті 13 і мали право на відповідний ефективний
засіб юридичного захисту.
309. Суд повторює, що стаття 13 Конвенції гарантує можливість
використання на національному рівні засобу юридичного захисту,
здатного забезпечувати втілення в життя змісту конвенційних прав
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і свобод, незалежно від того, у якій формі вони закріплені в націо
нальному правовому порядку. Отже, з огляду на дію цієї статті має
бути передбачений національний засіб юридичного захисту, який
дає компетентному національному органу можливість як вирішити
по суті відповідну скаргу, подану на підставі Конвенції, так і забез
печити відповідне відшкодування; при цьому Договірним державам
надається певна свобода розсуду в обранні способу, в який вони
забезпечуватимуть виконання своїх зобов’язань за цим положенням.
Суд вважає, що ефективність такого конкретного засобу юри
дичного захисту або сукупності засобів потребує окремого розгляду
під кутом зору статті 13 Конвенції, відмінного від розгляду кон
кретних недоліків перевірок, проведених національними органами
влади, які вже розглядалися більш детально з точки зору виконан
ня процесуальних чи позитивних обов’язків за статтею 3 Конвенції
(див. для порівняння рішення у справі «Бекос і Кутропулос проти
Греції» (Bekos and Koutropoulos v. Greece), № 15250/02, п. 57, ECHR
2005‑...(витяги)). Зокрема, Суд вважає за необхідне дослідити:
— чи забезпечувала слідча процедура, передбачена статтею 97
Кримінально-процесуального кодексу, можливість проведення ефек
тивного та ретельного розслідування, яке задовольняє вимоги статті
13 Конвенції;
— чи означала відмова порушити кримінальну справу згідно зі
статтею 97 Кримінально-процесуального кодексу юридичну переш
коду зверненню до цивільного суду з позовом про відшкодування
шкоди, спричиненої тими самими подіями (див. рішення у справі
«Чембер проти Росії» (Chember v. Russia), 7188/03, п. 72, від 3 липня
2008 року).
310. Суд зазначає, що перевірки скарг про погане поводження
відповідно до статті 97 Кримінально-процесуального кодексу, мають
на меті лише визначення того, наскільки обґрунтованими є клопо
тання про порушення кримінальної справи або чи мають такі кло
потання стосунок до гаданого злочину. Отже, перевірка головним
чином зводиться до з’ясування наявності формальних підстав для
порушення кримінальної справи, тобто з’ясування того, чи містить
скарга «достатні докази» для порушення кримінальної справи. Слід
чий орган, керуючись статтею 97 Кримінально-процесуального ко
дексу, міг лише запитати від осіб і посадових осіб певні пояснення та
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вимагати подання йому відповідних документів для перевірки (див.
пункти 112–113 вище). Як виняток, перед порушенням кримінальної
справи слідчий орган міг оглянути місце злочину, але не міг вчи
няти будь-які інші дії (див. пункт 112–113 вище). Таким чином, по
передня перевірка, яку проводив слідчий орган, не могла включати
слідчих дій, вчинення яких необхідне для ефективного та ретельно
го розслідування за статтею 13 Конвенції і які передбачали б оцінку
достовірних медичних доказів і допит свідків.
311. Надзвичайно важливо врахувати й те, що під час перевір
ки потерпілі від стверджуваного поганого поводження не мають
формального статусу потерпілих, і набувають такого статусу лише
з початком офіційного кримінального розслідування у справі (див.
пункти 112–113 вище). Враховуючи ці аспекти, Суд також не вважає,
що може бути ефективним оскарження до суду рішення про відмо
ву порушити кримінальну справу, оскільки такий судовий розгляд
зосереджуватиметься лише на перевірці того, як прокурор дійшов
відповідних юридичних і фактичних висновків, і не включатиме пе
ревірку скарг про погане поводження по суті.
312. На думку Суду, ці аспекти вказують на те, що перевірки не
могли забезпечити з’ясування фактичних обставин, потрібного для
встановлення і покарання винних осіб і, за необхідності, забезпе
чити відшкодування шкоди, спричиненої потерпілим від поганого
поводження. Отже, будь-який інший засіб юридичного захисту, до
ступний заявникові, включно з позовом про відшкодування шкоди,
мав обмежені шанси на успіх і міг вважатися теоретичним, ілюзор
ним і не здатним забезпечити заявникові відповідну сатисфакцію,
оскільки слідчі органи так і не встановили осіб, причетних до ос
каржуваних подій (див. згадане вище рішення у справі Афанасьє
ва, п. 77), і відповідних фактичних обставин. Суд також визнає, що
аналогічні міркування застосовні й до скарг про незабезпечення
лікуванням і медичною допомогою та до перспективи звернення
з відповідним позовом про відшкодування, оскільки за відсутності
медичних висновків про те, що заявники зазнали тілесних ушкод
жень і тому потребують лікування чи медичної допомоги, будь-який
позов не мав би достатніх шансів на успіх.
313. Зважаючи на викладене, Суд визнає, що заявники були по
збавлені ефективного засобу юридичного захисту стосовно своїх скарг
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про погане поводження з ними під час двох навчань та ненадання їм
медичної допомоги. Отже, мало місце порушення статті 13 Конвенції.
С. Умови тримання під вартою

314. Суд зазначає, що у своїх попередніх запереченнях щодо ви
черпання національних засобів юридичного захисту Уряд доводив,
що існували засоби юридичного захисту, якими заявники могли
скористатися у зв’язку зі своїми скаргами щодо умов тримання їх
у колонії. Однак стосовно цих заперечень Суд визнав, що можливе
звернення зі скаргою на умови тримання в колонії до прокурора,
який здійснює загальний нагляд за законністю виконання пока
рань, начальника відповідної колонії або Державного департаменту
України з питань виконання покарань не може вважатися ефектив
ним і доступним засобом юридичного захисту (див. пункти 256–258
вище). Оскільки відповідь Уряду на скаргу за статтею 13 ґрунтується
на тих самих аргументах, ці аргументи, так само як і заперечення
Уряду, мають бути відхилені.
315. Отже, Суд визнає, що держава не виконала свого зобов’язання
за статтею 13 Конвенції із забезпечення наявності ефективних і до
ступних засобів юридичного захисту для звернення зі скаргами про
незадовільні умови відбування покарання та для отримання від
повідного відшкодування.
D. Висновки Суду

316. Отже, Суд доходить висновку, що мало місце порушення стат
ті 13 Конвенції у зв’язку з відсутністю передбачених національним
законодавством ефективних і доступних засобів юридичного захисту
стосовно скарг заявників про погане поводження з ними і завдані їм
тілесні ушкодження під час навчань, про незабезпечення їх лікуван
ням і медичною допомогою у зв’язку з цими ушкодженнями, а також
стосовно їхніх скарг на незадовільні умови відбування покарання. Ці
висновки слід розглядати на тлі інших справ проти України, в яких
Суд уже встановив наявність порушення статей 3 і 13 у зв’язку з:
а) поганим поводженням у в’язницях і слідчих ізоляторах (див., серед
інших джерел, рішення у справах «Афанасьєв проти України» (Afanasyev
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v. Ukraine), № 38722/02, п. 69, від 5 квітня 2005 року, і «Кучерук проти Ук
раїни» (Kucheruk v. Ukraine), № 2570/04, п. 132–133, ECHR 2007‑X);
b) непроведенням ефективного розслідування скарг ув’язнених
заявників про погане поводження (див. рішення у справах «Полто
рацький проти України» (Poltoratskiy v. Ukraine), № 38812/97, п. 127–
128, ECHR 2003‑V, «Кузнєцов проти України» (Kuznetsov v. Ukraine),
№ 39042/97, п. 107–108, від 29 квітня 2003 року);
с) незабезпеченням ув’язнених заявників належним лікуванням
і медичною допомогою (див. рішення у справі «Коваль проти Украї
ни» (Koval v. Ukraine), № 65550/01, п. 81, від 19 жовтня 2006 року, згада
не вище рішення у справі «Мельник проти України», п. 106; рішення
у справах «Миханів проти України» (Mikhaniv v. Ukraine), № 75522/01,
п. 74, від 6 листопада 2008 року, і «Невмержицький проти України»
(Nevmerzhitsky v. Ukraine), № 54825/00, п. 106, ECHR 2005‑II (витяги));
d) умовами ув’язнення (див. рішення у справах «Полторацький
проти України» (Poltoratskiy v. Ukraine), № 38812/97, п. 149, ECHR
2003‑V, згадані вище рішення у справах «Алієв проти України», п.
150, «Кузнєцов проти України», п. 128, «Назаренко проти України»,
п. 144, «Хохлич проти України», п. 182, «Данькевич проти Украї
ни», п. 145, рішення у справі «Яковенко проти України» (Yakovenko v.
Ukraine), № 15825/06, п. 89, від 25 жовтня 2007 року, та згадане вище
рішення у справі «Двойних проти України», п. 69).
Проте Суд не вважає за доцільне визначати в цій справі, чи свід
чать ці питання про існування системної або структурної проблеми.
317. Отже, мало місце порушення статті 13, взятої у поєднанні зі
статтею 3 Конвенції.

VI. СКАРГА ПРО ПОРУШЕННЯ ПУНКТУ 1 СТАТТІ 8
(ВЗЯТОЇ ОКРЕМО ТА В ПОЄДНАННІ ЗІ СТАТТЕЮ 13)
ТА СТАТТІ 34 КОНВЕНЦІЇ

318. Заявники скаржилися на втручання в їхнє право на листу
вання із Судом та порушення їхнього права на індивідуальну за
яву. Заявники стверджували, що їхні листи і скарги не доходили
до національних органів влади, до яких вони скаржилися, оскільки
кореспонденція перехоплювалася адміністрацією колонії, направля
лася до прокуратури і знищувалася. За спроби передати скарги їх
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карали. Генеральна і місцева прокуратури так і не провели ефек
тивного розслідування цих скарг. У цьому зв’язку вони посилалися
відповідно на пункт 1 статті 8 і статтю 34 Конвенції, які, у частині,
застосовній до цієї справи, передбачають:

Стаття 8
«1. Кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до
свого житла і кореспонденції.
2. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом
і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та
громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання
заворушенням чи злочинам, для захисту здоров’я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб».

Стаття 34
«Суд може приймати заяви від будь-якої особи, неурядової організації
або групи осіб, які вважають себе потерпілими від допущеного однією
з Високих Договірних Сторін порушення прав, викладених у Конвенції
або протоколах до неї. Високі Договірні Сторони зобов’язуються не перешкоджати жодним чином ефективному здійсненню цього права».

319. Заявники також скаржилися, що вони не мали ефективних
засобів юридичного захисту стосовно своїх скарг на втручання в їх
нє право на повагу до своєї кореспонденції. У цьому зв’язку вони
посилалися на статтю 13 Конвенції, в якій зазначено:

Стаття 13
«Кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, було порушено,
має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які здійснювали свої офіційні повноваження».
A. Доводи сторін

320. Уряд зауважив, що законодавство України, чинне у час
подій, про які йдеться, передбачало можливість перегляду відповід
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ними органами влади листів, адресованих Європейському суду з прав
людини. Завдяки змінам, внесеним до статті 113 Кримінально-ви
конавчого кодексу України, та прийняттю наказу № 275 Державно
го департаменту (див. пункт 118 вище), кореспонденція, адресована
Європейському суду з прав людини вже не підлягає перегляду. Вод
ночас Уряд стверджував, що, хоча встановлений порядок не відпові
дав вимогам Конвенції та практиці Суду, доказів втручання з боку
посадових осіб в кореспонденцію заявників не було.
321. Крім того, стосовно скарг за статтею 34 Уряд стверджував,
що ніякий державний орган влади чи посадова особа не обмежу
вали право заявників на вільне спілкування із Судом; до того ж
заявників ніколи не карали і не накладали на них ніяких стягнень
за спілкування із Судом. Уряд дійшов висновку, що не було підстав
вважати, що в колоніях, у яких заявники відбували покарання, на
заявників чинили тиск або в той чи інший спосіб перешкоджали їм
у здійсненні права на індивідуальну заяву до Суду. Стосовно скарг
про проблеми, з якими стикалися заявники при листуванні зі своїм
представником, Уряд зауважив, що заявники не зверталися до на
ціональних судів зі скаргами на такі незаконні дії керівництва ко
лоній, про які стверджують.
322. Заявники не погоджувалися з Урядом і доводили, що
в’язнична адміністрація втручалася в їхнє листування із Судом і на
магалася чинити на них тиск, щоб утримати їх від підтримання заяв
до Суду. Заявники стверджували, що їхні листи і скарги не дохо
дили до національних органів влади, до яких вони їх відправляли,
оскільки кореспонденція перехоплювалася адміністрацією колонії,
направлялася до прокуратури і зрештою знищувалася. Ефективного
розслідування цих скарг Генеральна і місцева прокуратури ніколи
не проводили.
В. Щодо прийнятності

323. Суд передусім зазначає, що скарги заявників за пунктом
1 статті 8 Конвенції було оголошено прийнятними, а заперечення
Уряду щодо їхньої прийнятності долучено до суті справи (див. ухва
лу у справі «Друзенко та інші проти України» (Druzenko and Others v.
Ukraine), № 17674/02 і 39081/02, від 15 січня 2007 року). Суд вважає
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у зв’язку з цим, що тепер слід розглянути ці заперечення в кон
тексті розгляду скарг заявників по суті. Крім того, Суд вважає, що
твердження заявників про втручання у відправлення ними скарг до
національних органів влади і до свого представника слід розглянути
окремо за пунктом 1 статті 8 Конвенції, а також у поєднанні зі скар
гами за статтею 13 та скаргами за статтею 34 стосовно кореспонден
ції, адресованої до Суду.
С. Оцінка Суду

1. Скарги за пунктом 1 статті 8 Конвенції (стосовно втручання в кореспонденцію, адресовану національним органам влади та представникові заявників)
324. Щодо скарг заявників про втручання в кореспонденцію,
адресовану національним органам влади та представникові заявни
ків, Суд зазначає, що скарги першого, другого і третього заявників
стосовно навчань, які проводилися 30 травня 2001 року і 29 січ
ня 2002 року, неодноразово перехоплювалися і не відправлялися
в’язничною адміністрацією адресатам (див. пункти 220 і 230 вище).
Крім того, у відповідь на спроби звернутися з такими скаргами або
відправити листа до відповідних правоохоронних чи слідчих органів
до них застосовували репресивні заходи (див. пункти 91 і 288 ви
ще). У цьому зв’язку Суд нагадує, що «втручання органу державної
влади» у здійснення заявниками свого права на повагу до кореспон
денції, гарантованого статтею 8, суперечитиме статті 8, якщо воно
здійснюється не «згідно із законом», без однієї або кількох законних
цілей, зазначених у пункті 2 цієї статті, і якщо воно не є «необ
хідним у демократичному суспільстві» для досягнення таких цілей
(див. рішення у справі «Лабіта проти Італії» (Labita v. Italy) [GC],
№ 26772/94, п. 179, ECHR 2000-IV). Він також зазначає, що попе
реднє заперечення Уряду щодо вичерпання національних засобів
юридичного захисту безпосередньо пов’язане з питанням про те, чи
здійснювалося стверджуване втручання «згідно із законом». Суд роз
гляне ці питання по черзі.
325. На підставі показань, які давали свідки під час усного слу
хання Суду (див. пункти 9, 15, 18 і 23 Додатка) і які Суд визнав таки
ми, що заслуговують на довіру, Суд може дійти висновку про те, що
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мало місце втручання в кореспонденцію першого, другого і третьо
го заявників, яку вони направляли національним органам влади та
своєму представникові. У зв’язку з такою кореспонденцією вони за
знавали тиску з боку адміністрації, який спрямовувався проти їхніх
скарг і чинився навіть після внесення змін до нормативно-правових
актів, згаданих вище Урядом. Зокрема, той факт, що кореспонден
ція та скарги, адресовані національним органам влади, як і будь-які
листи зі скаргами до національних органів влади, контролювалися,
було підтверджено під час засідання, проведеного делегатами (див.
пункти 63, 81, 85 і 100 Додатка; пункти 134–135 вище), і про це свід
чать деякі документи (лист начальника Замкової колонії від 14 квіт
ня 2003 року, див. пункт 100 вище; постанова спеціального проку
рора Волкова від 10 травня 2002 року про накладення на заявників
Кулика, Литвинова і Ільченка дисциплінарних стягнень, див. пункт
91 вище). Тому Суд вважає, що вся кореспонденція, яку відправляли
заявники, перевірялась і зазнавала цензури; відповідно, мало місце
втручання у право заявників на повагу до своєї кореспонденції.
326. Отже, слід визначити, чи відповідало зазначене втручання
умовам пункту 2 статті 8. За цим положенням, зокрема, воно має
здійснюватися «згідно із законом», а це вимагає також, щоб відповід
ний захід мав певну підставу в національному законодавстві. Це та
кож стосується і якості відповідного законодавства і вимагає, щоб
воно було доступне відповідній особі, яка до того ж повинна бути
здатною передбачити його наслідки для себе, і щоб це законодавство
відповідало принципу верховенства права (див. рішення у справах
«Круслен проти Франції» (Kruslin v. France) та «Ювіґ проти Франції»
(Huvig v. France) від 24 квітня 1990 року, п. 27, серія А, № 176-А,
і п. 26, серія А, № 176-В відповідно).
327. Щодо того, чи здійснювалося втручання «згідно із зако
ном», Суд нагадує посилання Уряду на те, що таке втручання здій
снювалося на законній підставі, оскільки стаття 113 Кримінальновиконавчого кодексу і наказ № 275 Державного департаменту від
25 грудня 2003 року дозволяли перегляд кореспонденції ув’язнених
(див. пункт 118 вище). Проте наказ, на який посилався Уряд, не був
чинним у час подій, про які йдеться. У зв’язку з цим Уряд не поси
лався на жоден інший нормативно-правовий акт, не уточнював його
і не надав.
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328. Отже, втручання в кореспонденцію заявників здійснюва
лося без законних підстав, оскільки Уряд не довів, що це втручання
було передбачене законодавством. Таким чином, це втручання здій
снювалося не «згідно із законом», як цього вимагає стаття 8 Кон
венції. Беручи до уваги викладене вище, Суд не вважає за необхідне
визначати в цій справі, чи було задоволено інші вимоги пункту 2
статті 8. Він також вважає, що заперечення Уряду, висунуте сто
совно вичерпання національних засобів юридичного захисту (див.
пункт 323 вище) на етапі вирішення питання про прийнятність за
яви, має бути відхилене.
329. Отже, мало місце порушення статті 8 Конвенції.

