
довічне ув’язнення:
європейські стандарти 
та українська практика

ХАРКІВ 
«ПРАВА ЛЮДИНИ» 

2021



УДК 343.26-022.321(477)
Д58

Це видання друкується за фінансової підтримки 
Посольства Королівства Норвегії в Україні

Довічне ув’язнення: європейські стандарти та україн-
ська практика / упоряд. Є. Ю. Захаров; ГО «Харківська пра-
возахисна група». — Харків: ТОВ «Видавництво „Права люди-
ни“», 2021. — 232 с.

ISBN 978-617-7391-96-7
До уваги читачів пропонується книга, яка висвітлює різні аспекти 

довічного ув’язнення в Україні: умови утримання; відсутність право-
вих можливостей перегляду справи, навіть якщо докази провини ду-
же сумнівні — у книзі наводиться кілька таких прикладів; можливість 
умовно-дострокового звільнення та помилування; заміна довічного 
ув’язнення м’якішою мірою покарання. Наводяться уривки з інтерв’ю 
із засудженими довічно. Книга включає переклад пілотного рішення 
Євро пейського суду з прав людини Пєтухов проти України № 2, яким ви-
знано відсутність реальної можливості умовно-дострокового звільнен-
ня для осіб, довічно позбавлених волі, порушенням статті 3 Конвенції та 
системною проблемою в Україні, проаналізовано стан вирішеності цієї 
системної проблеми. Також включено рішення вищих національних ін-
станцій відносно можливості умовно-дострокового звільнення позбав-
лених волі довічно.

УДК 343.26-022.321(477)

ISBN 978-617-7391-96-7
© Є. Ю. Захаров, упорядкування, 2021
© ГО «Харківська правозахисна група», 2021

Д58



3

Вадим Човган. Порядок та умови виконання довічного позбавлення волі

ПОРЯДОК ТА УМОВИ 
ВИКОНАННЯ ДОВІЧНОГО 

ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ

Вадим Човган

Одним зі специфічних наслідків використання довічного поз-
бавлення волі (надалі — ДПВ) і є максимальна ізоляція засудже-
них до цього покарання, застосування максимальної кількості 
правообмежень. Така тенденція пов’язана з існуючою думкою, що 
ця категорія ув’язнених становить особливу небезпеку для пра-
вопорядку в установах, безпеки оточуючих засуджених, персона-
лу, інших осіб. Існує міф, що людина, яка скоїла злочин особливої 
тяжкості, за замовчуванням є небезпечною. Ставиться знак рів-
ності між злочином і самим злочинцем. Стандарти Рада Європи 
застерігають від такого підходу: «Тривалість покарання або реци-
див злочинів не може бути єдиним критерієм для визнання правопо-
рушника небезпечним...»1.

Заходи безпеки і суворість режиму знаходять своє обґрун-
тування і в іншому. З нашого погляду, тюремна система тяжіє до 
підміни судової гілки влади, додаючи до ізоляції додаткові об-
меження прав. У співробітників кримінально-виконавчої служби 
іноді складається враження, що вони «зобов’язані» внести свій 
вклад в покарання жорстоких злочинців, встановлюючи при цьо-
му недоброзичливі міжособистісні стосунки там, де це допускає 
законодавство, а то і взагалі порушуючи його, користуючись сво-
єю безкарністю. Кумуляція цих факторів у підсумку призводить 
до нестерпного порядку і умов відбування покарання.

1 Recommendation CM/Rec(2014)3 of the Committee of Ministers to member States 
concerning dangerous offenders (Adopted by the Committee of Ministers on 19 February 
2014 at the 1192nd meeting of the Ministers’ Deputies) // https://search.coe.int/cm/Pages/
result_details.aspx?ObjectID=09000016805c649d.
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Європейські стандарти вимагають від виконання довічного 
покарання максимальної індивідуалізації на підставі регуляр-
ної оцінки ризиків в кожному конкретному випадку. В Україні ж 
індивідуалізація кари закінчується поміщенням до спеціально 
призначеного для тримання довічно засуджених виду установи, 
з практично однаковим режимом для всіх в’язнів цієї категорії2. 
Причому автоматична сегрегація довічно засуджених без оцінки 
ризиків постійно критикується Європейським комітетом із запо-
бігання катуванням3.

Ключовим елементом відбування покарання є розміщення 
засудженого в самій кримінально-виконавчій установі. Адже вид 
камери і кількість утримуваних в ній ув’язнених стає основою 
процесу відбування покарання.

Законодавство однозначно визначає те, як розміщувати ув’яз-
нених. Відповідно до ст. 151 Кримінально-виконавчого кодексу 
України «Засуджені, які відбувають покарання у вигляді довічного 
позбавлення волі, розміщуються в приміщеннях камерного типу, як 
правило, по двоє...». При цьому практика свідчить, що формулю-
вання «як правило» означає «завжди». Виходить, що незалежно 
від того, чи вбив засуджений десятки осіб або ж одну особу, він 
буде відбувати покарання в приміщенні камерного типу (ПКТ) 
однакового виду установи. Так само, розміщення не залежить від 
будь-яких інших факторів, таких, як психологічний стан, наміри 
дотримання режиму, небезпечність окремого засудженого і т. д.

Ця норма законодавства суперечить Рекомендації Rec (2003) 23 
Комітету Міністрів Ради Європи країнам-членам з управління 
ув’язненими з довічним терміном і великими термінами ув’язнен-
ня з боку адміністрації в’язниць. В Рекомендації в переліку прин-
ципів такого управління, зокрема, вказується принцип «неізолю-
вання» (п. 7): «слід діяти таким чином, щоб не ізолювати ув’язнених 

2 Тут потрібно зауважити, що «кульгає» інститут так званої вторинної класи-
фікації засуджених, тобто розподілу всередині установи. Первинна ж класифікація 
спрямована на визначення місця і виду режиму установи, в якому повинен відбувати 
покарання засуджений.

3 Див. напр. критику у нещодавньому звіті за результатами візиту до України: 
Параграф 50, Доповідь Уряду України за наслідками візиту до України Європейського 
Комітету із запобігання катуванням та нелюдському або такому, що принижує гід-
ність, поводженню чи покаранню 4–13 серпня 2020 року// https://khpg.org/1608364515 
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з довічним або тривалим терміном ув’язнення тільки на підставі їх 
вироку». Тобто, він полягає в тому, щоб не дозволяти відокремлю-
вати цю категорію ув’язнених додатково, як це відбувається в ПКТ, 
просто з тієї причини, що вони засуджені до якогось виду пока-
рання, зокрема і до довічного позбавлення волі.