2. Скарги за статтею 13 Конвенції (відсутність ефективних засобів
юридичного захисту стосовно скарг першого, другого і третього заявників про втручання в їхню кореспонденцію)
330. У своїх попередніх запереченнях, які було долучено до суті
справи, Уряд стверджував, що доступні засоби юридичного захисту сто
совно скарг заявників існували. Заявники з цим не погоджувалися.
331. Стаття 13 вимагає засобу юридичного захисту, передбачено
го національним законодавством стосовно скарг, які можна вважати
«небезпідставними» з точки зору Конвенції. У цій справі вже вияв
лено порушення статті 8, тому скарга за статтею 13 підлягає розгля
ду (див., mutatis mutandis, рішення у справі «Тисяк проти Польщі»
(Tysiąc v. Poland ), № 5410/03, п. 134, ECHR 2007 IV). Водночас Суд
зауважує, що скарга заявників стосується незабезпечення державою
наявності належного нормативно-правового регулювання стосовно
скарг на неправомірне втручання у право на повагу до кореспонден
ції. Ця скарга, по суті, порушує ті самі питання, у зв’язку з якими
Суд уже визнав, що втручання в кореспонденцію заявників здійсню
валося не на підставі закону, а отже, на порушення статті 8 Конвен
ції. Тому Суд вважає, що окремого питання за статтею 13 Конвенції
не постає.

3. Скарги за статтею 34 Конвенції
332. Щодо заперечення Уряду стосовно невичерпання заявни
ками національних засобів юридичного захисту Суд зазначає, що
скарги, подані на підставі положення, яке міститься в другому ре

132

ченні статті 34, не порушують ніякого питання про прийнятність
за Конвенцією і, зокрема, питання про вичерпання національних
засобів юридичного захисту (див., mutatis mutandis, рішення у справі
«Ерґі проти Туреччини» (Ergi v. Turkey) від 28 липня 1998 року, п. 105,
Reports 1998-IV, згадане вище рішення у справі Шамаєва, п. 507, та
ухвалу у справі «Мохаммед Алі Хасан Аль-Моаяд проти Німеччини»
(Mohammed Ali Hassan Al-Moayad v. Germany), № 35865/03, від 20 люто
го 2007 року).
333. Суд нагадує, що надзвичайно важливою умовою ефектив
ного функціонування механізму подання індивідуальних заяв, пе
редбаченого статтею 34 Конвенції, є забезпечення для заявників чи
потенційних заявників можливості вільно спілкуватися з органа
ми Конвенції без будь-якого тиску з боку органів влади, спрямо
ваного на те, щоб змусити їх відкликати або змінити свої скарги
(див. рішення у справах «Акдівар та інші проти Туреччини» (Akdivar
and Others v. Turkey) від 16 вересня 1996 року, п. 105, Reports 1996-IV,
і «Курт проти Туреччини» (Kurt v. Turkey) від 25 травня 1998 року,
п. 159, Reports 1998-III). Суд вважає, що надзвичайно важливо забез
печити конфіденційність листів, адресованих органами Конвенції
ув’язненим особам, або листів, надісланих цими особами органам
Конвенції, оскільки такі листи можуть містити скарги стосовно ад
міністрації чи посадових осіб пенітенціарної установи. Розкриття
листів, адресованих органам Конвенції, безперечно дає змогу чита
ти їх. Можна також припустити, що за певних обставин працівни
ки пенітенціарної установи можуть вирішити помститися в’язневіскаржнику (див. рішення у справі «Кемпбелл проти Сполученого
Королівства» (Campbell v. the United Kingdom) від 25 березня 1992 року,
п. 62, серія А, № 233).
334. Суд передусім зауважує, що в цій справі стверджується, що
перші заяви від першого, другого і третього заявників та їхні по
дальші листи зазнали перегляду і їх розірвали, адже Суд одержав їх
пошкодженими і частково нерозбірливими (див. пункт 23 Додатка).
Зокрема, третій заявник, Ільченко, стверджував, що після подання
заяви до Суду одразу почав стикатися з «усілякими проблемами»
у своєму повсякденному житті в колонії і при відбуванні покарання,
оскільки його переводили до різних камер, а в’язням у них казали,
що він «працює на адміністрацію». Крім того, скарги третього за
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явника Мазуренко і Мазепа розірвали на шматочки, тому він мусив
передати свою заяву до Суду через Жердєва (див. пункти 182, 202,
220 і 230 вище). Суду також відомі показання заявників стосовно
неправомірного тиску з боку посадових осіб Замкової колонії та пог
роз, які нібито лунали на адресу першого, другого і третього заяв
ників, а також інших заявників і свідків у зв’язку з цими заявами
(див. пункти 5, 9, 18, 23, 28–29 і 36 Додатка нижче).
335. Стосовно суті скарг заявників Суд повторює, що дотри
мання державами положень статті 34 Конвенції є важливою гаран
тією ефективного здійснення права на індивідуальну заяву. У зв’язку
з цим тиск у будь-якій формі, який органи влади чинили на заяв
ників чи потенційних заявників з метою змусити їх відкликати або
змінити свої скарги, внаслідок чого ті втрачали можливість віль
но спілкуватися з органами Конвенції, становить грубе втручання
в саму суть здійснення права на індивідуальну заяву, передбаченого
статтею 34 Конвенції. До того ж словосполучення «тиск у будь-якій
формі» слід розуміти як таке, що означає не лише акти прямого
примусу та відвертого залякування, а й інші неправомірні опосе
редковані акти або контакти, вчинені з метою позбавлення заявни
ків наміру чи бажання звертатися зі скаргами до органів Конвенції
(див. рішення у справі «Курт проти Туреччини» (Kurt v. Turkey) від
25 травня 1998 року, п. 160, Reports 1998-III). Крім того, питання
про те, чи є практика стосунків між органами влади і заявником
неприйнятною з погляду статті 34, слід вирішувати з урахуванням
конкретних обставин справи. У цьому зв’язку Суд повинен оцінити
уразливість скаржника та ризик впливу на нього з боку органів вла
ди (див. згадані вище рішення у справах Акдівара та інших, п. 105,
і Курта, п. 160).
336. У справі, що розглядається, перший, другий і третій заяв
ники стверджують, що вони були позбавлені можливості звернутися
до Суду з місця, де вони відбували покарання, і що насправді їх
ню заяву подав Жердєв, який представляв їхні інтереси на початку
провадження у справі. Інші заявники, включно з Друзенком, Ку
ликом, Мироновим, Мартовим і Кузьменком, підписали призначені
для Жердєва листи зі стандартною відповіддю, датовані 1–4 квітня
2003 року і додані до листа, якого начальник Замкової колонії Снє
гир відправив у відповідь Жердєву; у цих листах вони повідомляли,
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що не бажають далі підтримувати свої скарги і взагалі не мають
скарг стосовно посадових осіб колонії (див. пункт 100 вище). Такі
заявники, як Друзенко, Кулик, Миронов і Кузьменко (дехто з них
відбуває або відбував покарання в Замковій колонії, коли подавали
ся ці скарги), згодом вирішили не підтримувати далі свої заяви, ос
кільки — як свідчать показання, зібрані під час засідання делегації
Суду, — побоювалися, що через спроби домогтися вирішення своїх
скарг у них можуть виникнути проблеми, або були змушені прийня
ти такі рішення з якихось інших причин. Суд також врахував усні
та письмові докази погроз і тиску, які мали місце стосовно заявни
ків і свідків, запрошених взяти участь на боці заявників в усному
розгляді (див. пункти 5, 9, 18, 23, 28–29 і 36 Додатка). Суд вважає,
що такі дії є неправомірною і неприйнятною формою тиску, який
перешкоджав здійсненню заявниками права на індивідуальну заяву
і стосовно якого Суду не дали жодного пояснення.
337. Суд також зазначає, що допит заявників та пояснення, які
вони дали начальнику колонії Снєгирю і завдяки яким з’явилися
листи, датовані 1–4 квітня 2003 року, стосовно заяв (див. пункт 100
вище), поданих до Суду, були, очевидно, основною темою зустрі
чей з посадовими особами колонії. Це робилося для того, щоб
домогтися від всіх заявників подання заяв про те, що вони вже
не бажають підтримувати свої скарги. Зокрема, у своїх листах зі
стандартною відповіддю заявники дали відповідь на запитання
про те, чому вони вирішили не підтримувати надалі свої заяви
(див. рішення у справі «Дулаш проти Туреччини» (Dulaş v. Turkey),
№ 25801/94, п. 81, від 30 січня 2001 року). Таким чином, Суд вва
жає, що згадані вище зустрічі та пояснення заявників підтверджу
ють факт чинення на них тиску, щоб примусити їх відкликати свої
скарги. За таких обставин Суд доходить висновку, що мало місце
неправомірне втручання у здійснення заявниками свого права на
індивідуальну заяву.
338. Суд вважає, що такі дії з боку Уряду України були здатні
перешкодити Суду в розгляді заяв, поданих з метою реалізації права
на індивідуальну заяву, і тим самим становили втручання у пра
ва першого, другого і третього заявників, гарантовані статтею 34
Конвенції.

135

VII. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ

339. Стаття 41 Конвенції передбачає:
«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї і
якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності, надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію».

340. Кожен із заявників вимагав 150 000 євро на відшкодуван
ня моральної шкоди, завданої стверджуваним побиттям і грубим
приниженням під час навчань, та відшкодування судових та інших
витрат, пов’язаних із представництвом їхніх інтересів, у загальному
розмірі 6000 євро.
341. Уряд не погоджувався з цими вимогами і стверджував, що
вони необґрунтовані й надмірні.
A. Моральна шкода

342. Уряд повторив свої аргументи про те, що заявників не
піддавали поганому поводженню на порушення статті 3 Конвенції
і що відповідні скарги явно необґрунтовані. Тому їхні вимоги про
відшкодування моральної шкоди мають бути відхилені. Крім того,
посилаючись на практику Суду і встановлені нею принципи, Уряд
наголошував, що вимоги заявника не можуть слугувати засобом для
безпідставного збагачення.
343. Суд встановив наявність у цій справі серйозних порушень
статті 3, пункту 1 статті 8, статей 13 і 34 Конвенції. Керуючись прин
ципом справедливості, Суд присуджує за цим пунктом першому
і другому заявникам по 20 000 євро, а третьому заявникові — 15 000
євро на відшкодування моральної шкоди.
B. Судові та інші витрати

344. Уряд посилався на те, що згідно з пунктом 2 правила 60
Регламенту Суду «має бути подано детальний перелік вимог відш
кодування з відповідними документами чи посвідками, що підтвер
джують вимогу, без наявності яких палата може відхилити вимогу
повністю або частково». Оскільки заявники не подали відповід
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них документів на підтвердження своїх судових та інших витрат,
пов’язаних із представництвом як у Суді, так і в національних орга
нах влади, їхні вимоги в цій частині мають бути відхилені.
345. Стосовно вимог заявників про відшкодування судових та
інших витрат, розмір яких, на їхню думку, становить 6000 євро, Суд
нагадує, що представник заявників отримав 1350 євро на правову
допомогу. Далі Суд зазначає, що згідно з його практикою заявники
мають право на відшкодування судових та інших витрат лише в разі,
якщо доведено, що ці витрати були фактичними і неминучими, а їх
розмір — розумно обґрунтованим. У цій справі заявники не обґрун
тували своєї вимоги про відшкодування таких витрат. Тому Суд не
присуджує відшкодування.
C. Пеня

346. Суд вважає, що пеня в разі несвоєчасної виплати має визна
чатися на підставі граничної позичкової ставки Європейського Цен
трального банку, плюс три відсоткові пункти.

На цих підставах Суд одностайно:
1. Відхиляє попереднє клопотання Уряду про вилучення заяв
першого, другого і третього заявників з реєстру справ.
2. Ухвалює вилучити з реєстру справ Суду заяви, подані Дру
зенком, Мартовим, Саловим, Кузьменком, Кисельовим, Діденком,
Швецем, Литвиновим, Мироновим і Куликом.
3. Постановляє, що Уряд не виконав свого зобов’язання за
підпунктом «а» пункту 1 статті 38 Конвенції.
4. Постановляє, що мало місце порушення матеріально-право
вої вимоги статті 3 Конвенції у зв’язку з тим, що перший заявник
(Давидов) зазнав поганого поводження під час навчань 30 травня
2001 року і 29 січня 2002 року, не отримав медичної допомоги і лі
кування стосовно тілесних ушкоджень, завданих йому під час нав
чань, і утримувався в незадовільних умовах у Замковій колонії, та
відхиляє заперечення Уряду щодо вичерпання національних засобів
юридичного захисту.
5. Постановляє, що мало місце порушення матеріально-право
вої вимоги статті 3 Конвенції у зв’язку з тим, що другий заявник
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(Ільченко) зазнав поганого поводження під час навчань 30 травня
2001 року і 29 січня 2002 року, не отримав медичної допомоги і лі
кування стосовно тілесних ушкоджень, завданих йому під час нав
чань, і утримувався в незадовільних умовах у Замковій колонії, та
відхиляє заперечення Уряду щодо вичерпання національних засобів
юридичного захисту.
6. Постановляє, що мало місце порушення матеріально-право
вої вимоги статті 3 Конвенції у зв’язку з тим, що третій заявник
(Гоменюк) зазнав поганого поводження під час навчання 30 трав
ня 2001 року, не отримав медичної допомоги і лікування стосовно
тілесних ушкоджень, завданих йому під час навчань, і утримувався
в незадовільних умовах у Замковій колонії, та відхиляє заперечення
Уряду щодо вичерпання національних засобів юридичного захисту.
7. Постановляє, що мало місце порушення процесуальної вимо
ги статті 3 Конвенції у зв’язку з тим, що органи влади України не
провели належного розслідування скарг першого, другого і треть
ого заявників про погане поводження з ними під час навчань, та
відхиляє заперечення Уряду щодо вичерпання національних засобів
юридичного захисту.
8. Постановляє, що мало місце порушення статті 13 Конвенції,
узятої в поєднанні зі статтею 3 Конвенції, у зв’язку з відсутністю
передбачених національним законодавством ефективних і доступ
них засобів юридичного захисту стосовно скарг заявників на погане
поводження з ними і завдані їм тілесні ушкодження під час навчань,
на незабезпечення їх медичною допомогою і лікуванням у зв’язку
з цими ушкодженнями, а також на незадовільні умови відбування
покарання.
9. Постановляє, що мало місце порушення пункту 1 статті 8
Конвенції у зв’язку з тим, що втручання у право першого, другого
і третього заявників на повагу до кореспонденції не було законним;
що не постає жодного окремого питання за статтею 13 Конвенції,
узятою в поєднанні зі статтею 8, у зв’язку з тим, що вони не мали
ефективних і доступних засобів юридичного захисту стосовно своїх
скарг на втручання в їхні права на повагу до кореспонденції.
10. Постановляє, що мало місце перешкоджання здійсненню
першим, другим і третім заявниками свого права на індивідуальну
заяву за статтею 34 Конвенції.
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11. Постановляє:
а) що упродовж трьох місяців від дня, коли це рішення стане
остаточним відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції, держававідповідач повинна виплатити першому і другому заявникам по
20 000 (двадцять тисяч) євро на відшкодування моральної шкоди,
конвертуванні у національну валюту держави-відповідача за курсом,
чинним на день здійснення платежу, та з урахуванням будь-якого
податку в разі його стягнення;
b) що упродовж трьох місяців від дня, коли це рішення стане
остаточним відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції, держава-від
повідач повинна виплатити третьому заявникові 15 000 (п’ятнадцять
тисяч) євро на відшкодування моральної шкоди , конвертуванні цієї
суми в національну валюту держави-відповідача за курсом, чинним
на день здійснення платежу, та з урахуванням будь-якого податку
в разі його стягнення;
с) що зі спливом зазначених вище трьох місяців і до остаточного
розрахунку на названі суми нараховуватиметься простий відсоток,
що дорівнює граничній позичковій ставці Європейського Централь
ного банку, чинній у відповідний період невиконання цих платежів,
плюс три відсоткові пункти.
12. Відхиляє решту вимог заявників стосовно справедливої са
тисфакції.
Учинено англійською мовою і повідомлено письмово 1 липня
2010 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Регламенту Суду.
К. Вестердік
секретар

П. Лоренцен
голова

Відповідно до пункту 2 статті 45 Конвенції та пункту 2 прави
ла 74 Регламенту Суду до цього рішення додано окрему думку суд
ді Віллігера, яка не збігається з позицією більшості.
Парафовано: П. Л., К. В.
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ОКРЕМА ДУМКА СУДДІ ВІЛЛІГЕРА,
ЯКА НЕ ЗБІГАЄТЬСЯ З ПОЗИЦІЄЮ
БІЛЬШОСТІ СУДУ
Я погоджуюся з резолютивною частиною рішення палати Суду,
зокрема з пунктами 4–6, згідно з якими мало місце порушення стат
ті 3 Конвенції. Але я не погоджуюсь із наведеним при цьому обґрун
туванням, саме з тим, що заявники «зазнали поганого поводження
під час навчання (навчань)» і «не отримали медичної допомоги і лі
кування стосовно завданих тілесних ушкоджень».
На мій погляд, таке поводження, скоріше, виходило поза рамки
ознак поганого поводження і становило катування для цілей статті 3
Конвенції.

Вступ
Передусім я маю зазначити, що встановлення фактів у цій
справі виявилося надзвичайно важким завданням. Можу погодитися
з фактами в тому вигляді, у якому їх викладено в рішенні.
Я також усвідомлюю, що заявники були засудженими злочин
цями, які відбували покарання за вчинення особливо тяжких зло
чинів. Однак покарання має обмежуватися позбавленням їх волі на
строк, визначений відповідним рішенням суду, і, безперечно, не мо
же включати непередбачене тілесне покарання.
Крім того, само собою зрозуміло, що держава має право про
водити у в’язницях будь-які навчання, які вона вважає за потрібне.
У пункті 268 рішення зазначено, що Суд бере до уваги «труднощі,
пов’язані з підтриманням правопорядку в сучасному суспільстві,
непередбачуваність людської поведінки та необхідність навчання
особового складу і підтримання його готовності до дій у випадку
неочікуваної поведінки ув’язнених і, зокрема, у випадку масових
заворушень або в ситуаціях із захопленням заручників». Але суть
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полягає в тому, що такі навчання мають відповідати гарантіям, про
голошеним Конвенцією.
Як останнє вступне зауваження додам, що засуджені перебу
вають в особливо уразливому становищі, оскільки не в змозі самі
подбати про себе. У питаннях, пов’язаних зі здоров’ям і добробутом,
вони залежать від держави, зокрема від в’язничної адміністрації. На
приклад, саме лише невирішення таких питань уже може становити
нелюдське поводження. Будь-яке додаткове негативне поводження
має оцінюватися в цьому контексті ще суворіше.

фактИ
Аналіз фактів виявляє, зокрема, такі аспекти навчань у колонії,
що зачепили кожного з трьох заявників окремо або всіх їх разом під
час навчань 30 травня 2001 року та/або 29 січня 2002 року (пункт 202
і наступні за ним):
— під час одного навчання бійці, залучені до навчань, були в масках
і бронежилетах, а під час другого — у зеленій камуфляжній формі,
мали шоломи, щити, у декого з них були автомати, гумові кийки, наручники, рогачі і вибухові пакети;
— обшук камер заявників розпочався під звуки вибухів та холостих
пострілів з автоматів; залучені до проведення обшуку бійці застосовували вибухові пакети і стукали кийками по щитах;
— бійці вбігали в камери з націленими в камеру автоматами. Двом заявникам наказали лягти на підлогу обличчям донизу. Їм наказали
лежати не рухаючись;
— при цьому одному із заявників завдали численних ударів ногою.
Бійці наступали на нього;
— бійці наказали двом заявникам вибігати один за одним у коридор,
де вони мусили бігти через «коридор», утворений іншими бійцями,
озброєними кийками і щитами. Вони бігли, пригнувши голови до
ніг. Бійці, які сформували «коридор», намагалися вдарити засуджених кийками чи ногами. Одному із заявників завдали таким чином
ударів кийками по голові та спині;
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— одного із заявників витягали з камери двоє бійців, які заломили
йому руки за спину і пригнули його донизу так, що він ледве міг
рухатися;
— двох заявників примусили стати «на розтяжку»; коли один із заявників упав, його вдарили ногою, щоб він підвівся і знову став до стіни в таке саме положення;
— двом заявникам наказали роздягтися догола, а одяг скинули докупи посередині коридору;
— від заявників вимагали присягтися, що вони не порушуватимуть
режиму відбування покарання і виконуватимуть накази працівників колонії. Бійці били одного із заявників за те, що він не відповідав достатньо голосно;
— одного із заявників, який відмовився присягатися, кинули назад
у камеру, де один із бійців, на якому були важкі військові чоботи,
вдарив його ногою, і той знепритомнів;
— одному із заявників наказали бігти назад до камери, і він почав шукати свій одяг, який лежав у безладній купі посеред коридору. Його
били ногами за те, що він робив це надто довго;
— цей заявник біг до камери оголений, тримаючи одяг, і був змушений
при цьому бігти пригнувшись, оскільки постійно зазнавав ударів;
— коли засуджені повернулися до камери, то побачили, що всі їхні речі
розкидані на підлозі по всій камері, поламані або скинуті докупи
посеред камери;
— двоє заявників зазнали тілесних ушкоджень внаслідок першого
навчання, і всі троє зазнали тілесних ушкоджень внаслідок другого
навчання. Лікар з медичного закладу (не з колонії) повідомив заявника, що у нього зламані ребра;
— одразу після цих подій та наступного дня заявники звернулися
з проханням надати їм медичну допомогу і лікування, але цього
зроблено не було, тому їм довелося надавати таку допомогу один
одному;
— тілесні ушкодження, завдані засудженим під час загального обшуку, в документах зафіксовано не було, і в документації немає жодних
слідів фіксації завданих заявникам тілесних ушкоджень.

Я виклав ці факти стисло, а всі подробиці та пояснення щодо
того, як їх було встановлено, можна знайти в рішенні.
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Еволюція практики Суду з розгляду справ
за статтею 3 Конвенції
У міждержавній справі «Ірландія проти Сполученого Королівс
тва» (Ireland v. the United Kingdom) Суд мав визначити, чи становлять
так звані «п’ять методів допиту» нелюдське і таке, що принижує
гідність, поводження, або навіть покарання з точки зору статті 3
Конвенції. У своєму рішенні, постановленому в 1978 році, (серія А,
№ 25, п. 167 та наступні після нього) Суд зазначив:
«Насправді Суд вважає: хоча, з одного боку, існує насильство, яке засуджується як з погляду моралі, так і в більшості випадків за національним
законодавством Договірних держав, але не підпадає під дію статті 3 Конвенції, з іншого боку, видається, що відображення в Конвенції різниці
між термінами «катування» і «нелюдське чи таке, що принижує гідність,
поводження» свідчить про намір за допомогою першого з цих термінів
накласти особливе тавро на навмисне нелюдське поводження, яке спричиняє дуже тяжкі й болісні страждання.
До того ж, як видається, така сама ідея закладена в статті 1 (останнє речення) Резолюції 3452 (XXX), ухваленої Генеральною Асамблеєю Об’єднаних
Націй 9 грудня 1975 року, яка проголошує: «Катування становить форму
жорстокого, нелюдського чи такого, що принижує гідність, поводження
або покарання, які мають обтяжливий і навмисний характер».
Хоча ці п’ять методів, застосовані в поєднанні, безперечно становили нелюдське чи таке, що принижує гідність, поводження, хоча їхня мета полягала у «вибиванні» зізнання, імен інших причетних осіб та/або інформації і хоча їх застосовували систематично, вони не спричиняли страждань
такої надзвичайної інтенсивності і не містили ознак тієї жорстокості, які
маються на увазі саме під терміном «катування».

168. Суд доходить висновку, що практика застосування цих
п’ятьох методів становила нелюдське чи таке, що принижує гідність,
поводження в порушення статті 3».
Це рішення і, зокрема, критерії визначення наявності ознак
нелюдського поводження і катування Суд переглянув у рішенні,
ухваленому у справі «Селмуні проти Франції» (Selmouni v. France)
у 2001 році. Факти цієї справи Суд встановив таким чином (ECHR
1999-V):
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«102. Суд переконався, що п. Селмуні завдали численних ударів. Хоча
б яким був стан здоров’я особи, можна виходити з того, що така інтенсивність ударів здатна завдати значного болю. Крім того, один удар не
обов’язково залишає помітний слід на тілі. Але, як видно з медичного висновку лікаря Гарньєра від 7 грудня 1991 року, ... сліди насильства, якого
зазнав Селмуні, помітні майже по всьому тілу.
103. Суд також зазначає, що заявника тягли волоком за волосся; змусили
його бігти вздовж коридору, з обох боків якого стояли працівники поліції
і намагалися збити його, ставлячи «підніжку»; поставили його на коліна
перед молодою жінкою і сказали їй: «Зараз почуєте, як дехто співатиме»;
потім один із поліцейських, показавши йому свій пеніс і наказавши: «На,
смокчи», облив його сечею; заявникові також погрожували паяльною
лампою і шприцом... Окрім того, що зазначені дії мали насильницький
характер, Суд зазначає,що таке поводження з будь-якою особою, незалежно від її стану, спричинятиме у неї почуття огиди та приниження.
104. Нарешті, Суд зазначає, що викладені вище події мали місце не лише
в той чи інший окремий період перебування під вартою в поліції, протягом якого до таких ексцесів — які в жодному разі не можна виправдати — могла призвести підвищена напруженість та емоції. Однозначно
встановлено, що п. Сельмуні зазнавав неодноразових і тривалих знущань
протягом кількох днів допитів...»

У справі Селмуні Суд визначив відмінність цих фактів від фак
тів у справі «Ірландія проти Сполученого Королівства». Суд не мав
сумніву в тому, що поводження, якого зазнав заявник, було нелюд
ським і таким, що принижує гідність, в порушення статті 3 Конвен
ції (п. 99). Проте належало з’ясувати, чи можна було також вважати
таке поводження катуванням. У справі Селмуні Суд зазначив:
«100. У цій справі залишається визначити, чи можна «біль або страждання», завдані п. Селмуні, оцінити як «жорстокі» у значенні статті 1 Конвенції ООН. Суд вважає, що оцінка такої «жорстокості», як і «мінімального
рівня жорстокості», має відносний характер; вона залежить від усіх обставин справи, таких як тривалість поводження, його фізичні та психічні
наслідки, а в деяких випадках стать, вік і стан здоров’я жертви тощо.
101. Раніше Суд уже розглядав справи, у яких, оцінюючи поводження,
доходив висновку, що його можна вважати лише катуванням (див. згадані вище рішення у справі Аксоя, с. 2279, п. 64, та Айдина, с. 1891–1892,
п. 83–84 і 86). Однак, беручи до уваги той факт, що Конвенція є «живим
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документом, який має тлумачитись у світлі умов сьогодення» (див., серед інших джерел, рішення у справі: «Тайрер проти Сполученого Королівства» (Tyrer v. the United Kingdom) від 25 квітня 1978 року, серія A,
№ 26, с. 15–16, п. 31, згадане вище рішення у справі Сьорінґа, с. 40, п. 102,
і рішення у справі «Лоїзіду проти Туреччини» (Loizidou v. Turkey) від
23 березня 1995 року, серія A, № 310, с. 26–27, п. 71), Суд вважає, що деякі діяння, які в минулому кваліфікувалися як «нелюдське чи таке, що
принижує гідність, поводження», а не як «катування», можуть набути
іншої кваліфікації в майбутньому. Суд вважає, що дедалі вищі стандарти
у сфері захисту прав людини та основоположних свобод відповідно й неминуче вимагають рішучішої позиції при оцінюванні порушень основоположних цінностей демократичного суспільства».

Оцінивши поводження, якого зазнав заявник, Суд дійшов у справі
Селмуні такого висновку:
«105. Зважаючи на ці обставини, Суд переконався, що фізичне і психічне
насильство — якщо оцінювати такі дії, вчинені стосовно заявника, у всій
їхній сукупності — завдало йому «жорстокого» болю та страждань і мало надзвичайно серйозний і жорстокий характер. Таке поводження слід
вважати катуванням для цілей статті 3 Конвенції».

Оцінка фактів цієї справи під кутом зору статті 3 і прецедентно
го рішення у справі Сельмуні
Рішення у справі Селмуні є якщо не головним прецедентом, то
одним із провідних прецедентних рішень Суду, які містять критерії
визначення, за статтею 3 Конвенції, ознак нелюдського чи такого, що
принижує гідність, поводження і покарання. Отже, факти справи,
що розглядається, треба оцінити з точки зору цієї практики Суду.
Порівнювати факти різних справ, безперечно, важко. Втім, пев
ну аналогію між справою Сельмуні і цією справою провести можна.
Як у справі Селмуні, так і в цій справі бійці сформували «коридор»,
через який мусили бігти заявники. В обох справах заявників жорстоко
били. Фактично, у справі Селмуні працівник поліції оголився й помо
чився на заявника; у цій справі двох заявників примусили роздягтись
і бігти оголеними, пригнувши голови до ніг, а тим часом їм завдавали
ударів. У справі Селмуні заявникові погрожували паяльною лампою
і шприцом, а в цій справі озброєні бійці в масках та камуфляжній фор
мі наганяли страх на заявників холостими пострілами, звуками вибу
хових пакетів, стуком кийків по щитах і штурмом в’язничних камер.
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Деякі обставини в цій справі можуть здатися серйознішими за
ті, що мали місце у справі Селмуні. Зокрема, одному із заявників
зламали ребра. Ще одного ударили ногою, взутою у важкий військо
вий чобіт; удар був настільки сильним, що заявник знепритомнів.
Крім того, з появою рішення у справі Селмуні стало зрозуміло, що
всі факти справи слід розглядати й оцінювати в сукупності. На мою
думку, зазначеній практиці Суду не відповідає підхід, коли (як у рішенні
в цій справі) незабезпечення лікуванням і медичною допомогою розгля
дається як окреме питання, за яким ухвалено ще один висновок про пога
не поводження (п. 292–296). Багато таких аспектів потребують, скоріше,
розгляду як невід’ємної частини загального поводження, якого зазнали
заявники. При такій оцінці незабезпечення лікуванням і медичною до
помогою є чинником, що погіршував тяжке становище заявників.
Нарешті, в цій справі простежується — і це, можливо, най
серйозніше питання — певна особливість: такі навчання планували
ся двічі й заздалегідь. Участь заявників планувалася в таких заходах,
і від самого початку допускалася ймовірність того, що їх піддадуть
поводженню, яке принижує гідність і завдає болю, що врешті-решт
і сталося. Перше навчання (30 травня 2001 року) було сплановане
й затверджене керівництвом. Згодом, за наявності повної інформації
про те, що відбувалося під час першого навчання, знову планується
і затверджується ще одне навчання — на 29 січня 2001 року.