Згадана норма КВК порушує також одночасно і пункт 20.а цієї 
Рекомендації про те, що відділення максимальної безпеки (яким 
є ПКТ — прим. авт.), повинні використовуватися лише як крайній 
засіб; пункт 20.b, який рекомендує, щоб усередині відділень мак-
симальної безпеки застосовувалися різні режими для ув’язнених, 
що представляють особливий ризик втечі або інші загрози, і для 
ув’язнених, які представляють ризик для інших ув’язнених і/або 
для тих, хто працює з ними або відвідує їх в тюрмі; пункт 20.c, 
де закріплено, щоб з огляду на поведінку ув’язненого і вимоги 
безпеки, режим утримання в відділеннях максимальної безпеки 
орієнтувався на пом’якшену атмосферу і дозволяв об’єднання між 
ув’язненими і навіть свободу пересування всередині відділень. 
Загалом, аналіз підтверджує, що імплементація цієї Рекомендації 
в національне законодавство залишає бажати кращого і вимагає 
покласти край абсолютній відчуженості національної пенітенці-
арної системи від стандартів Ради Європи щодо виконання ДПВ.

Комітет із запобігання катуванням висловлював рекоменда-
ції з приводу окремого тримання довічників відразу після появи 
такої категорії засуджених в Україні внаслідок скасування смерт-
ної кари4.

Наприклад, у 2000 р. КЗК вказував:

«Комітет бажає підкреслити, що на його думку не має обґрунтуван-
ня для окремого тримання засуджених, чиї покарання у виді смертної 
кари були замінені на довічне позбавлення волі, від інших засуджених 
до тривалих покарань. У багатьох юрисдикціях, довічно засуджені не 
вважаються неминуче більш небезпечними, ніж інші засуджені. Бага-
то з них мають довгостроковий інтерес у стабільному і безконфлік-
тному середовищі. Оцінка ризиків та потреб довічно засуджених має 
здійснюватися у кожному конкретному випадку. Такий підхід дозво-

4 Посилання на відповідні звіти містяться у окремому аналізі щодо виконання 
рекомендацій Комітету в Україні: Аналіз виконання рекомендацій щодо пенітенці-
арної системи, наданих Україні Європейським комітетом із запобігання катуванням 
з 1998 року // https://khpg.org/1591169185#_Toc41491373
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лить також відповідним засудженим відбувати покарання якомога 
ближче до їхньої домівки та покращить їхні контакти із зовнішнім 
світом» (2000, 75).

Пізніше Комітет критикував КВК України за норму, яка пе-
редбачає окреме тримання довічників:

«...КЗК бажає підкреслити, що він не вбачає обґрунтування для сис-
тематичної сегрегації довічників5. Варто послатися до Рекомендації 
Комітету Міністрів Ради Європи 2003 року від 09 жовтня 2003 року 
щодо менеджменту засуджених до ДПВ та інших засуджених до три-
валих строків покарання, яка вказує, що часто існує хибне уявлення, 
що сам факт засудження до ДПВ означає, що засуджений є небезпеч-
ним. Таким чином розміщення засуджених до ДПВ має відбуватися на 
підставі детальної оцінки актуальних ризиків та потреб засудже-
них, з урахуванням індивідуалізованого плану відбування покарання, 
а не виключно як наслідок їхнього покарання. КЗК рекомендує, щоб 
українська влада переглянула законодавство та практику, що сто-
сується сегрегації засуджених до ДПВ у світлі зазначених зауважень» 
(2009, 93).

У своїй доповіді за 2012 рік Комітет вказував:

«54. У контексті попередніх візитів КЗК критикував передбачене 
в українському законодавстві систематичне роздільне утриман-
ня довічно ув’язнених. Після візиту в 2009 році були внесені зміни до 
Кримінально-виконавчого кодексу з тим, щоб засуджені до довічного 
позбавлення волі, після оцінки їх індивідуальної поведінки, переводи-
лися з камер на двох в багатомісні камери, а також для участі в ор-
ганізованих заходах (освітні, культурні, спортивні та розважальні 
заходи) після п’ятнадцяти років позбавлення волі, а з багатомісних 
камер в звичайні житлові приміщення ще після п’яти років позбав-
лення волі.
Ряд співрозмовників делегації під час візиту в 2012 році (в тому чис-
лі співробітників) вважає, що не було ніяких підстав для утримання 
багатьох ув’язнених, які відбувають довічне позбавлення волі, окремо 
від інших ув’язнених. Однак, норма щодо окремого тримання довічно 
ув’язнених залишається, і нові правові положення передбачають за-
надто малий обсяг дискреційних повноважень Державної криміналь-

5 Відповідно до ч. 2 ст. 150 КВК України засуджені до ДПВ мають триматися 
окремо від інших засуджених.
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но-виконавчої служби з цього питання. Комітет повинен підкресли-
ти, що поділ засуджених до довічного позбавлення волі завжди має 
бути результатом всебічної та постійної оцінки ризиків та потреб 
на основі індивідуальної програми відбування покарань. Комітет 
рекомендує, щоб українська влада знову переглянула законодавство 
і практику щодо роздільного утримання засуджених до довічного 
ув’язнення, з урахуванням висловлених зауважень.
...Можливості розсуду тюремної адміністрації надмірно обмежу-
ються законом. Кілька категорій засуджених автоматично міс-
тяться в умовах максимальної безпеки і поміщаються в ізоляцію 
в профілактичних цілях протягом тривалого терміну після вироку 
суду і тільки у зв’язку з вчиненими ними злочинами. Комітет пови-
нен нагадати свою принципову позицію, що рішення, що стосуються 
зміни рівня безпеки для засуджених, а також ізоляційні заходи з про-
філактичними цілями не повинні оголошуватися — або встановлю-
ватися на розсуд суду — як частина покарання. Рішення про те, чи 
потрібно застосовувати певний рівень безпеки або ізоляційних за-
ходів з профілактичними цілями, має залежати тільки від тюрем-
ної адміністрації і здійснюватися тільки на підставі індивідуальної 
оцінки ризиків і не повинно бути частиною кримінального покарання. 
Комітет підтверджує свою рекомендацію про те, що з цього приводу 
повинні бути внесені зміни до відповідних нормативних положень»6.

Пізніше КЗК закликав українську владу інтегровувати засу-
джених до ДПВ у загальну масу засуджених «якомога швидше після 
їхнього засудження...» (2014, 53; 2016, 62; 2017, 79). При цьому всі за-
суджені до ДПВ повинні піддаватися оцінці ризиків та потреб на 
самому початку відбування ними покарання (2013, 139).