Висновок
На мою думку, дедалі вищі стандарти, напрацьовані Судом
у справі Селмуні, у цій справі не застосовано. Зокрема, не застосо
вано належного критерію визначення наявності ознак катування,
про яке йдеться в статті 3 Конвенції. У справі, що розглядається, має
бути такий самий висновок, що й у зазначеній справі.
Отже, враховуючи уразливе становище заявників у цій справі,
вважаю, що свідомо допущене стосовно них фізичне і психічне на
сильство, оцінюване в цілому, завдало їм жорстокого болю і страж
дання, а також мало надзвичайно серйозний і жорстокий характер.
На мою думку, таке поводження слід вважати катуванням у зна
ченні статті 3 Конвенції.
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ДОДАТОК

Стислий виклад усних показань

1. Показання свідків, зібрані делегатами Суду на засіданнях
у Хмельницькому в період з 25 до 27 червня 2007 року, можна стисло
викласти таким чином.
A. Заявники

1. Перший заявник (Сергій Вікторович Давидов)
2. Заявник повідомив делегатам, що в час подій, про які йдеться,
він відбував покарання в Замковій колонії. Він знав Гоменюка (тре
тього заявника) з 1986 року. Коли відбувалися зазначені події, його
утримували в камері № 8, що була навпроти входу до монастиря;
разом з ним відбували покарання решта 10 засуджених (серед них
він назвав Ільченка, Вагіфа Діденка, Олега Діденка). Втім, оскільки
всіх їх тримали в різних камерах, він не знав, хто з них був у якій
камері. Про те, що Гоменюк відбуває покарання в Замковій колонії,
він дізнався лише в 2002 році.
3. Заявник стверджував, що зранку 30 травня 2001 року засуд
жені почули барабанний стук (або, можливо, стук кийками по щи
тах) та інший шум і зрозуміли, що на територію колонії увійшли
воєнізовані формування. За десять днів до цього з’явилися чутки
про прибуття спецпідрозділів, тому починаючи з 18–20 травня за
суджені щодня очікували на їх появу. Він міг бачити з вікна своєї
камери, як ці формування входять на майданчики колонії. На його
думку, вони не були сформовані з працівників Замкової колонії. За
суджені почули вибухи, холості постріли з автоматів і якісь вигуки.
Бійці були вдягнені в чорну форму і бронежилети, з якимсь написом
ззаду на формі; у них були довгі кийки і жовті щити. На його думку
та за чутками, які дійшли до нього, це був підрозділ спеціального
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призначення «Беркут». У них також були автомати з укороченими
стволами. Заявник припустив, що він почув постріли з автоматів.
4. Події в камері 30 травня 2001 року він описав таким чином.
Двоє «бійців» (офіцерів) у масках вбігли з націленими в камеру ав
томатами. Вони наказали в’язням лягти на підлогу обличчям дони
зу, а потім наказали вибігти в коридор монастиря, де вони бігли до
стіни [навпроти камери] через живий коридор, утворений іншими
бійцями, озброєними кийками і щитами. Його першим примусили
встати і бігти. Всі бійці, які утворювали «коридор», озброєні кийка
ми і щитами, намагалися вдарити його. Його зупинив боєць і нака
зав стати до стіни. Поблизу заявника був Вагіф Діденко. Бійці поча
ли обшукувати їх і наказали роздягтися догола; їхній одяг скинули
докупи посередині коридору і не перевіряли. Пізніше хтось показав
на них і сказав «ось ці», і тоді бійці підійшли до нього і Діденка і за
жадали назвати свої імена, підставу засудження і призначені строки
позбавлення волі. Потім вони сказали, що він не відповідає достат
ньо голосно і почали бити його по м’язах ніг, печінці тощо. Бійці
сказали йому припинити порушувати режим відбування покарання.
Потім їм скомандували бігти назад один за одним, але продовжува
ли завдавати їм ударів кийками. Інші бійці зі щитами створювали
шум, стукаючи кийками по щитах. Він бачив приблизно 50 осіб
у масках. Дехто з них сміявся, а інші намагалися вдарити в’язнів,
коли ті бігли. Через десять-п’ятнадцять хвилин після того, як вони
повернулися в камеру і за ними зачинили двері, до них прийшли
Захаров і Мазуренко і запитали, чи мають вони якісь скарги. Це бу
ло зроблено в присутності бійців спецпідрозділу. Він також знав, що
Волков (який говорив з ним про ці події у вересні 2001 року, коли
розглядав скарги) і Стасюк були присутніми на навчанні.
5. Показання заявника стосовно скарг на здоров’я такі. Під час
першого навчання він дістав численні тілесні ушкодження, почував
ся так, немов йому щось «загрожує», і перебував у стані глибокого
морального приниження і переляку. Однак лікуванням його не за
безпечували. Він стверджував, що лікування проводять тоді, «коли
починаєш умирати». Він повідомив, що «кожен» звернувся зі скар
гою до Генеральної прокуратури. Але скарги до Верховного Суду,
Хмельницької обласної прокуратури та інші адресатам не відправ
лялися. Він та Ільченко відправили скарги до прокуратури, і тоді
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майор Бойко викликав його й Ільченка і сказав, що вони повинні
співробітничати з адміністрацією і дотримувати режиму в колонії.
Їм також сказали, що їхні скарги не мають жодного шансу на успіх.
6. Щодо другого навчання, яке проводилося 29 січня 2002 ро
ку, заявник повідомив, що воно почалося приблизно о 10–11 годині
ранку і що під час навчання він утримувався в карцері № 13 чи
№ 14. Він побачив ствол автомата, а потім почув холості постріли.
Почувши постріли, він одразу впав на підлогу. Двоє бійців підвели
його з підлоги і кинули в дуже вузький прохід між камерами, де він
побачив Волкова, Стасюка і ще одну особу, які стояли на відстані
5–6 метрів. Він також побачив, що інші камери відкриті. Один із
засуджених, Костенко, порізав собі зап’ястя лезом, яке приховав при
собі. Засудженим наказали присягтися, що вони виконуватимуть
вказівки адміністрації. Він відмовився присягтися, і тоді вони поча
ли бити його по нирках і ребрах. Один із бійців, на якому були важкі
військові чоботи, вдарив його ногою, і він знепритомнів. Потім його
кинули назад у камеру.
7. Стосовно присутності спецпідрозділів заявник стверджував,
що вперше бачив спецпідрозділи в 1994 році, коли відбував пока
рання в Білоцерківській виправній колонії. Він повторив, що, на
його думку, це були підрозділи спецпризначення, можливо «Бер
кут», озброєні автоматами і вдягнені в бронежилети і чорну форму.
Він вважав, що ці навчання мали на меті «продемонструвати силу»
і провести тренування на справжніх в’язнях, щоб примусити їх по
водитися так, як хоче адміністрація.
8. Під час другого навчання він дістав тілесні ушкодження
(внаслідок ударів), у нього з’явився біль у боці; рентгенівське обсте
ження провів лікар з медичного закладу (не з колонії). Він також
висловив лікареві своє занепокоєння тим, що захворів на пневмонію,
оскільки в його камері через відсутність опалення було доволі холод
но. Лікар констатував, що в нього зламані ребра, і записав результа
ти огляду в медичну книжку, повідомивши його, що через місяць він
видужає. Лікар у колонії не хотів надавати допомогу, оскільки пере
бував під повним контролем адміністрації. Серйозні травми дістали
також інші засуджені, серед них і Костенко та в’язень, який хворів
на епілепсію. Зрештою, у того в’язня стався серцевий напад і його
перевели до с. Клементовичі. Коли бійці били засудженого, в яко
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го стався напад епілепсії, вони не вірили, що він має цю хворобу,
і продовжували бити його, вважаючи, що він прикидається епілеп
тиком. Засуджені знову звернулися з низкою скарг до різних установ
(він також згадав СРТ та одного з працівників Комітету). У грудні
2002 року Волков відповів йому, повідомивши, що жодних порушень
закону не виявлено. Прибувши до Бердичівської виправної колонії
№ 70, він виявив, що при переведенні до цієї колонії зникла його
медична книжка. Пізніше він не став домагатися документування
переломів, вважаючи, що «в цьому не було сенсу» і що в будь-якому
випадку неможливо було довести, що вони виникли внаслідок нав
чання, а не якихось інших подій.
9. Свої скарги до Генеральної прокуратури разом з клопотан
ням про надання релігійної літератури він намагався відправити на
порушення встановленого порядку подання скарг, і його зрештою
покарали за відправку їх у нелегальний спосіб. Він знову повідо
мив, що не було сенсу звертатися зі скаргою до прокурора, оскільки
в будь-якому разі всю кореспонденцію переглядали працівники ко
лонії. Крім того, ці скарги повернули до прокурорів, які були при
сутніми під час обшуку, тому звернення з ними не мало ніяких
шансів на успіх.

2. Другий заявник (Віталій14 Володимирович Ільченко)
10. У час, коли цей заявник давав показання делегатам, він від
бував покарання в Ізяславській колонії № 52. Він знав інших заяв
ників, зокрема Друзенка, з яким познайомився у Вінниці в 1998 ро
ці, коли він утримувався з ним в одній камері. Згодом Друзенка
перевели до Замкової колонії. В Ізяславі він знову зустрів Друзенка
і дізнався, що той уже звернувся до Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини зі скаргами, які стосувалися різних аспектів
його ув’язнення ще до прибуття до Замкової колонії, і що за це йому
подовжили строк позбавлення волі ще на один рік. З Гоменюком
другий заявник познайомився значно пізніше, коли його тримали
в одиночній камері і вони з Гоменюком, який був у сусідній камері,
налагодили міжкамерний зв’язок. Він також знав Мартова, Кисельо
ва та інших засуджених, але не знав їхніх прізвищ.
14

Виправлено 31 серпня 2010 року: у попередньому тексті зазначено «Василь».
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11. Під час подій 30 травня 2001 року другий заявник утриму
вався в камері № 8, яка була на першому поверсі в самому кінці
коридору. Події, пов’язані з навчанням, яке проводилося 30 травня
2001 року, він описав таким чином. День почався як завжди — з по
будки і згідно із внутрішнім розпорядком. Потім він почув якийсь
шум у коридорі, що долинав від входу до монастиря. Крізь 20-санти
метрову щілину у дверях він побачив людей у бронежилетах і з щи
тами; шум наближався. Він міг чути, як хапали і били людей, а та
кож звук від вибухових пакетів. Він почув стук кийків по щитах
і вибухи, що ставали ближчими.
12. Другий заявник почув, як відчинили першу камеру, потім зно
ву — звук від вибухового пакета. Минуло ще 10–15 хвилин. Перши
ми були відкриті дві камери, розташовані праворуч. Співкамерники
зрозуміли, що має щось відбутися. Дехто діставав ліки, інші вдягали
додатковий одяг, і кожен готувався до чогось надзвичайного. Він вдяг
нув додатковий одяг. Потім він знову почув вибухи і постріли поблизу
камери. Двері відчинилися, і в камеру вбігли бійці в масках та броне
жилетах і з автоматами. Вони почали вигукувати команди (наприклад,
лягти на підлогу), вживаючи непристойні слова. Двоє вже лежали
у проході на підлозі, і не було вільного місця, щоб він міг лягти. Чо
ловік у формі підбіг до нього і закричав: «Був наказ лягти на підлогу!»
Потім він ударив ногою заявника у живіт, по спині і потилиці, при
мусивши його таким чином лягти на підлогу із закладеними за голову
руками і розведеними ногами. Оскільки лежати обличчям донизу було
незручно, він спробував повернути голову, але одразу дістав удар но
гою. Бійці пересувалися по камері, наступаючи на засуджених.
13. Потім другому заявникові наказали вийти в коридор; спів
камерникам наказували виходити один за одним у коридор, і вони
виходили, пригнувши голови до ніг. Його витягали з камери двоє
бійців, які заломили йому руки за спину і пригнули його донизу
так, що він ледве міг рухатися. Потім біля дверей він почув ко
манду «вперед, бігом», після чого дістав удари кийками по голові,
що змусило його пригнутися, а тоді йому дісталися удари по голові
та спині. Прийшли люди у військовій формі і поставили його «на
розтяжку»15. При цьому також були присутні офіцери з адміністра
Як пояснив заявник, це означає, що його поставили до стіни з широко розстав
леними ногами і обіпертими на неї руками.
15
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ції колонії. Йому перепадали удари з різних боків, а коли він упав,
його підвели, щоб він далі залишався у такій самій позі, а потім
знову били. Згодом усім наказали розвернутись і роздягтися. Йому
наказали зняти навіть спідню білизну. Він розгледів, що на бійцях
(підрозділів спеціального призначення) була додаткова військова ка
муфляжна форма кольору хакі; вони мали так звані «рогачі», бро
нежилети, чорні маски, зброю. На них також були берці (спеціальні
військові чоботи). Коли засуджені роздягалися, їх безперервно би
ли кийками по тулубу, м’язах, печінці, хребту тощо. Бійці крича
ли «швидше, швидше», примусили засуджених стати «на розтяжку»
і стояти роздягненими, обіпершись на стіну руками. Кілька разів
він падав, але його підводили і били. Він був змушений присісти.
Потім йому наказали присягтися, що він не порушуватиме режим
відбування покарання і виконуватиме накази. Йому наказали бігти
назад до камери, і він почав шукати свій одяг, який лежав у безлад
ній купі посеред коридору. Заявник почув голос начальника їхнього
відділення в колонії Гайдамаки — той сміявся. Коли він оголений
біг назад до камери, йому безперервно діставалися удари, тому він
біг пригнувшись. Коли він опинився в камері, йому знову наказали
лягти на підлогу. Потім хтось наказав усім засудженим підвестися
і відновити порядок у камері. За станом камери не можна було ска
зати, що в ній проведено «загальний обшук», оскільки всюди були
розкидані речі, деякі предмети були поламані, інші (продукти, одяг,
особисті речі) — скинуті докупи посеред камери. Підрозділи поки
нули приміщення, коли засудженим настав час їсти. Одразу після
навчання і наступного дня вони звернулися по медичну допомогу,
але до них ніхто не прийшов, і їм довелося самим надавати допомогу
один одному. Їхні скарги на здоров’я не розглядали, і засудженим не
надали ані допомоги, ані лікування. Вони лікували себе самі. Заяв
ник відчував біль у нирках, і протягом кількох днів у нього в сечі
була кров. Після навчання їх не забезпечили лікуванням і медичною
допомогою, і засуджені лікувалися самотужки. Заявник стверджу
вав, що протягом тривалого часу відчував біль у нирках.
14. Стосовно присутності працівників колонії заявник стверд
жував, що Захаров і Гайдамака були присутніми під час навчання.
Він повідомив, що вони вказували бійцям на певних засуджених
для застосування до них більшої сили, і тому його били більше, ніж
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інших. Тих засуджених, хто скаржився на умови тримання в колонії,
били більше.
15. Щодо своїх скарг стосовно навчання заявник стверджував,
що після навчання в його камеру прибула комісія у складі Заха
рова, Мазуренка, Мазепи і ще однієї особи (мабуть, прокурора).
Засуджених запитали, чи мають вони скарги. На той час вони за
явили, що не мають скарг, але він разом з ще одним заявником,
Давидовим, почали писати скарги до Верховного Суду, тимчасом як
кілька скарг Давидова вже перебували на розгляді в судах першої
інстанції, обласних судах та у Верховному Суді. Вони передали ці
скарги Гайдамаці, начальникові їхнього відділення в колонії, і він
передав їх до спеціального відділення, тобто Мазуренку. Це стало
ся наступного дня. Гайдамака викликав їх і пригрозив, вимагаючи,
щоб вони відкликали скарги. Під тиском усіляких погроз вони бу
ли змушені відкликати ці скарги. Він почав скаржитися 7 лютого.
Заявник також підсумував, що ніхто не проводив розслідування за
їхніми скаргами.
16. Під час другого навчання заявник перебував на другому по
версі, оскільки на той час його вже перевели з режиму тюремного
ув’язнення на режим максимального рівня безпеки. Його тримали
в камері № 23 в монастирі. 29 січня 2002 року він знову побачив за
гони. Загалом налічувалося понад 200 солдатів. Потім він почув ви
бухи, вигуки, стогін і військові команди. Ці звуки долинали здебіль
шого з камер № 19 і № 29, розташованих неподалік від камери № 23.
Засудженим наказували голосно вигукувати свої імена і присягати
ся, що вони співробітничатимуть з адміністрацією колонії. Його са
мого не били під час обшуку, але після того, як військові підрозділи
покинули Замкову колонію, його викликав Заремський. При цьому
також були присутні кілька молодших інспекторів з 8-го відділення.
Заремський зажадав, щоб він припинив скаржитися, і пригрозив,
що інакше його «знищать» і що «йому буде гірше, ніж іншим». Про
тягом години-півтори його били присутні інспектори.
17. Стосовно присутності спецпідрозділів заявник повідомив,
що бійці були з військового підрозділу одного виду. Вони відріз
нялися від бійців Державного департаменту — на них були броне
жилети, форма кольору хакі із закачаними рукавами, і вони мали
зброю та щити (жовті або світло-коричневі). Вони також мали рогачі,
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маски і шоломи. Ще він стверджував, що деякі бійці, можливо, були
озброєні автоматами.
18. Другий заявник стверджував, що з-поміж тих, хто звернувся
із заявою до Суду, залишилося лише троє. На нього чинили тиск,
домагаючись відкликання заяви, а інші засуджені, можливо, також
опинилися в такій самій ситуації. Заявник скаржився, що у ньо
го виникли проблеми, зокрема його примусово перевели з камери
№ 23 до камери № 53, в якій утримувалися кримінальні авторитети,
і ті також чинили на нього тиск на прохання адміністрації Замкової
колонії. Зрештою, його помістили в камеру з іншими засудженими,
так званими «соціально неадаптованими». Він стверджував, що все
спеціально розіграли так, аби переконати засуджених у тому, що він
представник адміністрації колонії, хоч це не відповідало дійсності.
За його словами, «проблеми виникли» й у Гоменюка та Давидова,
адже Давидова хтось намагався вбити.

3. Третій заявник (Сергій Якович Гоменюк)
19. Цей заявник повідомив, що під час другого навчання він
відбував покарання в Замковій колонії разом з іншими заявниками,
серед яких були Друзенко, Мартов і Іванов. Серед офіцерів він помі
тив присутність Стецюка, Сацюка, Мазуренка і Мазепи. Також був
присутній начальник їхнього загону виправно-трудової установи.
20. Третій заявник пояснив, що вранці 29 січня 2002 року за
суджені прокинулися, як завжди, приблизно о 6 годині із сигналом
побудки. Потім вони побачили спецпідрозділи в камуфляжній фор
мі та масках, з автоматами (можливо, автомати Калашникова з уко
роченими стволами (АКСУ-74)), почули постріли з автоматів, звуки
від вибухових пакетів і побачили дим. Він не був упевнений у тому,
що це були не бійці спецпідрозділів, а охоронці з колонії. Заявник
повідомив, що фактично обшук у Замковій колонії проводив якийсь
окремий вид спецпідрозділів. На його думку, ці навчання мали на
меті «продемонструвати силу», пригрозити їм і провести тренування
на справжніх в’язнях.
21. Він бачив, як бійці підіймаються на другий поверх, де вони
наказали засудженим лягти, почали кожного бити і витягувати в ко
ридор. Камери відкривали одну за одною. Засуджених пропускали
через «живий коридор» із бійців і при цьому били ногами та гумови
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ми кийками. Їм наказали стояти «на розтяжку», принижували і ви
магали присягтися не порушувати режиму відбування покарання.
Оперативник (очевидно, це був хтось з працівників колонії) давав
вказівки, кого слід бити дужче. Потім засудженим наказали бігти
до камери. Друзенку, четвертому заявникові, наказали залишитися
в коридорі з іншими, а потім його кинули в камеру. Все було пере
вернуто догори дном, речі розірвані, цукор, тютюн і сигарети ски
нуті докупи посеред камери.
22. Заявник стверджував, що міг також бачити з камери, як
б’ють засуджених на першому поверсі. Він дістав травми ребра і но
са, і протягом п’яти-шести днів у нього в сечі була кров. Він також
стверджував, що Друзенка помістили в медичну частину, оскільки
той мав проблеми з хребтом і міжхребцевим диском, але лікуван
ня не проводилося. Третій заявник також стверджував, що Мартов
дістав тяжкі травми нирок і ніг.
23. Скарги, які він писав, Мазуренко і Мазепа розривали. Кіль
ка скарг було відправлено за допомогою релігійного тексту з поси
ланнями на Біблію, в якому шифрували інформацію, а шифр був
знайомий Жердєву. Заявника помістили в карцер. Щоб домогтися
звільнення з карцеру, він зіпсував шлунок і покалічив собі ступ
ні, тож досі відчуває наслідки того самоскалічення, оскільки не
спроможний працювати на будівництві, де працював раніше.
В. Свідки, заслухати яких запропонували заявники

1. Вагіф Нурзалі Діденко
24. У минулому цей свідок відбував покарання в Замковій ко
лонії. Він був очевидцем подій 30 травня 2001 року і, як стверд
жується, свідком наслідків, що їх мали події 29 січня 2002 року.
25. Цей свідок стверджує, що під час першого навчання його
вигнали з камери № 8, у якій тримали разом із заявником Ільченком
та із сімома іншими засудженими. Крізь шеренгу бійців спецпідроз
ділу він проходив зігнувшись, оскільки бійці безперервно завдавали
йому ударів, «підганяючи його», і він не міг бачити, хто його ото
чував. Він не підкорився бійцям, які обшукували його і наказали
роздягтися догола, і тоді його дуже побили. Потім вони допомогли
йому зняти труси, і він кинув увесь свій одяг на загальну купу одягу.
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Бійці били його кийками по ногах і руках і змусили стати «на роз
тяжку» в коридорі навпроти своєї камери. Він стверджував, що від
нього зажадали назвати своє ім’я, статтю Кримінального кодексу, за
якою його було засуджено, та призначений йому строк позбавлення
волі. Він повідомив ці дані, а коли відмовився повторити їх десять
разів, його знову побили. Обшук і побиття в його камері тривали
приблизно 40 хвилин. Потім хтось прийшов у камеру і запитав їх,
чи мають вони скарги, додавши, що вони повинні радіти, що «легко
відбулися».
26. Він також підтвердив, що перед початком навчання чув
сигнал, вибухи і холості постріли з автоматів. Він бачив приблиз
но 30 бійців зі спецпідрозділів. До навчання засуджені готувались
або ж намагалися підготуватися заздалегідь, оскільки були чутки
про прибуття цих підрозділів. Дехто із засуджених одягав додатко
вий одяг, інші приймали заспокійливі, щоб менше відчувати удари.
Він повідомив, що під час навчання кілька засуджених, включно
з Ільченком і Михайленком, дістали тілесні ушкодження. Багато хто
показував йому свої травми. Під час навчання вони бачили, як двоє
бійців несли засудженого, який був у непритомному стані.
27. Цей свідок підтвердив факт присутності прокурора Волкова
під час першого обшуку, а також те, що коридор був наповнений
30 бійцями. Він також стверджував, що спецпідрозділи перебували
в Замковій колонії з раннього ранку до вечора. Свідок не міг з упев
неністю сказати, які саме спецпідрозділи брали участь у навчанні,
але зазначив, що це був або «Беркут», або «ОМОН», оскільки зазви
чай саме так називають спецпідрозділи. Бійці мали спеціальні засо
би, включаючи мотоциклетні шлеми (деякі з них були із забралами,
що закривали обличчя) та щити; спеціальні шоломи на бійцях були
схожі на мотоциклетні шоломи. Дехто був у масках. За кілька хвилин
після обшуку в камері панував безлад: усе перевернуто догори дном,
чай і цукор — на підлозі, постільну білизну розірвано, особисті речі
розкидано по всій камері.
28. Свідок стверджував, що навчання проводили з метою при
душення і покарання засуджених. Під час такого «обшуку» ніхто не
роз’яснював їм їхні права та обов’язки, і ніхто не повідомляв про те,
коли ці підрозділи проходитимуть навчання, адже їх ввели таємно
й несподівано. Він згадав, що хтось хотів поговорити з ним про його
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скарги, але він відмовився, оскільки та особа насправді не мала ба
жання розслідувати їх. Тоді скарги про погане поводження під час
навчання він подав разом з Ільченком через Жердєва.
29. Мазуренко і Шацький намагалися вплинути на нього, щоб
він не скаржився на погане поводження, якого зазнав під час нав
чання. Він стверджував, що засуджені не могли скаржитися на по
гане поводження з огляду на погрози офіцерів, які були присутніми
під час навчання. Згодом вони не мали нічого, на що можна було б
посилатися у скаргах, оскільки не було жодних медичних документів
з фіксацією тілесних ушкоджень, яких зазнав він та інші засуджені.
Лікар сказав йому, що спробує надати йому медичну допомогу, але
нічого не записуватиме в його документи. Проте заявник все ж таки
мусив пройти додаткове лікування і прооперуватися в Херсоні та
Львові, оскільки стан його здоров’я погіршився. Він міг пересувати
ся лише за допомогою палиці.
30. Він підтвердив, що під час другого навчання його не було
в Замковій колонії, бо він проходив лікування в колонії № 98. Піс
ля повернення в Замкову колонію 2 лютого 2002 року його переве
ли в одиночну камеру. Його викликав Мазуренко і сказав, що його
не оминуть побиття та ушкодження, яких зазнали інші. Зрештою,
Мазуренко і Шацький побили його, а також намагалися задушити.
Його повернули до камери, де йому розповіли, що інші засуджені
також дістали травми.

2. Леонід Володимирович Михайленко
31. У минулому цей свідок відбував покарання в Замковій ко
лонії і був безпосереднім очевидцем подій 30 травня 2001 року. Під
час подій 30 травня 2001 року він утримувався в тій самій камері,
що й дехто із заявників. Із Замкової колонії він вибув 12 липня
2001 року.
32. Спершу його тримали в камері № 13, а потім перевели до
камери № 16. Він стверджував, що знав засуджених Литвинова і Ді
денка. На його думку, камера не відповідала вимогам тримання
ув’язнених, оскільки в ній було холодно і не було постільної білиз
ни. У колонії йому поставили діагноз туберкульозу, причиною яко
го було недоїдання, від якого страждали засуджені, і його перевели
в одиночну камеру № 17. Того дня, коли відбулися зазначені події,
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він почув якийсь шум (вибухи і постріли), двері його камери відчи
нили і він побачив наповнений людьми коридор, у якому засуджені
стояли «на розтяжку» і їх били по ногах. Їх обшукували і роздягали.
Лунали команди, такі як «стояти на місці», «присягніться, що будете
співробітничати з адміністрацією», «на коліна».
33. Свідок стверджував, що бачив людей у спеціальній формі, що
в усіх була однакова. У них були кийки, і не було автоматів. На його
думку, вони були не з колонії. Він також бачив Мазепу, Мазуренка,
Шацького і Бондарчука, які брали активну участь у навчанні. Вони
стояли збоку і, можливо, вказували на засуджених, яких треба було
бити більше. Давидову, Гоменюку, Друзенку і Діденку завдали тяж
ких побоїв. Деякі засуджені падали, і тоді їх підводили ударами ніг
і знову били. Їм наказали присягти на слухняність адміністрації і на
те, що вони дотримуватимуть вимог режиму відбування покарання.
Деяким засудженим наказували присягатися на колінах. Це тривало
протягом приблизно 10–15 хвилин. Він бачив роздягнених засудже
них із камер № 15 і № 16.
34. На його думку, найтяжчих побоїв зазнав Діденко з камери
№ 8. Пізніше він побачив ці тілесні ушкодження і розмовляв з ін
шими засудженими під час прогулянок у дворику, в який виводили
засуджених з камер №№ 8, 14 і 16 — в колонії було лише 3 дворика
для прогулянок. Він стверджував, що, незважаючи на те, що в нього
діагностували наявність відкритої форми туберкульозу, його й далі
виводили на щоденні прогулянки разом з іншими засудженими. Во
ни передали свої скарги стосовно інцидентів, які мали місце під
час навчання, через працівника колонії. Однак адресатам ці скарги
передано не було. Він зрозумів, що ці скарги й тілесні ушкодження
не зареєстрували.
35. Стосовно подій, які мали місце 29 січня 2002 року, свідок
повідомив, що двох засуджених у зазначених камерах дуже побили.
Йому сказали, що Друзенка і Гоменюка побили так тяжко, що вони
не могли ходити чи навіть користуватися туалетом без сторонньої
допомоги. З метою лікування туберкульозу його перевели до колонії
№ 61 в Херсонській області, і лише 12 червня 2002 року його повер
нули до Замкової колонії. Тут його утримували до 2006 року.
36. Свідок розповів про погрози, висловлені на його адресу
у зв’язку з наміром дати показання делегатам Суду. Зокрема, він
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стверджував, що йому погрожував майор Кислов і полковник Поль
овий, які попередили його, що дача показань на засіданні делегатів
Суду матиме для нього негативні наслідки.

3. Олег Тишалков
37. У минулому цей свідок відбував покарання в Замковій ко
лонії і був очевидцем подій 30 травня 2001 року. Під час зазначених
подій він перебував у камері № 2. Він повідомив, що знає заявни
ків, хоча не пам’ятає всіх прізвищ. Йому нічого не відомо про друге
навчання, оскільки у вересні 2001 року його перевели із Замкової
колонії. Але інші засуджені розповідали йому, що друге навчання
було набагато жорстокішим за перше.
38. Він стверджував, що обшук почався після 6 години ранку,
приблизно через годину після побудки. Ще за тиждень чи півтора
до тих подій вони чули, що очікується проведення такого обшуку.
Однак їх не інструктували, як себе поводити і що робити під час
такого заходу.
39. Бійці, на яких була однакова чорна форма, маски і шоло
ми, з кийками і вибуховими пакетами вбігли в камеру і наказали
всім лягти на підлогу. Відчувався певного роду психологічний тиск
з їхнього боку, оскільки все робилося хаотично і дуже швидко. Він
нарахував приблизно 30 бійців. Свідок стверджував, що бачив, як
дії при обшуку знімалися на відеокамеру, а дехто робив нотатки.
Потім засуджених стали виводити по одному в коридор. П’ятеро
чи шестеро бійців, які зайшли в камеру, кричали і не дозволяли
засудженим підводити очі, навмання завдаючи їм ударів кийками.
Засуджених примусили роздягтися догола, наказали стати «на роз
тяжку» і присягтися, що вони співробітничатимуть з адміністрацією
і дотримуватимуться режиму відбування покарання. Коли вони бі
гом поверталися до камери, бійці знову били їх кийками. У камері
все було перевернуто догори дном: розкидано постільну білизну,
матраци, особисті речі тощо. Працівники колонії давали вказівки,
кого слід бити дужче. Це стосувалося тих засуджених, хто багато
скаржився і вимагав поліпшення умов відбування покарання. За
лучений підрозділ був із Хмельницької області і належав до якогось
виду підрозділів спеціального призначення. Під час обшуку були
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присутні прокурори. Камеру відвідали представники адміністрації
в супроводі бійців з автоматами.
40. Він стверджував, що його утримували в іншій камері, не із
заявниками, і він нічого не може сказати про їхні тілесні ушкод
ження, оскільки бачився з ними лише поза межами камер. У кож
ного були ті чи інші тілесні ушкодження: синці, гематоми тощо.
Він особисто дістав кілька травм; йому дуже пошкодили барабанну
перетинку. Він не проходив належного лікування у зв’язку з цією
травмою з огляду на відсутність «фахівця з лікування вуха, горла,
носа» (отоларинголога).