Комітет також вказує у своїх загальних стандартах, що довіч-
но засуджені не повинні триматися окремо від інших засуджених, 
адже тривалість їхнього покарання не обов’язково відображає ри-
зик, який засуджений несе всередині установи7. Він підкреслює: 
досвід різних європейських країн демонструє, що довічно засу-

6 Доповідь Українському Уряду щодо візиту в Україну, здійсненого Європей-
ським комітетом з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що 
принижує гідність, поводженню чи покаранню (КЗК) з 1 по 10 грудня 2012 р. // http://
www.khpg.org/pda/index.php?id=1379842217.

7 Параграфи 77 та 78, розділ «Situation of life-sentenced prisoners», щорічного зві-
ту КЗК за 2015 рік (CPT/Inf(2016)10).
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джені не обов’язково небезпечніші за інших засуджених8. Недопу-
стимість сегрегації стосується і осіб під вартою, яким може бути 
призначене довічне покарання (2013, 139).

Не дивлячись на ці багаторічні рекомендації, вітчизняний 
законодавець продовжує дотримуватися «мінімалістичної» кон-
цепції щодо зміни умов тримання для засуджених довічно, пері-
одично вносячи до неї незначні зміни. Згадана Комітетом стаття 
150 КВК України досі передбачає, що засуджені до ДПВ тримають-
ся окремо від інших засуджених. А відповідно до ст. 151-1 КВК, 
довічно засуджений після фактичного відбуття п’яти років в ПКТ 
на двох засуджених може бути переведений до багатомісних ПКТ, 
де у нього з’явиться можливість спілкування з іншими ув’язне-
ними і брати участь в колективних культурно-масових, фізкуль-
турно-оздоровчих, освітніх програмах. У свою чергу, з багатоміс-
ного ПКТ засуджений може бути переведений в звичайні житлові 
приміщення колонії максимального рівня безпеки ще через п’ять 
років. Разом з тим формулювання «можуть бути переведені» при-
зводить до довільного використання цієї норми, адже відсутні 
чіткі критерії для її застосування. У підсумку, в кращому випад-
ку, щоб потрапити в середовище інших засуджених, потрібно від-
бути понад десять років строку.

Зазначений підхід не відповідає рекомендаціям Комітету, 
адже він не передбачає інтеграцію засуджених у загальну масу 
засуджених «як правило». Натомість така можливість існує «як 
виняток».

На сьогодні ДКВС здійснює заходи з метою переведення до-
вічників після відбуття 10 років відбуття покарання до так зва-
них «загальних жилих приміщень», які насправді такими не є. 
Замість поміщення до загальної маси засуджених, довічників 
поселяють у спеціалізованих багатомісних приміщеннях, які на-
зивають «загальними жилими приміщеннями» (не слід плутати 
з багатомісними камерами, поміщення до яких передбачено че-
рез 5 років у маломісній камері). При цьому, якщо зібрати вели-
ку кількість довічників, скажімо 10 осіб, в одній камері, то це не 
тільки не відповідатиме зазначеним стандартам, а й може бути 
небезпечним.

8 Там само, пункт 72.



9

Вадим Човган. Порядок та умови виконання довічного позбавлення волі

Звернімо також увагу, що інтеграція засуджених до ДПВ у за-
гальну масу засуджених після 10 років відбуття покарання може 
виявитися небажаною для самих засуджених. Адже вони наража-
ються на небезпеку несприйняття іншими засудженим. Тому зна-
чна частина довічників на сьогодні пишуть відмови від переве-
дення до загальних жилих приміщень, оскільки їм комфортніше 
і безпечніше відбувати покарання з «перевіреними роками» спів-
камерниками. У зв’язку з цим інтеграція довічників у загальну 
масу засуджених має відбуватися з самого початку відбуття ними 
покарання за винятком випадків, які можуть бути обґрунтовані 
оцінкою ризиків окремих засуджених.

Така інтеграція надасть можливість засудженим до ДПВ від-
бувати покарання ближче до домівки. До речі, така рекомендація 
надавалася Комітетом раніше (2009, 92). Існуючі підходи до від-
даленого розміщення довічників від їхньої домівки вже призво-
дили до винесення рішень ЄСПЛ9.

Ще раз наголосимо: індивідуалізація, що базується на інди-
відуальній оцінці ризиків і потреб, має бути правилом. Описаний 
принцип «неізолювання» повинен прийти на заміну принципу 
«автоматичності» застосування обмежень прав до засуджених 
довічно.

У зв’язку з цим пригадуються ідеї Л. О. Мостепанюк, яка од-
нією з перших спеціально досліджувала тему довічного ув’язнен-
ня в Україні. Вона доводила, що довічники повинні мати право 
не тільки на переведення в звичайні житлові приміщення колонії 
максимального рівня безпеки, а й на переведення в колонію се-
реднього рівня безпеки та навіть в дільниці соціальної реабіліта-
ції при виконанні певних умов10.

Вона доводила також, що не потрібно визначати в законі, яка 
саме кількість засуджених повинно міститися в одній камері (за-
раз це «як правило, по два»), а досить просто встановити, що за-
суджені розміщуються в камерах з урахуванням їх психологічної 
сумісності, інтересів безпеки, санітарно-побутових вимог, орга-

9 Наприклад, див. рішення по справі «Вінтман проти України» (заява № 28403/05) 
від 23 жовтня 2014 року.

10 Мостепанюк Л. О. Довічне позбавлення волі як вид кримінального покарання: 
Автореф. дис ... канд. юрид. наук: 12.00.08. — Київ, 2005. — С. 6–7. (18 с.).
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нізації нагляду за їх поведінкою і завдань індивідуально-профі-
лактичної роботи11.

Рішенням описаної проблеми має стати внесення істотних 
змін до кримінально-виконавчого законодавства. Слід закріпити 
можливість поміщення довічно ув’язнених у свого роду ділянку 
карантину, діагностики і розподілу по прибуттю їх в колонію, 
тільки не так, як це робиться стосовно інших засуджених — на 
14 днів, а на термін до кількох місяців. За результатами дослі-
дження особистості має виноситися рішення про поміщення 
в ті чи інші умови ізоляції (камера/загальні приміщення). У ра-
зі камерного розміщення воно повинно в обов’язковому порядку 
переглядатися щороку з тим, щоб визначити, чи продовжує засу-
джений і далі представляти небезпеку для колективу або режиму 
установи в загальних житлових приміщеннях. Переведення з цих 
приміщень в камерні повинне бути можливим в будь-який мо-
мент за вмотивованим рішенням адміністрації в разі, наприклад, 
агресивної поведінки, систематичного порушення режиму.

При цьому не варто забувати і про підвищену шкідливість 
тримання в ПКТ для нормальної життєдіяльності людського ор-
ганізму. Умови камерного ув’язнення, які означають затхлість по-
вітря, короткостроковість прогулянок, обмежений простір, мають 
дуже серйозні наслідки для здоров’я ув’язнених. Взяти, напри-
клад, туберкульоз. За даними дослідження, проведеного в коло-
ніях РФ, кожен третій довічник (30,9%) хворів на туберкульоз, тоді 
як серед інших засуджених відсоток був значно нижче — 11,5%. 
До того ж, частка хворих на туберкульоз серед засуджених на пев-
ний строк вже в місцях позбавлення волі становила 41,7%, тоді як 
серед довічників ця частка дорівнювала 65,3%, що знову-таки під-
тверджує згубність саме камерного тримання12.

За даними нашого дослідження середня тривалість життя 
засуджених довічно в Україні становить 10 років. Тобто в серед-
ньому ці засуджені помирають через 10 років після початку від-
бування покарання. При цьому щороку вмирає 20–30 таких за-

11 Мостепанюк Л. О. Там само. — С. 7.
12 Кокурин А. В., Селиверстов В. И. Осужденные к пожизненному лишению сво-

боды // Осужденные и содержащиеся под стражей в России. По материалам специаль-
ной переписи осужденных и лиц, содержащихся под стражей, 12–18 ноября.
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суджених, а тривалість життя деяких з них в ув’язненні складає 
кілька років13. При цьому показник смертності засуджених довіч-
но становить близько 1806 осіб на 100 тис., тоді як серед інших 
засуджених цей показник — 441 осіб на 100 тис14.

Але автоматичним розподілом довічників проблема розмі-
щення не закінчується. На практиці місцями все ще залишається 
анахронічний підхід до зміни камер довічників — кожних кіль-
ка тижнів. Це завдає засуджених додаткових страждань, адже 
порушується психологічна сумісність зі співмешканцем камери, 
яка лише починає встановлюватися за цей час. Під час візиту КЗК 
2009 року ним було відзначено, що довічно ув’язнені переміща-
лися в різні камери кожні десять днів (п. 91). КЗК зазначив з цього 
приводу: «визнаючи, що оперативні міркування як виняток можуть 
вимагати переміщення довічно ув’язнених по різних камерах, Комі-
тет повинен підкреслити, що бажано звести до мінімуму, наскільки 
це можливо, переселення ув’язнених». І хоча відповідна норма ПВР 
УВП була скасована, подекуди практика за інерцією продовжує 
застосовувати стару норму.

Застосування анахронічних обмежень пронизує весь процес 
виконання довічного позбавлення волі. Нижче ми детальніше 
опишемо цю проблему.

Європейський суд розробив «тест» для оцінки обґрунтовано-
сті обмежень прав, зокрема і прав засуджених. Він включає три 
складових: а) чи передбачено обмеження законом; б) чи відпові-
дає воно цілям, визначеним в самій Конвенції; в) чи є обмеження 
необхідним у демократичному суспільстві. В рамках цього тесту 
оцінюється пропорційність кожного обмеження, а також обґрун-
тованість цілей, для досягнення яких воно застосовується. В ідею 
пропорційності входить також стандарт «індивідуалізації» обме-
жень, що вимагає від кожної держави розробки техніки оцінки 
необхідності застосування правообмежень до громадян, зокре-
ма, до засуджених. Що стосується останніх, то в практиці Суду 
простежується тенденція «додаткового» стандарту обмежень, 

13 Неопубліковано. Дослідження базувалося на статистичній інформації, отри-
маній нами від Центру охорони здоров’я ДКВС (лист від 27.11.2020 № 52-30/05-20). 
Статистика враховує всіх засуджених довічно, які померли з 2010 року до листопада 
2020 року.

14 Там само.
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під яким мається на увазі облік пенологічних обґрунтувань для 
обмежень15.

Європейський комітет із запобігання катуванням має своє 
бачення цього тесту щодо обмежень у в’язничному контексті. 
Всі обмеження повинні бути:

Пропорційними: будь-яке додаткове обмеження прав ув’яз-
неного має бути пов’язане з фактичною або потенційною шкодою, 
яку може заподіяти або вже завдав ув’язнений своїми діями (або 
шкоди, якої він може піддатися) в умовах в’язниці.

Законними: інформація про обмеження повинна бути пові-
домлена в зрозумілій формі для всіх, хто може стати його об’єк-
том. Закон повинен вказати конкретні обставини, в яких вони мо-
жуть бути покладені, осіб, які можуть їх застосовувати, процеду-
ри, яким повинні слідувати ці особи, право ув’язненого впливати 
на прийняття рішення і робити подання в рамках процедури (це, 
очевидно, стосується так званих правозастосовних обмежень).

Обґрунтованими.
Необхідними: повинні застосовуватися тільки обмеження, 

необхідні для безпечного і впорядкованого ув’язнення, і вони 
повинні бути справедливі. Відповідно, не повинно бути, напри-
клад, автоматичного позбавлення права на відвідування, теле-
фонні дзвінки і листи або доступу до ресурсів, до яких вони його, 
як правило, мають (наприклад, матеріали для читання). Так само, 
режим повинен бути достатньо гнучким, щоб дозволити зняття 
будь-яких обмежень, які не є необхідними в окремих випадках.

Недискримінаційними: при застосуванні обмежень повинні 
прийматися до уваги не тільки всі відповідні обставини, а й те, що 
не прийняті до уваги зайві міркування.

Відзначимо, що питання індивідуальної оцінки ризику, були 
окреслені в рекомендації Ради Європи Rec (2003)16 та Рекоменда-
ції Ради Європи R (82) 1717. На необхідність проведення індивіду-
альної оцінки, на підставі якої повинні застосовуватися заходи 

15 Див. Човган В. О. Обмеження прав в’язнів: правова природа та обґрунтуван-
ня. Монографія / В. О. Човган; ГО «Харківська правозахисна група». — Харків: Права 
людини, 2017.