4. Вадим Гетьманський
41. У минулому цей свідок відбував покарання в Замковій ко
лонії і був очевидцем подій 30 травня 2001 року і 29 січня 2002 ро
ку. Під час зазначених подій він утримувався в камері № 4 разом
з десятьма іншими засудженими; камера містилася не в монастирі,
а в іншому будинку на території житлової зони колонії. Це був жит
ловий сектор. Засуджені, яких утримували в цьому секторі, могли
покидати свої камери з 6 години ранку до 10 години вечора; тому
він міг бачити події і тих людей, які проходили повз ці приміщення,
але не зі своєї камери. На перший поверх вели сходи і звідти він міг
бачити, що відбувається за парканом, який оточував сектор, де він
відбував покарання.
42. Про те, що має відбутися перше навчання, свідок дізнався від
майора Крошки, який сказав, що «очікується щось цікаве». Свідок
стверджував, що, коли почалося перше навчання, а саме — 30 трав
ня 2001 року, на територію їхнього сектору ввійшла велика кількість
солдатів. Вони кинули вибухові пакети на волейбольний майданчик
поблизу будинку, в якому була його камера, і це відбулося в момент,
коли на майданчику перебували засуджені, які вийшли на прогулян
ку; потім вони увійшли на територію житлової зони, почали стріля
ти і раптово увірвалися в камери. Вони піднялися сходами на другий
поверх і ввійшли в його камеру. Всім наказали лягти на підлогу,
а потім почали кидати вибухові пакети. Всі засуджені лежали на під
лозі, і було залучено велику кількість солдатів. Усіх вигнали з при
міщень. Їм наказали вибігати з камери, і солдати в коридорі били
їх кийками. Били по кому попало, тож удари кийками діставалися
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окремим засудженим. Декого із засуджених поставили вздовж стіни
з обіпертими на неї руками. Іншим, включно з цим свідком, наказа
ли стати на коліна в центрі подвір’я. Він мусив стояти на колінах із
заведеними за голову руками протягом 20 хвилин. Солдати вигнали
всіх із житлового корпусу, в якому його утримували, і поставили
майже всіх на коліна на подвір’ї поблизу волейбольного майданчи
ка, інші стояли вздовж паркану. Засуджених виганяли з приміщень
по одному, із заведеними за спину руками, наказавши їм нахилити
голови донизу тощо. Уся ця процедура тривала приблизно 20 хвилин.
Примушуючи засуджених стати «на розтяжку», солдати били їх по
ногах. Тих, хто був не в змозі простояти так тривалий час, заби
рали до медичної частини. Солдати увійшли в наступний корпус.
Підійшов майор Крошка в супроводі двох високих солдатів. Вони
звеліли показати, де Роман Огли, і, забравши його з собою, рушили
в напрямку монастиря. Потім усіх відправили на перший і другий
поверхи житлового корпусу. Свідок повідомив, що під час проведен
ня навчання в травні 2001 року були присутніми Захаров, Мазепа
і представник прокуратури. Він звернувся зі скаргою стосовно цих
подій до полковника Захарова, заступника начальника колонії, і той
сказав йому, що вона нічого не варта. Свідок також стверджував, що
жодного розслідування цих подій не проводилося.
43. Свідок повідомив, що не зазнав серйозних травм, але засуд
женим, які стояли біля паркану, дісталися удари по ногах. Тих, хто
не міг стояти і падав, підводили і відправляли в напрямку медичної
частини. Солдати рушили до монастиря, і згодом він дізнався, що
вони побили засуджених, які там утримувалися. Він міг бачити, як
людей направляли до медичної частини, оскільки вони проходи
ли повз корпус, у якому він перебував. Зокрема, він бачив п’ятьох
чи шістьох засуджених; декого з них залишили в медичній частині,
а інших не залишили, тобто двоє з них повернулися до камер у мо
настирі. Когось, очевидно, побили так, що їх несли двоє прапор
щиків або вони йшли за допомогою інших травмованих товаришів.
Дехто кульгав, інші затискували свої рани. За словами цього свідка,
Гоменюка дуже побили під час першого чи другого навчання. Най
тяжче побили тих, хто утримувався в камерах на першому поверсі
монастиря. Підрозділи, які брали участь в обшуку, перебували в мо
настирі близько години, потім засуджені почали йти до медичної
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частини. Він стверджував, що Литвинов, якого він знав і якого три
мали в монастирі, проходив повз нього і сказав, що всіх засуджених
(6–7 осіб) у його камері побили.
44. Стосовно другого навчання він стверджував, що солдати би
ли засуджених, які утримувалися в одиночних камерах та ізолято
рах. Солдати ввійшли на територію колонії, навіяли страх на засуд
жених, потім рушили до монастиря, де жорстоко побили засуджених
у камерах. Він стверджував, що до проведення другого навчання
було залучено приблизно 300 осіб. Під час другого навчання він
бачив, як Литвинов ішов з монастиря до медичної частини в суп
роводі прапорщика-контролера із Замкової колонії. Вони також по
били в’язня, якого звали Вова Київський. Побиття відбувалося за
вказівками офіцерів з числа адміністрації колонії; тих, на кого вони
вказували, відправляли до монастиря і там били (так відбувалося
і під час першого, і під час другого навчань). Засуджених, які утри
мувалися в монастирському корпусі, жорстоко побили.
45. Щодо спецпідрозділів та їхнього оснащення він повідомив,
що приблизно 20 учасників навчання були в масках, що повністю
закривали їхні обличчя, мали автомати і були в шоломах та камуф
ляжній формі. Забрала на шоломах деяких солдатів були підняті, але
він не міг розгледіти їхні обличчя, бо мусив пригинатися; якби він
підвів голову, йому дістався б удар, бо все відбувалося дуже швидко.
Він упізнав начальника відділення колонії, на якому була камуф
ляжна форма, по його ході. Старші офіцери були вдягнені в повся
кденну військову форму. Для проведення заходів у Замковій колонії
прибули люди з інших місць; вони поводились агресивно, всі були
високого зросту, під два метри. Очевидно, їх підбирали спеціально.
С. Свідки, заслухати яких запропонував Уряд

1. Сергій Шедько
46. Цей свідок відбував покарання в Замковій колонії з травня
1999 року і був безпосереднім свідком подій 30 травня 2001 року та
29 січня 2002 року. Він знав Гоменюка, з яким познайомився, коли
проходив курс лікування з грудня 2002 року до лютого 2003 року.
Він також бачив і чув про двох інших заявників — Ільченка і Сало
ва. Під час навчання 30 травня 2001 року він утримувався в камері
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№ 20 з 13 іншими засудженими, яких він зміг назвати на прізвища.
Однак йому нічого не було відомо про друге навчання, оскільки тоді
його не було в Замковій колонії. Він знав заявників, але не був осо
бисто знайомий з ними.
47. Він стверджував, що обшуки проводили регулярно, при
наймні один раз на місяць, силами персоналу Замкової колонії та
відділу охорони. 30 травня 2001 року проводився звичайний обшук
особистих речей. Він повідомив, що під час обшуку офіцери, як
правило, наказували засудженим надати особисті речі для огляду
і чекати навпроти стіни своєї черги під час обшуку. Від засуджених
не вимагали знімати одяг. Камери, як правило, обшукували одну за
одною. Обшук почався о 8 годині ранку і тривав до 9 години ранку.
48. Свідок стверджував, що в загальному обшуку брав участь
лише особовий склад Замкової колонії, а згодом — лише персонал
відділу охорони. Він стверджував, що були присутніми якісь бійці
в камуфляжній формі і в масках, але, на його думку, вони не були
бійцями спецпідрозділу.
49. На запитання про те, що відбувалося в разі невиконання
засудженим наказів під час обшуку, свідок відповів, що начальник
колонії та комісія перевіряють такі інциденти і потім застосовують
відповідні санкції, а саме: оголошують догану, сувору догану, ка
рають поміщенням у дисциплінарний ізолятор тощо. Він особисто
не чув, щоб хтось скаржився, але згодом дізнався, що деякі засуд
жені подали скарги. Він не знав ні про які тілесні ушкодження, але
був переконаний, що їх у звичайному порядку записували в журнал
обліку скарг засуджених, оскільки сам він одного разу звернувся
у зв’язку з травмою ока і дерматитом і ці його проблеми зафіксували
в журналі обліку звернень по медичну допомогу.

2. Василь Бондар
50. Цей свідок, капітан внутрішньої служби, був начальником
медичної частини Замкової колонії. Нині він продовжує працювати
на тій самій посаді. Він закінчив Львівський медичний університет
за спеціальністю «фармація». Раніше працював спеціалістом з про
фесійної патології і лікарем невідкладної допомоги. Потім почав
працювати в Замковій колонії. Він повідомив, що до складу праців
ників медичної частини входять терапевт, зубний лікар, рентгено
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лог, три фельдшери і медична сестра. У час подій, про які йдеться,
в медичній частині працювали він і фельдшер.
51. Свідок повідомив, що в колонії не проводять навчань як та
ких. Проводяться позапланові та щоденні обшуки. Стосовно нав
чань він стверджував, що проводилося навчання «групи швидкого
реагування», і робилося це згідно з планом. Він та його колеги брали
участь у навчанні з метою надання медичної допомоги, оскільки
існувала ймовірність того, що хто-небудь, наприклад, з особового
складу колонії може дістати травми. Востаннє навчання проводили
ся в 2001–2002 роках. Після обшуків, проведених у 2001–2002 роках,
ніяких скарг до нього не надходило.
52. У 2001 році було залучено спецпідрозділ (про його підпоряд
кування він нічого не знав). Бійці спецпідрозділу відпрацьовували
дії зі звільнення захоплених заручників. Дехто з працівників колонії
імітував захоплення заручників, інші виконували роль заручників,
а бійці спецпідрозділу намагалися їх звільнити. Бійці спецпідрозді
лу мали бронежилети, спецформу, шоломи, щити й гумові кийки.
Працівники колонії, залучені до проведення навчання, мали щити
і гумові кийки і були в бронежилетах. Бійці групи швидкого реа
гування були в камуфляжній формі та чорних масках. Працівники
колонії також наділи маски, щоб не травмуватися. Однак він міг
розрізнити працівників Замкової колонії і тих, хто прибув для участі
в заході.
53. Спочатку він визнав можливим той факт, що таке навчання
було проведене 30 травня 2001 року і почалося десь між 10 і 11 годи
нами ранку. Навчання зі звільнення заручників проводилось у ви
робничій зоні, деревообробному цеху, на другому поверсі, та в тес
лярській майстерні, де певні працівники колонії виконували роль
злочинців і забарикадували вхід. Інші учасники намагались усунути
барикади й виламати двері. Учасниками навчання були приблизно
30–40 осіб, з яких 25 брали участь у рольовій грі та штурмі, а інші
оточували місце навчання. Під час навчання певна частина учасни
ків, що прибули в колонію, перебувала поза межами території ко
лонії. На території виробничої зони засуджених не було, і в навчанні
брав участь лише особовий склад Замкової колонії. Але потім він
зазначив, що при «захопленні заручників» були присутні деякі за
лучені ззовні «додаткові сили». Він не пам’ятав, чи були вони в жит

164

ловій зоні, оскільки під час обшуку перебував на першому поверсі
монастиря. Він вважав, що, коли почався обшук, спецпідрозділи вже
покинули житлову зону, але точно сказати не міг. Він не бачив, щоб
солдати входили на територію «житлової зони». Було проведено нав
чання, а потім — загальний обшук.
54. На момент обшуку приміщень усі бійці спецпідрозділу, які
брали участь у навчанні, вже покинули територію колонії. Обшук
проводився на першому й другому поверхах, у камерах дисциплінар
ного ізолятора, приміщеннях камерного типу та одиночних камерах.
Він був присутній під час обшуку на першому поверсі, а також у дис
циплінарному ізоляторі, одиночних камерах, приміщеннях камерно
го типу і камерах штрафного ізолятору. Пізніше він був присутній на
другому поверсі. Медичні працівники мали бути присутніми під час
проведення обшуку. Потім він повідомив, що відвідав усі приміщен
ня. У разі проведення обшуку, як правило, існував план, а особовий
склад був поділений на групи. До проведення обшуку, як правило,
було залучено три групи. Свідок точно не пам’ятав, чи був також
присутній прокурор Волков, але повідомив, що представники про
куратури мали бути присутніми під час такого заходу, як обшук.
55. У відповідь на запитання стосовно надання медичної допо
моги заявникам свідок спочатку заявив, що прочитав їхні звину
вачення. Він стверджував, що все робилося в присутності лікаря;
кожний засуджений мав медичну книжку, а відповідні записи сто
совно кожного робилися в журналі про надання медичної допомоги
та журналі реєстрації травм. Він готував копії медичних документів
для осіб, які звернулися до Європейського суду з прав людини. Зок
рема, Мартов пройшов повне медичне обстеження, за результатами
якого було встановлено, що переломів ребер у нього немає. Він пові
домив, що медична допомога завжди надавалася засудженим і що
жодних скарг на здоров’я внаслідок проведення обшуку і навчання
не надходило. Такі скарги надходили ще до навчань, а після навчань
їх не було.
56. Він також стверджував, що Мартов перебував на обліку
в медичній частині і проходив лікування в колонії № 98 у зв’язку
з туберкульозом і гіпертонією. Друзенко мав проблеми з м’язами
хребта. Ільченко звернувся по медичну допомогу, коли утримувався
в одиночній камері; він не хотів працювати. Його скарги на здоров’я
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не мають ніяких підстав. Михайленко хворіє на туберкульоз, а Го
менюк перебував на обліку як особа, схильна до самоскалічення.
Він проковтнув цвяхи і проходив стаціонарне лікування в колонії
№ 98.
57. Його роботу часто перевіряли, у зв’язку з чим він готував від
повідні документи. Його роботу контролювали інспектори з Держав
ного департаменту. Вони проводили як планові, так і позапланові
перевірки. Крім того, нагляд за його роботою здійснювала проку
ратура та представники лікарень і медичних пунктів. Прокурату
ра проводила розслідування інцидентів, стосовно яких скаржилися
заявники, перевіряла його документацію та опитувала засуджених.
Він перевіряв стан здоров’я засуджених, як правило, згідно з планом.
Якщо хтось хворів або потребував медичної допомоги, контролер
відповідного режимного відділу був зобов’язаний поінформувати
про це медичного працівника. Йому нічого не було відомо про від
мову відповідного контролера поінформувати його про необхідність
надання медичної допомоги. Регулярні медичні обстеження прово
дилися за графіком, але засуджені могли також записатися до нього
на прийом. Взагалі, зазначив він у підсумку, будь-яка можливість
ненадання медичної допомоги виключалася.
58. Стосовно подій січня 2002 року свідок повідомив, що це
був звичайний обшук, який проводився, як правило, раз на місяць.
Особовий склад, залучений до проведення обшуку, обшукував ка
мери одну за одною. Учасників було поділено на групи відповідно
до секторів, у яких вони мали проводити обшук. Спочатку обшук
проводився на першому поверсі, потім — на другому, а після цьо
го — у спеціальних приміщеннях, карцерах, камерах дисциплінар
ного ізолятора, приміщеннях камерного типу та одиночних камерах.
Свідок стверджував, що спецпідрозділів з інших місць для прове
дення цього обшуку не залучали. У самій колонії існувала «група
швидкого реагування» у складі 10-15 спеціально підібраних праців
ників.

3. Олег Бухер
59. На момент засідання делегатів Суду цей свідок обіймав поса
ду начальника слідчого відділу Хмельницької обласної прокуратури.
З 10 січня 2001 року він був старшим помічником прокурора Хмель
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ницької області й особисто брав участь у розслідуваннях подій у ко
лонії № 58 у січні 2001 року і в 2002 році. Він контролював роботу
Шепетівської спеціальної прокуратури, яка здійснювала нагляд за
колонією № 58. Зазначені перевірки завершилися постановою від
11 червня 2002 року про відмову в порушенні кримінальної справи
стосовно працівників міліції, які брали участь у навчаннях, у зв’язку
з відсутністю складу злочину в діях, оскаржуваних засудженими.
60. Свідок особисто здійснював перевірку цих подій за вказів
кою заступника обласного прокурора і особисто приїжджав до Ізяс
лава. Він перевірив роботу прокурорів Стасюка і Янцеловського, які
безпосередньо здійснювали нагляд за дотриманням законів у За
мковій колонії і брали участь у навчаннях. Він доручив їм вилучити
документи в адміністрації колонії і згідно зі статтею 97 Криміналь
но-процесуального кодексу прийняти рішення про те, чи порушува
ти кримінальну справу. В результаті було прийнято постанову про
припинення провадження в кримінальній справі. Здійснювана ним
перевірка тривала 10 днів; він мав лише три дні, щоб вирішити, чи
порушувати кримінальну справу. Він підготував доповідь про ре
зультати внутрішнього розслідування і потім — відповідну постано
ву прокурора.
61. За результатами перевірки він дійшов висновку, що засуд
жених не били. Він повідомив, що спеціальний прокурор (Волков
і, можливо, ще Манзюк або Янцеловський) був присутнім під час
навчання. Зазначена постанова ґрунтувалася на висновках перевір
ки, матеріалах з медичної частини, враховувала факт відсутності
в документах будь-яких записів про тілесні ушкодження; взагалі, не
існувало жодних доказів з цього приводу. Медична частина надала
інформацію про медичну допомогу та ліки, якими забезпечувалися
засуджені. Він особисто не допитував свідків і засуджених, оскіль
ки в місцевій прокуратурі мав двох помічників, Стасюка і Манзю
ка. Наприклад, Стасюк, діючи як його помічник, допитав 10–20
свідків, після чого він (Бухер) мав проаналізувати цю інформацію.
У нього не було підстав не довіряти своїм помічникам, і, в будьякому разі, він не мав права включати ще когось з місцевої проку
ратури до складу слідчої групи. Місцезнаходження помічників було
набагато ближчим до колонії і їм потребувалося менше часу, щоб
доїхати до неї, тому він не бачив підстав допитувати засуджених
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особисто. Він також не бачив підстав запрошувати для проведення
перевірки зазначених подій якихось інших прокурорів, а не тих, хто
був присутній в колонії під час навчання. Він усе проаналізував,
включно з особистостями засуджених, і дійшов висновку, що немає
підстав для порушення кримінальної справи за скаргами засудже
них, поданих Жердєвим. Взагалі, аналізуючи скарги, подані Друзен
ком, Давидовим і Гоменюком, він дійшов думки, що ці скарги дещо
«надумані», що засуджені домовилися про те, що вони казатимуть.
Оцінюючи їхні скарги і перевіряючи твердження про погане повод
ження, він узяв до уваги їхні судимості та особові справи. Він також
повідомив делегатів, що перевірка проводилася в червні 2002 року,
тобто після другого навчання (яке було в січні 2002 року), адже після
першого навчання жодних скарг не надійшло і не подавалося. Спе
ціальний прокурор Волков поінформував його, що під час першого
навчання все здійснювалося в прийнятних межах.
62. Стосовно присутності спецпідрозділів він повідомив, що
навчання, які зазвичай проводилися в пенітенціарних установах,
включали відпрацювання дій при захопленні заручників і в разі за
ворушень, щоб особовий склад спецпідрозділів та установи ознайо
мився зі схемою пересування в такій ситуації в установі, знав роз
ташування різних приміщень тощо. Існував загальний план, який,
можливо, був складений у зв’язку з погіршенням загальної криміно
генної обстановки в колонії і затверджений прокурором Волковим
або Янцеловським, Мандзюком і Стасюком, інакше кажучи, одним
із прокурорів, що здійснювали нагляд за Замковою колонією. Він
не пам’ятав, який саме підрозділ було залучено до проведення нав
чання і чи належав він до Замкової колонії. Однак під час навчання
загальний обшук проводився і до його проведення було залучено
Житомирський підрозділ швидкого реагування. Спочатку проводи
лося навчання, а потім — загальний обшук. Було «абсолютно забо
ронено» використовувати міліційні сили в навчанні такого характе
ру. Він знав, що такий вид спецпідрозділів застосовувався, і бачив
документи, на підставі яких вони застосовувалися, але ніколи не
бачив самих підрозділів.
63. Щодо поданих скарг, то він не знав, чи було подано якісь
скарги до відповідних місцевих органів; але він вважав, що засудже
них слід карати за порушення встановленого порядку. Подання скар
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ги в «нелегальний» спосіб не викликало у нього ніякої підозри. Він
по-справжньому не вивчав цього питання. Пояснення є в матеріалах
перевірки, включно з інформацією про можливе застосування сили.
Крім того, він не виявив жодних доказів того, що заявникам погро
жували у зв’язку з їхніми скаргами.