16 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_665#Text, https://zakon.rada.gov.ua/laws/ 
show/994_848#Text

17 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_340#Text
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безпеки, наполягають національні фахівці в спеціальному дослі-
дженні Penal Reform International щодо довічного позбавлення во-
лі в Білорусі, Росії та Україні18

Наш досвід свідчить, що персонал ДКВС часто не знайомий 
з ідеєю необхідності індивідуалізації правообмежень засудже-
них і продовжує політику автоматизації обмежень, які закріплені 
в законодавстві. Це і не дивно, адже українське кримінально-ви-
конавче законодавство в процесі свого розвитку слідувало ідеям, 
закладеним ще в радянському виправно-трудовому законодав-
стві, а воно було розраховано на те, щоб рівняти всіх засуджених 
під одну лінійку, забороняти за одним і тим самим принципом, 
ґрунтуючись лише на статусі засудженого чи виді режиму.

КЗК регулярно критикує інші надмірні заходи безпеки, які 
застосовуються до довічників. Наприклад, неприпустимими вва-
жаються такі практики:

— застосування наручників щоразу під час виведення поза 
межі камери, якщо таке застосування не обґрунтовується 
індивідуальними ризиками (2000, 76; 2002, 102; 2005, 114; 
2009, 91; 2012, 49; 2013, 136; ; 2014, 53; 2016, 62);

— повертання лицем до стіни під час входу до камери пер-
соналу чи інших осіб (1998, 116; 2005, 116; 2014, 48; 2016, 
61-62);

— регулярне переведення з однієї камери до іншої (2000, 127; 
2002, 105; 2009, 91);

— спілкування через віконце у дверях камери (2009, 91);
— тримання у спеціально обладнаній «клітці» під час спіл-

кування з персоналом або адвокатами (2005, 114; 2012, 51);
— супровід з собаками в межах приміщень установи (2009, 

91; 2012, 49; 2013, 136; 2017, 80);
— медичний огляд або ін’єкції ліків крізь ґрати, застосуван-

ня наручників під час надання стоматологічної допомоги 
(2009, 129; 2012, 50-51);

— тримання в камері під постійним відеонаглядом (2013, 136; 
2014, 52-53; 2016, 62).

18 Отмена смертной казни и ее альтернативы в странах Восточной Европы: 
Беларуси, России, Украине https://cdn.penalreform.org/wp-content/uploads/2013/05/East-
ern-European-research-Death-Penalty-Alternative-Sanctions-ENGLISH-March-2012.pdf  
с. 26, 41, 52.
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Ці заходи є несумісними з концепцією динамічної безпеки, 
яка базується на позитивних відносинах між персоналом та засу-
дженими. Комітет наполягає, щоб саме вона покладалася в основу 
підходу до тримання засуджених до ДПВ (2000, 75; 2009, 91). Комі-
тет дає таке визначення динамічної безпеки:

«Динамічна безпека — це розвиток співробітниками позитивних 
стосунків із в’язнями на засадах твердості та справедливості, у по-
єднанні з розумінням їхньої особистої ситуації та будь-яким ризи-
ком, з яким зіштовхується кожен окремий в’язень, а також із забез-
печенням конструктивної діяльності» (2017, 59).

Рекомендації щодо недопустимості систематичного застосу-
вання до довічників кайданків були відображені у ПВР УВП (п. 2 
Розділу ХХХІІІ ПВР УВП). Щоправда кайданки і надалі мають за-
стосовуватися під час конвоювання таких засуджених за межами 
установи. Вони також можуть застосовуватися в межах установи 
до засуджених до ДПВ, схильних до втечі, захоплення заручників, 
нападу на адміністрацію.

Разом з тим супровід службовою собакою по території уста-
нови виконання покарань досі є обов’язковим для засуджених до 
ДПВ чоловіків (п. 2 Розділу ХХХІІІ).

Постійний відеонагляд досі практикується в окремих установах.
Інші зазначені Комітетом практики не мають законодавчо-

го підґрунтя та пов’язані із загальною проблематикою ставлен-
ня персоналу до засуджених до ДПВ, як наслідок невпроваджен-
ня стандартів динамічної безпеки у спілкуванні персоналу і за-
суджених.

Гостро стоїть проблема зайнятості довічників. З урахуванням 
їх камерного розміщення на систематичній, неіндивідуалізованій 
основі, а також, з огляду на проблематичність підстав включення 
в загальну масу засуджених, робота для них є привілеєм. Недарма 
практика підтверджує, що відмова від роботи серед довічно засу-
джених в шість разів нижче, ніж серед інших їх категорій19.

Комітет із запобігання катуванням вказував на проблему за-
йнятості засуджених до ДПВ відразу, коли такі засуджені з’явили-
ся в Україні:

19 Кокурин А. В., Селиверстов В. И. Указан. соч. — С. 363.
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«...КЗК хотів би підкреслити, що довгострокове позбавлення волі ши-
роко вважається таким, що має ряд десоціалізуючих ефектів. До то-
го ж такі засуджені можуть зіштовхуватися з рядом психологічних 
проблем (включаючи втрату самоповаги і погіршення соціальних 
навичок), а також мають тенденцію стати більш відірваними від 
суспільства. З точки зору КЗК, режим відбування довгострокового 
покарання повинен намагатися компенсувати такі ефекти пози-
тивним і проактивним чином.
Засуджені, які відбувають тривалі терміни покарання повинні ма-
ти доступ до широкого ряду корисної діяльності різного роду (робо-
та, переважно навчального характеру; освіта; спорт; відпочинок/
дозвілля). Більш того, їм треба надати деякий ступінь вибору щодо 
проводження часу, таким чином виховуючи почуття незалежності 
та особистої відповідальності. Необхідно вжити додаткових захо-
дів, щоб придати значення строку їхнього ув’язнення; зокрема, за-
безпечення індивідуального плану відбування покарання і відповідної 
соціально-психологічної підтримки є важливими у допомозі таким 
засудженим, щоб змиритися з відбуванням покарання. Негативні 
ефекти відбування покарання будуть менш впливати на засудже-
них, якщо вони матимуть змогу ефективно підтримувати контакт 
із зовнішнім світом.
...
ЄКПТ рекомендує український владі взяти до уваги усі вище
викладені фактори у політиці тримання довічно ув’язнених 
і передбаченого для них режиму. Комітет також рекомендує 
заохочувати тюремний персонал спілкуватися і розвивати по
зитивні стосунки з цією категорією засуджених» (2000, 75, на-
півжирний шрифт оригіналу збережено. — авт.).

У всіх своїх наступних рекомендаціях щодо довічно засудже-
них Комітет регулярно підкреслював проблему відсутності ко-
рисної зайнятості для них (2002, 100; 2005, 130; 2009, 90; 2012, 48; 
2013, 127; 2014, 53; 2016, 53, 62; 2017, 70).

У 2017 р., за наслідками візиту до Київського СІЗО, Комітет та-
кож рекомендував, щоб засуджені до ДПВ мали доступ до Інтер-
нету (2017, 79).

Не дивлячись на регулярні рекомендації Комітету, зайнятість 
засуджених до ДПВ досі залишається мінімальною. Це пов’язано з 
декількома факторами:
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— їх окреме тримання від інших засуджених, що ускладнює 
або й унеможливлює залучення до спільної з ними праці;

— надмірні заходи безпеки щодо таких засуджених (як-то 
вимога конвоювання з собакою по території УВП, по одно-
му і у супроводі щонайменше двох співробітників);

— камерне тримання засуджених до ДПВ, що часто потребує 
тримання їх у СІЗО (де наявний відповідний тип житло-
вих приміщень), в яких відсутня виробнича зона, де вони 
могли б працювати у загальному порядку.

У світлі вищезазначеного, довічники в кращому разі залуча-
ються до праці у майстернях установ, і тільки в камерах. Пере-
важно така праця має обмежений професійний характер, як-то 
склеювання різних виробів або шиття.

Необґрунтована систематична ізоляція призводить і до прак-
тичної заборони прийняття засудженими довічно участі у навчан-
ні в школі, професійно-технічному закладі колонії, що випливає 
зі специфічних правил їх ізоляції. Хтось заперечить: а навіщо їм 
взагалі освіта, якщо вони все життя напевно проведуть поза сус-
пільством? Насправді забезпечення освіти є необхідною з кількох 
причин:

— можливість того, що частина довічників з часом все-таки 
вийде на свободу;

— вони можуть працювати у себе в камерах, для чого може 
знадобитися професійна освіта;

— освіта може служити фактором психологічної підтримки. 
Ті, хто має вищу освіту, краще витримують умови довічно-
го ув’язнення20.

Істотне місце в побуті довічно засуджених займає релігія. 
Вченими небезпідставно зазначається, що оскільки засуджені до 
довічного позбавлення волі здебільшого вважають себе людьми 
віруючими (за результатами проведеного опитування), необхід-

20 Мухина В. С. Отчужденные: Абсолют отчуждения. — Сергиев Посад: Издатель- 
ство «Свято-Троицкая Сергиева Лавра», 2010. — С. 237 (цит. по Кокурин А. В., Селивер-
стов В. И. Осужденные к пожизненному лишению свободы // Осужденные и содер-
жащиеся под стражей в России. По материалам специальной переписи осужденных 
и лиц, содержащихся под стражей, 12–18 ноября 2009 г. / под общ. ред. Ю. И. Кали-
нина; под науч. ред. д.ю.н., профессора, В. И. Селиверстова. — М.: «Юриспруденция», 
2012. — С. 286).
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но виховну і психологічну роботу з ними проводити з акцентом 
на дотримання основоположних релігійних постулатів, які у всіх 
конфесіях спрямовані на законослухняну поведінку21. Такі ідеї 
було б корисно втілювати в українській пенітенціарній практиці, 
адже, насправді, ідеї вічного життя психологічно особливо потре-
бують категорії ув’язнених, яким залишок життя напевно дове-
деться провести за ґратами.

З приводу цього права КЗК у своїй доповіді про візит в Украї-
ну 2009 року вказував (п. 91):

«Персоналу, який працює з довічно ув’язненими (наприклад, психологу, 
священику (виділення авт. — прим.)), було дозволено говорити з ни-
ми тільки через віконце в двері камери або в кімнаті для бесід, де 
ув’язнений був замкнений в камері. Не дивно, що відносини між пер-
соналом і ув’язненими в секторах довічно ув’язнених були зведені до 
мінімуму».

Окремо стоїть питання контактів довічників із зовнішнім сві-
том. Значимість збереження сім’ї не втрачається для довічників, 
і навіть навпаки, вона збільшується ще більше, ніж для інших за-
суджених. Проте, питання спілкування з членами сім’ї і, зокрема, 
умови надання та проведення побачень залишають бажати кра-
щого. Обмеженість контактів з навколишнім світом, на думку са-
мих ув’язнених, є однією з найбільших проблем.

КЗК рекомендує, щоб засуджені до ДПВ мали право на таку ж 
кількість побачень, як й інші засуджені (2000, 73; 2002, 100; 2005, 
114). Пізніше ця рекомендація була уточнена таким чином, що за-
суджені до ДПВ повинні мати таку ж кількість побачень, як і засу-
джені, які тримаються в умовах мінімального рівня безпеки (2009, 
92; 2012, 53). При цьому, як й інші засуджені, довічники повинні 
мати право на отримання короткострокових побачень у відкри-
тих умовах, тобто без перегородки (2009, 92; 2012, 53; 2014, 53). Ви-
нятки з цього правила допускаються на підставі індивідуальної 
оцінки ризиків (2009, 92; 2012, 53; 2016, 62). На додаток, засуджені 

21 Кокурин А. В., Селиверстов В. И. Осужденные к пожизненному лишению сво-
боды // Осужденные и содержащиеся под стражей в России. По материалам специаль-
ной переписи осужденных и лиц, содержащихся под стражей, 12–18 ноября 2009 г. / 
под общ.  ред. Ю. И. Калинина; под науч. ред. д.ю.н., профессора, В. И. Селиверсто-
ва. — М.: «Юриспруденция», 2012. — Стр. 285 (938 с.).
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до ДПВ повинні мати право на контакти з іншими засудженими 
до ДПВ, в тому числі під час прогулянок (2014, 53; 2016, 62).

На сьогодні засуджені до позбавлення волі, які тримаються 
в колоніях мінімального рівня безпеки, мають право на одне ко-
роткострокове побачення на місяць та одне тривале побачення 
на два місяці (ч. 4 ст. 110 КВК України). Засуджені до ДПВ мають 
такі ж права. Разом з тим засуджені, які тримаються в установах 
мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами тримання, 
мають право на короткострокові побачення без обмежень, а три-
валі — раз на місяць. З огляду на це, складно сказати, до якого 
саме стандарту повинна приводитися у відповідність частота по-
бачень засуджених до ДПВ. Разом з тим, за загальним правилом, 
засуджені, зокрема і засуджені до ДПВ, повинні мати право на 
принаймні одне короткострокове побачення на тиждень.