4. Євген Волков
64. Цей свідок був начальником Новоушицького районного уп
равління юстиції. У минулому він був прокурором м. Шепетівки,
відповідальним за здійснення нагляду за законністю виконання су
дових рішень у кримінальних справах. У вересні 2002 року він за
лишив цю посаду. Він був присутнім під час навчання 30 травня
2001 року, а під час другого був відсутній, перебуваючи в черговій
відпустці.
65. Свідок стверджував, що 30 травня 2001 року навчання прово
дилось у виробничій зоні колонії і під час нього відпрацьовувалися
дії підрозділів у ситуації із захопленням заручників. Таке навчання
організували у зв’язку з тим, що в якійсь колонії захопили заручни
ків і особовий склад виявився неготовим. Працівники колонії вико
нували роль заручників. У навчанні брала участь група, сформова
на зі складу особового складу колонії, а також невеликий підрозділ
у складі 10–15 осіб. Спецпідрозділ до проведення обшуку не залуча
ли, він брав участь лише в навчанні. Працівників колонії [залучених
до цього заходу] було набагато більше, ніж бійців спецпідрозділу. Він
не впевнений, чи цей підрозділ залишився після навчання в колонії,
і зазначив, що може й залишився. Він був присутній під час навчан
ня, під планом якого був і його підпис. Також були присутні старші
офіцери з Державного департаменту, зокрема Левенцов, Якимчук.
Стасюк із прокуратури був присутній на другому навчанні.
66. Він повідомив, що до проведення навчання було залучено
не лише особовий склад Замкової колонії, а й підрозділ із Жито
мирської області (група у складі 10–15 осіб). Вони мали спеціальне
спорядження: шоломи/каски, бронежилети, автомати, гумові кийки,
спеціальні засоби. Використовувалися «спецефекти» за допомогою,
наприклад, вибухових пакетів, холостих пострілів з автоматів тощо.
Приблизно 5–6 осіб звільнювали заручників, а решта (дев’ять-десять
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бійців з підрозділу та ще 75–80 осіб) стояли осторонь, спостерігаю
чи за навчанням спецпідрозділу.
67. Обшук проводився пізніше того самого дня. Він був присут
ній під час обшуку і не бачив жодних порушень закону чи побит
тя засуджених. Входили в камери охоронці з колонії, а бійці спец
підрозділу камери не обшукували. Він і Стасюк бачились із засудже
ними після навчання і не чули жодних скарг. Він обійшов колонію
в супроводі охоронців і представника адміністрації колонії, заходив
у камери і запитував засуджених, чи мають вони тілесні ушкоджен
ня та скарги. Він також мав окрему кімнату в колонії, де зустрічався
із засудженими.
68. Йому доручили перевірити скарги, і про результати пере
вірки він доповів Бухеру, старшому помічникові обласного проку
рора. Він пам’ятав Ільченка і як він запитував його про скарги. Він
ознайомився з його особовою справою, дізнався, що його засуд
жено за три вбивства, і зрештою дійшов думки про неможливість
його реабілітації. Він зрозумів, що цей засуджений відмовляється
працювати і завжди висуває безпідставні вимоги, але адміністра
ція колонії не хоче чинити на нього тиск, оскільки він постійно
скаржиться. Він також стверджував, що в разі необхідності він міг
би втрутитися, вживши заходів прокурорського реагування, але
в цьому не було потреби, оскільки порушень закону не було. У разі
непроведення перевірки скарги він застосовував би до особи, яка
не провела такої перевірки, відповідні санкції. Якби він не ре
агував, його притягли б до відповідальності вищі правоохоронні
органи.
69. Волков наклав стягнення на тих засуджених, які відправи
ли свої скарги «в порядку, не передбаченому законом». Він не вва
жав, що засудженим перешкоджають скаржитись у встановленому
порядку, і не відреагував на скарги заявників про завдані їм тілесні
ушкодження, бо вважав, що вони безпідставні. Засуджені мали мож
ливість записатися на зустріч із ним.
70. Волков стверджував, що інформацію про такі навчання засуд
жені отримували, як правило, завдяки лекціям. Перед проведенням
навчання засуджених інформували про їхні права, вони мали доступ
до Конституції України й могли ознайомитися з «розпорядком дня»,
доступним у письмовій формі. Він відвідував камери і спілкувався
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із засудженими. Він також повідомив, що адміністрація поінфор
мувала засуджених про навчання по радіо. Про очікуване навчання
начальник Замкової колонії поінформував засуджених по радіо за
кілька днів до його проведення.

5. Павло Кліпацький
71. Павло Кліпацький був старшим інспектором групи ІТЗО
(інженерно-технічних засобів охорони) і зв’язку в Замковій колонії.
У день проведення першого навчання він, як один із керівників груп,
брав участь в обшуку засуджених. Він також брав участь у другому
навчанні. Він контролював роботу засуджених, які працювали тех
ніками і забезпечували електро- і водопостачання Замкової колонії.
Кліпацький брав участь у проведенні обшуку у виробничому цеху,
пральні, лазні та інших будинках.
72. Із самого початку свідок не хотів визнавати той факт, що
спецпідрозділи були присутні в колонії. Він повідомив, що в прове
денні обшуку брав участь лише особовий склад колонії і до нього не
залучали спецпідрозділи — вони брали участь у якомусь навчанні,
що проводилось у виробничій зоні.
73. Кліпацький чув про Ільченка, але, ймовірно, у приватній
розмові. Свідок стверджував, що представники прокуратури і Дер
жавного департаменту були, як правило, присутні під час обшуків.
Під час першого навчання був присутнім прокурор Волков, а також
Бех, Левенцов і Злотенко. Після першого навчання не було звернень
по медичну допомогу.

6. Андрій Шацький
74. Андрій Шацький був начальником відділу організації опе
ративної роботи і мав звання майора міліції. У 2000–2002 роках він
був старшим слідчим офіцером МВС у Замковій колонії.
75. У день проведення першого навчання Шацький був присут
ній під час обшуку, будучи членом однієї з груп, а потім — під час
комісійного обходу, коли члени комісії відвідували камери і роз
мовляли із засудженими. Такий обхід приміщень представниками
Державного департаменту і прокурором, який також був присутній
під час навчання, здійснювався згідно зі встановленим порядком.
Він розмовляв з Діденком та іншими засудженими.
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76. Свідок повідомив, що 30 травня 2001 року весь особовий
склад Замкової колонії брав участь у загальному обшуку, який про
водився в житловій зоні з метою виявлення заборонених предметів.
Він проводився відповідно до внутрішніх нормативних документів
Державного департаменту. Такі обшуки проводилися раз на місяць.
До проведення обшуків залучали лише особовий склад Замкової ко
лонії і нікого більше. Перше навчання розпочалось о 7 годині ранку
у виробничій зоні. Учасники зайняли позицію, і їм було зачитано
план заходу, зміст навчання, оперативну обстановку, включно з тим,
на що вони повинні були звернути увагу (певні камери та небезпечні
особи), оголошено склад груп, їхні завдання та цілі навчання.
77. Свідок пояснив, що було передбачено різні види обшуків:
планові, позапланові та додаткові. Про планові обшуки було відо
мо заздалегідь; також визначалися відповідні відповідальні особи та
засоби, якими належало скористатися. Обшуки мали на меті ви
явлення заборонених предметів. Він стверджував, що такі обшуки
проводилися, як правило, у наведений нижче спосіб. Група у складі
начальника відділення (одним з яких був він) та її членів заходила
в камеру і повідомляла засуджених про обшук; засудженим нака
зували вдягтися і стати біля своїх ліжок. Після цього працівники
колонії підходили до особистих речей і здійснювали обшук.
78. Свідок стверджував, що було проведено чимало перевірок
цих навчань, зокрема їх проводили Генеральна прокуратура і Дер
жавний департамент. Про результати цих перевірок їх не поінфор
мували.

7. Сергій Злотенко
79. Сергій Злотенко був начальником управління охорони, на
гляду і безпеки Хмельницького обласного управління Державного
департаменту з 2001 року. Він підпорядковувався першому заступни
кові начальника обласного управління Державного департаменту.
80. Він повідомив, що у першому навчанні брало участь при
близно 80 осіб, та ще 10–15 бійців групи швидкого реагування; до
проведення навчання були залучені ті працівники, завдання яких
стосувалися цілей заходу. У навчанні брали участь представники
з чотирьох виправних установ, а саме: Ізяславської виправної колонії
№ 31, Райковецької виправної колонії № 78, Шепетівської виправної
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колонії № 98 і Замкової колонії № 58. Навчання проводилося на
підставі рішення Державного департаменту і згідно з відповідним
планом, складеним заздалегідь. Навчання проводилося у виробни
чій зоні колонії і закінчилося приблизно об 11 годині ранку. Воно
розпочалося в зазначеній зоні о 10 годині ранку.
81. Стосовно Гоменюка й Ільченка свідок Злотенко повідомив,
що чув про них, оскільки проводив перевірки за їхніми скаргами,
проте не за тими, що стосувалися цього конкретного навчання та
обшуку. Ці засуджені належали до категорії «злісних порушників
режиму» (він послався на статтю 133 Кримінально-виконавчого ко
дексу). Гоменюк відмовлявся працювати (на порушення статті 107
зазначеного Кодексу), і його довелося перевести на суворіший режим
відбування покарання. Ільченко звернувся зі скаргами, але вони ви
явилися необґрунтованими. Крім того, ці скарги було відправлено
в заборонений спосіб, оскільки їх належало відправляти «виключ
но» через адміністрацію колонії. Ільченка запримітили під час від
правлення скарг у заборонений спосіб.
82. Під час першого обшуку була присутня спеціальна група
швидкого реагування з Житомира. Вона проводила тренувальні за
няття з особовим складом, і ці заняття включали відпрацювання дій
зі звільнення заручників. До складу цієї групи входили 10–15 осіб;
вони були в бронежилетах і шоломах, мали гумові кийки і зброю.
Можна було чути постріли. Бійці були високого зросту, міцні й фі
зично підготовлені. На них був спеціальний темно-зелений форме
ний польовий одяг (але, можливо, були й інші кольори, хакі та світ
ло-зелений), спеціальне взуття, брюки та головні убори. Одна з цілей
навчання полягала в тому, щоб показати, як діяти і як застосовувати
спецзасоби. Такі засоби застосовувалися під час навчань, але тільки
за виняткових обставин. Групи мали обов’язкове спорядження. У них
також були вибухові речовини; вони застосовували зброю, вибухові
пакети і патрони. Після використання під час обшуку все це споряд
ження необхідно було повернути в кімнату зберігання спеціальних
засобів. Під час обшуку було створено групу посиленого нагляду, до
складу якої увійшли ті, хто мав спеціальні засоби. Групу посиленого
нагляду, як правило, не залучали до проведення обшуків, а викорис
товували для блокування входів і виходів з колонії. Група швидкого
реагування не залишилася з рештою особового складу, оскільки її
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заняття проходили тільки у виробничій зоні. Після навчання, яке
тривало від однієї до півтори години, група швидкого реагування
покинула територію Замкової колонії, а обшук тривав далі.

8. Павло Заремський
83. Павло Заремський був старшим оперативником оперативного
відділу Замкової колонії. Він обіймав посаду начальника відділу со
ціально-виховної та психологічної роботи із засудженими в Замковій
колонії, а в час подій, про які йдеться, його обов’язки включали
й нагляд за Ільченком. З грудня 2001 року він був оперативником
у Замковій колонії.
84. Стосовно другого навчання свідок повідомив, що до його
проведення також було залучено спеціальні підрозділи. Брали участь
кілька різних груп з різними завданнями. Деякі з них перебували
в очікуванні. Групи розташувалися поза межами території колонії,
поблизу контрольно-пропускного пункту і зовнішнього паркану
колонії. Навчання розпочалося близько 7 години ранку і тривало
приблизно 1,5 години. Перед цим командири довели до відома учас
ників відповідну інформацію.
85. Також було проведено плановий обшук. Вони прибули в ад
міністративний корпус, який містився поза межами території ко
лонії, і отримали вказівки стосовно того, на що треба було звернути
особливу увагу. Після навчання групи проводили обшук окремих
камер, і офіцери документували результати обшуку. Друге навчання
проводилося поза зоною охоронюваного об’єкта. Навчання, в яко
му брав участь особовий склад Замкової колонії, мало не меті від
працювання дій з припинення можливих проявів масової непокори.
При цьому застосовувалися спеціальні засоби і вибухові пакети. Під
час другого навчання допускалося застосування зброї. Заремський
входив до складу «групи документування», яка під час інсценованого
прояву масової непокори відпрацьовувала дії з підготовки повідом
лень про учасників такої акції, виявлення правопорушників і підбу
рювачів до масової непокори, а також фіксації учасників заворушень
засобами фото- і відеозйомки, щоб надалі уможливити притягнення
їх до відповідальності.
86. Свідок повідомив, що діяла й «група блокування», до складу
якої входили працівники колонії — як правило, один-два молодші
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інспектори, які мали спеціальні засоби (щити, гумові кийки (ПР-73))
і застосовували їх. Якщо камера була маленькою, засуджені повин
ні були вийти в коридор, але один з них міг залишитися в камері
і спостерігати за проведенням обшуку. У коридорі була «група бло
кування» або, як правило, один-два молодші інспектори. Засуд
жені повинні були стояти біля стіни або вікон, але не біля дверей
інших камер. Повні обшуки зазвичай не проводилися в коридорі,
але працівники колонії, як правило, обшукували засуджених крізь
одяг. За необхідності проводився повний особистий обшук — в ок
ремому теплому приміщенні особами однієї статі з обшукуваною
особою. Крім того, на підлозі, як правило, було щось, на що можна
було стати, а також місце, щоб покласти одяг. Свідок стверджу
вав, що ніколи не бачив, аби повний особистий обшук проводився
в коридорі.
87. Щодо скарг Ільченка і Давидова свідок Заремський повідо
мив, говорячи про особистісні якості скаржників, що Давидов і Го
менюк використовували Ільченка. Усі вони хотіли стати криміналь
ними авторитетами. Ільченко хотів стати проповідником в колонії
і постійно скаржився на відсутність можливості сповідувати свою
релігію. Він познайомився з Жердєвим. Засудженим були доступ
ні чимало документів щодо звернення зі скаргами, і Жердєв надав
Ільченку чимало юридичної інформації, яку той прочитав. Однак
Ільченка було покарано за відправлення скарг у нелегальний спосіб,
і стягнення накладено відповідно до припису прокурора. На роботі
Ільченко не виявляв особливої сумлінності і мав проблеми з вико
нанням своєї роботи. Свого часу він став «войовничим християни
ном», став виявляти нетерпимість та агресивність до тих в’язнів, які
мали інші релігійні переконання.