Всупереч рекомендаціям Комітету, короткострокові побачен-
ня довічників проводяться, як правило, через прозору перегород-
ку. При цьому вони мають право на тривалі побачення, під час 
яких вони можуть навіть проживати разом зі своїми родичами 
(ч. 1 ст. 110 КВК України).

*

Таким чином, другий після тривалості строку відбування 
покарання проблемний аспект довічного позбавлення волі — це 
організація та порядок відбування цього покарання. Основним 
напрямом змін повинна стати індивідуалізація правообмежень 
і зміна кримінально-виконавчого законодавства з тим, щоб ре-
жим в установах виконання покарання допускав набагато більше 
гнучкості. Так само повинна бути розроблена система оцінки ін-
дивідуальних ризиків для вирішення питання розміщення довіч-
ників, а також для визначення кола обмежень, які застосовуються 
до них. Для реалізації цих змін мають бути враховані, в першу 
чергу, стандарти Ради Європи та Європейського комітету із запо-
бігання катуванням.
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«ПРАВОСУДДЯ» 
БЕЗ ПРАВА НА ОСКАРЖЕННЯ

Андрій Діденко

Блаженний Августин ще в 4-му століт-
ті нашої ери зауважив, що держава без 
незалежного справедливого правосуддя — 
не держава, а зграя розбійників! Ця стара 
істина є вкрай актуальною і сьогодні...

Яка з цінностей є більш важливою і ціннішою: життя чи свобода?
Напевно, успіх, благополуччя і самореалізація можливі ли-

ше тоді, коли людина живе в умовах свободи. Коли реалізовані 
свобода думки, совісті і релігії, свобода вираження поглядів, зі-
брань, асоціацій, пересування, волевиявлення. Всі ці свободи сис-
тематично порушуються в тій, або іншій мірі агентами держави, 
а громадяни в усі віка їх відстоювали. Але як можна відстоювати 
свої права, якщо в Україні протягом одинадцяти років юридич-
но відсутня будь яка процедура виправлення судових помилок?! 
Змінюється влада, Президент і парламент, але незмінною зали-
шається відсутність права на справедливий суд.

Наприклад, якщо людина засуджена несправедливим, під-
ступним, сфальшованим судовим рішенням, до того ж до ви-
щої міри покарання — розстрілу, довічного позбавлення волі, то 
в рамках національного законодавства він (вона) не може, не має 
можливості ініціювати перегляд свого судового рішення, через 
відсутність процедури перегляду вироку на законодавчому рівні. 
Навіть в тому випадку, коли є неспростовні докази тортур під час 
слідства з метою фабрикації матеріалів кримінальної справи. По-
літики змінюються час від часу, але незмінні їх передвиборчі гас-
ла про реформування судової сфери, як пріоритетної і фундамен-
тальної для розбудови цивілізованої, правової держави. Але як 
можна реформувати судову сферу без виправлення судових по-
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милок? Політики постійно наголошують, що радянська влада бу-
ла каральною і репресивною і суд був каральним інструментом ці-
єї влади, при тому чомусь не згадують про жертви цієї каральної 
і репресивної влади.

Причому ці жертви не є бранці Кремля — свавільно засуджені 
українці в Росії, або в Криму, або в ОРДЛО. Це відбувається в на-
шій країні, яка називає себе цивілізованою і правовою, має безві-
зовий режим з Євросоюзом і на міжнародних заходах урядовці 
дискутують про верховенство права.

А жертви величезні. Ми акцентуємо увагу на сотнях засудже-
них довічно за радянським каральним і репресивним процесу-
альним законом.

Величезна кількість судових рішень, винесених українськими 
судами, які виконуються від імені України, ухвалені за нормами 
радянського закону. Величезна кількість цих рішень викликають 
розумні сумніви щодо своєї справедливості.

За офіційними даними в Україні менше 1 відсотку ви-
правдувальних судових рішень, в той час, як в країнах Євро-
пи та Сполучених Штатах Америки цей показник сягає 15–20–
25 відсотків. Про що це говорить? Що в нашій країні в 20–60 разів 
краще працює правоохоронна, судова система ніж у Великій Бри-
танії або США? Зовсім ні! Це говорить про те, що в нашій країні 
величезна кількість людей відбувають незаслужене покарання 
у виді позбавлення волі, в тому числі і довічне.

За нашими обережними прогнозами — близько 3–5 відсотків 
всіх обвинувальних вироків ухвалюються судами стосовно осіб, 
які не вчиняли ці злочини, і близько 10–15 відсотків осіб засудже-
ні і відбувають покарання за завищеною санкцією. Це є мінімаль-
ні припущення, бо ми не можемо дослідити всі судові рішення, 
можливо, ці цифри є більшими, і ситуація гірша ніж ми можемо 
собі уявити.

Нагадаємо, що судові рішення ухвалюються іменем України. 
Тобто кожний свавільний, несправедливий вирок ухвалюється 
від імені нас з вами. І фактично кожний з нас причетний до неза-
служеного покарання на все життя без вини.

Ми відповідальні за кожне таке рішення. Вже не говорячи про 
те, що на місці свавільно засудженого довічно може опинитися 
кожен з нас.
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ПО ТОЙ БІК ҐРАТ

Чи знаєте ви, в яких умовах перебувала і перебуває людина, 
засуджена до довічного терміну покарання? Фактично відбува-
ється повільне вбивство, багато-багато років в клітці — іноді без 
вини. Такі місця в середовищі засуджених називають «могиль-
ники». Чи може цивілізоване суспільство допустити безстроко-
ве перебування в темниці людей, чиї вироки вкрай сумнівні, без 
права на перегляд судових рішень? Якась частина цих людей за-
суджені до вищої міри покарання на підставі виключно свідчень, 
отриманих під тортурами в ході слідства. Підсудні в суді відмо-
вилися від своїх показів, і заявили про катування та фабрикації 
матеріалів справи. Але суд був невблаганний і від імені держави 
ухвалив вирок у вигляді розстрілу, довічного позбавлення волі. 
Наприклад, якби такі справи були розглянуті судами відповід-
но до кримінально-процесуального законодавства, прийнятого у 
2012 році, то обвинувальний вирок був би неможливий, оскільки 
суд не приймає в даній редакції закону в якості доказів зізнання 
обвинуваченого, отримані під час слідства, якщо підсудний в суді 
від них відмовляється, а тим більше, якщо публічно заявляє про 
катування з метою отримання зізнань. Ми поцікавилися у самих 
засуджених до довічного позбавлення волі, що їм довелося пере-
жити за роки неволі в статусі засудженого? Які відбулися зміни 
в їх теперішньому матеріальному, побутовому, моральному ста-
новищі? Скільки людей, на погляд самих засуджених до довічного 
терміну покарання, відбувають вироки незаслужено? Ось деякі 
відповіді, які ми подаємо без будь-яких виправлень.