9. Василь Левенцов
88. Цей свідок був першим заступником начальника обласного
управління Державного департаменту в 2001–2005 роках, після чого
звільнився з державної служби. Під час другого навчання він вико
нував функції керівника заходу. Він працював у Шепетівському об
ласному управлінні Державного департаменту і з 25 червня 2001 ро
ку, тобто після першого навчання, був відповідальним за Замкову
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колонію. На момент першого навчання він працював у колонії № 98,
що розташована в тій самій області неподалік від Замкової колонії.
89. Він стверджував, що ситуація в Замковій колонії залишалася
стабільною. Працівникам колонії необхідно було знати оперативну
обстановку, щоб бути готовими до реагування на дії небезпечних
в’язнів. Утім, згідно із загальною інформацією, яку отримав осо
бовий склад перед навчанням, кількість убивств зросла, й опера
тивна обстановка в колонії значно погіршилася. Завдання полягало
у відпрацюванні дій особового складу з припинення проявів масової
непокори в колонії.
90. Свідок повідомив, що навчання для особового складу За
мкової колонії проводилися регулярно, не менше ніж один раз на
шість місяців. Він відповідав за підготовку особового складу і тому
здійснював керівництво навчанням. До заходу залучили тільки пра
цівників Замкової колонії і нікого ззовні не залучали. У день, про
який ідеться, проводився також загальний обшук. Навчання мало
на меті підготувати особовий склад до дій за надзвичайних обста
вин. Залежно від обставин могли бути застосовані різні види сил і,
зокрема, підрозділи спеціального призначення. З червня 2001 року
до 2005 року спецпідрозділ до проведення навчань не залучали. Вод
ночас він повідомив, що, можливо, спецгрупу швидкого реагування
залучали до навчання до червня 2001 року. Він ніколи не бачив груп
швидкого реагування чи, може, бачив їх лише на парадах. Під час
обшуку в Замковій колонії був присутній не Волков, а Янцеловсь
кий, який підписував план навчання. Спеціальний прокурор мав
право увійти в будь-яке приміщення, і він це робив.
91. Стосовно того, як проводилося навчання, свідок повідомив,
що спочатку особовий склад мав зайняти відповідні позиції. Потім
їм пояснили їхнє завдання. Спеціальні засоби ніколи не застосову
валися. Група швидкого реагування, як правило, складалася з персо
налу, підготовленого до дій на території колонії. Така група налічу
вала, як правило, 10–12 осіб. Їхнє завдання під час обшуку полягало
в забезпеченні безпеки особового складу, який здійснював перевірку
камер. Як правило, на них була звичайна камуфляжна форма, бро
нежилети і шоломи. Вони також мали зброю та гумові кийки і засто
совували тільки ці спецзасоби. «Вибухові пакети» і «засоби активної
оборони» також застосовувалися. Він не зміг назвати точну кількість
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осіб зі спеціальними засобами; крім того, таку інформацію не збері
гали в архівах більше одного року. Зазначені засоби використову
валися для того, щоб не допустити отримання особовим складом
будь-яких тілесних ушкоджень.
92. Планові обшуки також проводилися працівниками Замкової
колонії, які при цьому були вдягнені в таку саму форму. Він підтвер
див, що під час навчання були присутні групи швидкого реагування
з колоній №№ 31, 58, 78, 98 і із СІЗО № 29. Після проведення нав
чання було зроблено перерву на 10 хвилин, після чого працівники
колонії повернулися на територію колонії. Вони ввійшли в житлову
зону для проведення загального обшуку. Здебільшого при цьому ве
лася відеозйомка, але такі відеоматеріали, як правило, були таємни
ми. Втім, у цьому випадку відеозйомка не велась, оскільки здійсню
вати її дозволялося лише поза межами пенітенціарних установ.
93. Свідок повідомив, що обшук проводився у такий спосіб. Гру
па зайняла позицію в коридорі корпусу, в якому утримувалися за
суджені. Засуджені також повинні були зайняти позицію в коридорі.
Потім засудженим дали команду: «Речі до впізнання!» Їм не наказу
вали знімати одяг. Наказувати знімати одяг у присутності інших за
суджених було заборонено. Він не зміг пригадати, чи ввійшла група
швидкого реагування на територію житлової зони.
94. Свідок повідомив, що під час навчання був присутній Ян
целовський, прокурор із Шепетівської прокуратури. Проводився ко
місійний огляд камер; присутніми були начальники відділень ко
лонії, а також начальники соціально-виховної і медичної служб. Він
дізнався про ці події, коли розмовляв по телефону з начальником
і заступником начальника Замкової колонії. Жодних скарг не надхо
дило. Якби він отримав скарги, то негайно наказав би провести пе
ревірку таких скарг. До медичної частини жодних скарг на здоров’я
не надходило. Він не зміг пригадати, чи допитували його стосовно
цього навчання, і не зміг повідомити ніяких додаткових подробиць
стосовно розслідування.

10. С.В. Снєгир
95. С. В. Снєгир був начальником Замкової колонії у 1999–
2004 роках. Згодом він звільнився з державної служби.
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96. Цей свідок повідомив, що перше навчання, яке відбулося
в Замковій колонії, проходило на території виробничої зони. У ньо
му брала участь група швидкого реагування і відпрацьовувалися дії
в ситуації із захопленням заручників. Особовий склад Замкової ко
лонії також було залучено. Пізніше група швидкого реагування пе
ребувала в житловій зоні, але окремо від працівників колонії. Нав
чання такого роду проводилося, як правило, двічі на рік і включало
проведення загальних обшуків. Відповідні плани затверджувалися
вищими посадовими особами Держдепартаменту. На його думку, та
ке навчання мало важливе значення для психологічної і фізичної
підготовки особового складу, що працював із засудженими, які мали
важке минуле і більша частина яких відбувала покарання у вигляді
довічного позбавленням волі або які вчинили тяжкі злочини. Вол
ков, Злотенко і Бех були присутніми під час навчання.
97. Тактико-спеціальне навчання розпочалося приблизно о 6 чи
7 годині ранку. Загальний план навчання був затверджений началь
ником відділу Замкової колонії. За сигналом особовий склад зайняв
позицію навпроти колонії, біля вхідних воріт. План передбачав вхід
на територію колонії через КПП і прямування до виробничої зони.
До цього заходу було залучено 50 працівників колонії і 5–6 бійців
групи швидкого реагування. Також присутніми були представники
колонії № 31, найімовірніше, начальник і заступник начальника ко
лонії. Приблизно 8–10 осіб з відділу нагляду і безпеки, які брали
участь у навчанні, виконували роль заручників. Представник групи
швидкого реагування керував заняттям зі звільнення заручників.
Спеціальне спорядження включало камуфляжну форму, шоломи
«Сфера», наручники і гумові кийки. Звичайним форменим одягом
працівників Державного департаменту була військова форма, яку
вони носили повсякденно. Після закінчення заняття у виробничій
зоні колонії група швидкого реагування прибула на територію жит
лової зони, але не брала участі в проведенні обшуку. До обшуку було
залучено лише працівників колонії, які у складі більше ніж 2–3 гру
пи здійснювали обшук різних камер у житловій зоні. Жодних скарг
на застосування надмірної сили не надходило, і ніхто не скаржився
на незабезпечення лікування та медичної допомоги.
98. Він повідомив, що обшук проводився у такий спосіб. Він
розпочався о 8 годині ранку. Обшуку підлягали 53 камери на тери
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торії всієї житлової зони, і він тривав 2–3 години. Камери обшуку
вали одна за одною, оскільки неможливо було провести одночасний
обшук усіх камер через недостатню кількість працівників колонії,
залучених до проведення обшуку камер, загальна кількість в’язнів
у яких становила 750 осіб. Засудженим наказували вийти з камер.
Один із них залишався в камері, і працівники колонії перевіряли
тумбочки, ліжка, одяг, усі речі, а також стелю, стіни, підлогу, і ті
місця, які могли використовуватись як схованки. Після закінчення
обшуку працівники колонії склали письмовий документ, у якому за
значалося, чи було виявлено які-небудь предмети. Засуджені повин
ні були виконувати команди, і випадків невиконання ними наказів
під час обшуку не було. Стягнення, яке накладали на того, хто не
підкорявся, залежало від конкретних обставин, і це могло бути дис
циплінарне чи інше стягнення, передбачене відповідними інструк
ціями. Начальник відділення колонії відповідав за інформування
особового складу про вимоги чинного законодавства, Кримінальновиконавчого кодексу, внутрішніх нормативних документів тощо.
99. Іноді працівники колонії проводили повний обшук засуд
женого. Він повідомив, що повний обшук проводився таким чином:
офіцер наказував засудженому вийняти все з кишень і зняти куртку,
взуття. Засуджені зобов’язані виконати такі вимоги, а в разі необхід
ності їх могли провести для огляду в окрему кімнату. Як правило,
повний обшук проводився в коридорі, де двоє працівників колонії
могли перевірити засуджених один за одним. У відповідь на запи
тання про позицію «розтяжки» він пояснив, що мається на увазі
положення, при якому особа має стати біля стіни, спираючись на
неї руками і розставивши ноги на ширину плечей. Під час обшу
ку може використовуватися рогач — за його допомогою засудженого
витягують з камери, щоб ізолювати його від інших, не допустивши
завдання тілесних ушкоджень іншим засудженим і персоналу. Пра
цівникам колонії не видавали зброю, таку як вибухові пакети, авто
мати і патрони. Вони мали тільки спеціальні засоби, зокрема гумові
кийки, щити і шоломи.
100. Коли проводилося друге навчання, контролери (які були
працівниками колонії) переодяглися в спеціальну камуфляжну фор
му. Навчання мало на меті припинення проявів масової непокори
і проводилося поза межами зони, яка охороняється. У навчанні бра
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ли участь працівники Замкової колонії та колонії № 31. Їх поділили
на дві різні групи. Дехто з них виконував роль бунтівників, інші
відпрацьовували дії з припинення бунту. Вони мали спеціальне спо
рядження, щити, шоломи, гумові кийки, уніформу з наколінниками
і налокітниками; вони були вдягнені в камуфляжну форму різних
кольорів, яка відрізнялася головним чином темнішими або світлі
шими тонами. Спорядження також включало сльозоточивий газ.
Для розгону бунтівників прибула пожежна машина з брандспойтом,
але зрештою її так і не застосували. До проведення заходу групи
швидкого реагування не залучалися. Були присутні представники
Держдепартаменту, Левенцов і Злотенко.
101. Стосовно Ільченка та його скарг він повідомив, що пам’ятає
його як досить проблемну особистість. Наприклад, він хотів здійс
нювати свої релігійні права, але не знав, чого саме він хоче. До то
го ж він відмовлявся працювати. Стосовно цих питань з Ільченком
проводили бесіди. Щодо перевірки скарг, більшість яких — скарги
Давидова й Ільченка, то їх перевіряли різні органи влади, включно
з прокуратурою і Державним департаментом. Він особисто був при
сутній під час допиту Друзенка у прокурора. Крім того, він підтвер
див, що на Давидова було накладено дисциплінарні стягнення за
порушення режиму відбування покарання — він порушив порядок
відправлення кореспонденції. Свідок також підтвердив, що у зв’язку
із заявами, поданими до Європейського суду з прав людини, жодно
го тиску на заявників не чинили. Він повідомив, що стосовно їхніх
скарг їх опитали у звичайному порядку.

11. Микола Ільтяй
102. Цей свідок був начальником управління охорони, нагляду
і безпеки Державного департаменту. Він має звання генерал-майора
внутрішньої служби і зараз обіймає посаду першого заступника Го
лови Державного департаменту.
103. Цей свідок здійснював перевірку скарг, поданих Г. Жердє
вим, який стверджував, що в Замковій колонії було порушено пра
ва засуджених і застосовано до них силу. Державний департамент
направив полковника Іршка, колишнього заступника Ільтяя, для
проведення відповідної перевірки. Полковник Іршко поінформував
його про результати перевірки, проведеної в Замковій колонії. Він
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вивчив подані йому матеріали, включно із службовою запискою,
висновками відповідних управлінь та інформацією, отриманою від
засуджених, які скаржилися на надмірне застосування до них сили.
Він також перевірив пояснення, отримані від засуджених, які були
свідками інцидентів. Йому та працівникам колонії було подано при
близно 100 пояснень і, зокрема, рапорти з медичної частини. Жод
них документів, які б підтверджували факти завдання тілесних уш
коджень засудженим, не існувало, і жодних скарг від засуджених до
медичної частини не надходило. Він також перевірив особові справи
засуджених, які звернулися зі скаргами. Він виявив, що скаржники
є «злісними порушниками закону». Про результати перевірки бу
ло поінформовано першого заступника Голови Держдепартаменту
О.Б. Пташинського Він перевірив ці матеріали і вирішив надіслати
Жердєву відповідь, у якій повідомив його про те, що жодних пору
шень закону не виявлено. З приводу цих скарг було проведено дві
зустрічі з Жердєвим, одна з яких — зустріч між Жердєвим і Головою
Держдепартаменту Кошинцем.
104. Ільтяй повідомив, що, як він зрозумів з доповіді за резуль
татами перевірки, на території виробничої зони Замкової колонії для
Житомирського підрозділу особливого призначення і загону швид
кого реагування було проведено навчання зі звільнення заручни
ків. У Замковій колонії були присутніми приблизно 15 бійців спец
підрозділу. Їхнє навчання проходило в той самий час, що й обшук,
а отже, вони не могли одночасно брати участь в обшуку і навчанні.
Загальний обшук проводився в житловій зоні з дотриманням закону
і внутрішніх нормативних документів, і при цьому був присутній
прокурор. Він і полковник Іршко мали достатньо часу, щоб усе це
розслідувати і зібрати достатню інформацію. Полковник Іршко опи
тав приблизно сотню осіб за один день.
105. Щодо розслідування обставин другого навчання, то воно
проводилося так само, як і перевірка за скаргами стосовно першого
навчання. Було організовано перевірку, опитано свідків, складено
доповідь і надіслано відповідь Жердєву. Тоді проводилося не навчан
ня, а лише загальний обшук, організований управлінням Держав
ного департаменту в Хмельницькій області. Загальний обшук про
водився з дотриманням закону і відповідно до затвердженого плану.
Про це також було поінформовано прокуратуру.
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106. Стосовно використання спецпідрозділів у січні 2002 року
він повідомив, що до проведення другого навчання спецпідрозділ
не залучали. Взагалі, навчання з підрозділами проводилися з метою
їх підготовки і недопущення невиправданих втрат особового складу.
До 1999 року такі підрозділи діяли у складі Міністерства внутрішніх
справ. У 2000 році їх реорганізували в підрозділи [особливого при
значення] Державної кримінально-виконавчої системи.
107. Бійці спецпідрозділів були вдягнені, як правило, в спе
ціальну камуфляжну форму, мали бронежилети і шоломи «Сфера»
або звичайні шоломи. Вони мали спеціальне спорядження, гумові
кийки, наручники та автомати. Але їм було заборонено заходити
на територію пенітенціарних установ зі зброєю, оскільки це дуже
серйозне порушення правил безпеки в колонії. Такий підрозділ
відрізнявся від спецпідрозділу «Беркут», тому це не міг бути підроз
діл «Беркуту». Він також повідомив, що підрозділи «Беркуту» не ви
користовуються Державним департаментом з 1992 року. У 2000 році
Держдепартамент видав спеціальний наказ, який регулює функціо
нування підрозділів спеціального призначення і який був загально
доступним документом.
108. Свідок повідомив, що під час другого навчання були при
сутні групи швидкого реагування з чотирьох колоній; для них були
корисними навчання, які проводили з ними бійці спецпідрозділу.
Він визнав, що спецпідрозділи також брали участь у загальних об
шуках. Зокрема, в загальних обшуках або так званих «контрольних
обшуках» їх уже використовували в 47 випадках; при цьому пред
ставники спецпідрозділів керували обшуками, які проводили зви
чайні працівники кримінально-виконавчої служби.
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