«Я розповім за ті дев’яності роки і трішки опишу ситуацію на даний 
момент, що відбувається. Якщо брати дев’яності роки, то це повний 
хаос і повне беззаконня, тому що як би до цих пір те ж саме практич-
но відбувається, тільки в більшому такому масштабі. У дев’яності 
роки, люди, які потрапляли сюди, це повністю та каста, яка нікого 
не цікавила. Скла на вікнах в камері немає, двадцять чотири граду-
си морозу, повністю заморожена стінка, з «параші» (туалет) щури 
вилазять, завозять кашу, таку, що неможливо дихати, задихаєшся 
лише через те, що завозять те чим годуватимуть, борщ там, каша. 
Про якусь картоплю в дев’яностих роках можна тільки мріяти, щоб 
хоч одна виявилася в борщі. Якщо ти починаєш чогось добиватися, 
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то забігають просто вночі з собакою десять чоловік з рогатиною 
такою дерев’яною, тебе притискають до стінки до шиї і почина-
ють лякати. Моральний такий тиск, психологічний. Припустимо, 
вранці перевірка, ти висовуєш руки в «кормушку», щоб тобі надягали 
кайданки, там стабільно собаки, можуть по руках тебе «киянкою» 
(дерев’яний молоток) вдарити, це як «заположняк» (звичайна прак-
тика). Якщо ти щось мрієш, що тобі належить, наприклад, білизна 
спідня, то про це навіть мови не могло бути. Люди, які заїжджали 
під розстріл, коли вже був мораторій, але смертна кара все одно ви-
носилася. Люди заїжджали, холод, голод, абсолютна вогкість, умови 
були такі, що це навіть не можна назвати умовами. З приводу хар-
чування, то тут не може бути навіть і мови про якесь нормальне 
харчування, яке хоча б містило якісь мінімальні калорії, які повинна 
приймати людина на добу. Хліб такий давали, що береш хліб, тиснеш 
його, а звідти вода. Передач не дозволяли. Потім трошки ніби воно 
нормалізувалося, ми почали піднімати ці питання, почали раз у два 
місяці вісім кілограм продуктів дозволяти. Потім прийшов 2001-й 
рік, почали звозити в дві в’язниці, на той момент це були Вінниць-
ка тюрма і Житомирська, почали звозити поступово в ці в’язниці. 
«Прийом» був кожного етапу дуже серйозний, ламали, Дніпропе-
тровський етап в березні місяці, який привезли, якщо не помиляю-
ся, там було вісім трупів. Людей так вбивали, що вони до землі не 
падали. Ті, які були на крапельницях, лікарі приходили і говорили: «ну 
що, лікувати його або нехай вмирає». Всіх прибили і гнали через всю 
в’язницю. Звичайно також собаки, звичайно також побиття кожен 
день, щоранку і кожен вечір.
На даний момент, звичайно, стало більш лояльно, стало трошки 
краще в плані і утримання і харчування. З 2001-го по 2005 рік пере-
сування все бігом, до тих пір, поки не почали надходити скарги, не-
зважаючи на те, що коли йдеш на побачення, тобі кажуть: «розмова 
тільки про сало», ні про якісь побиття, тиск — ні, Боже збав. Це три-
вало до тих пір, поки не почалися конкретні скарги надходити з боку 
«батьківських комітетів», це пов’язано було і з мамою Рафальського, 
і батьками ще одного ув’язненого, Полторацького. І ще одне сприяло 
цьому всьому, що один ув’язнений, який погано бачить, він виходив 
з камери, його заковували в кайданки і кричали «бігом!», а на кожно-
му коридорі є така залізна підставка для телефону на посту, і вона 
трошки відступає від стіни. І ось людина вибігає, йому говорять «бі-
гом», він біжить і зносить цю підставку, цю залізяку, цю пластину. 
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Коли прийшов начальник медчастини, подивився, а він лежить і хри-
пить, що його не переламали, тільки ребра зламало, три ребра. Після 
цього вже припинили пересування в такій швидкій формі. Заганяли 
сюди «маски-шоу», які заходили і били просто, я сам зі своїми співка-
мерниками неодноразово потрапляв під «маски». Причому нічого не 
робив, виконував всі вимоги, і все одно б’ють, поки «шмонають» (об-
шукують), а шмонають, як тварі, скидають всі речі, хоча насправді 
у тебе все складене, їх просто викидають і ногами ще й топчуться. 
Звичайно якщо там таке, як цигарки нормальні, або шоколад, який 
передали рідні, можуть і в кишеню собі покласти і піти далі. Це «за-
положено». Також все те ж саме, вранці перевірка, все пересування 
в кайданках, собака, прогулянка, потім повернення «додому» і цілий 
день в камерній системі, 2–3 людини містяться в 16-ти квадратах. 
Ті, у яких є підтримка з волі — друзі, родичі, то їм, звичайно, трохи 
легше, і звичайно, до них відразу й інше ставлення, а ті люди, які не 
мають ніякої підтримки з волі, з ними навіть не хочуть розмовляти, 
а якщо розмовляють, то з бомжем на свободі спілкуються краще, ніж 
з людиною, яка не має взагалі ніякої підтримки і соціальних зв’язків.»
«Я думаю, що в колоніях, де утримуються засуджені до довічного тер-
міну покарання, відсотків сімдесят — це важковаговики, ті, які вже 
точно відсиділи по п’ятнадцять років. Тому, що я сів в ті дев’яно-
сті роки і з багатьма побачився, багатьох добре знаю, і я тобі скажу 
так. Думаю, що п’ять відсотків, а може і десять відсотків — це люди, 
які явно не заслужили такий вирок. Це люди не є суспільно небезпечні, 
у яких є сім’ї, які абсолютно адекватні, хоча у нас всіх вже нервова 
система підірвана, — це однозначно. Тому, що пройти такий тер-
мін з таким ставленням, яке було, але і тим не менше кожен кон-
тролює себе, тому вважаю, що сімдесят відсотків сидять великий 
термін, з них десять відсотків явно не відносяться до цієї категорії, 
цієї касти вбивць. Тому що є люди, які, наприклад, брали участь у зло-
чині, але брали участь пасивно, не були виконавцями, а їм дали вирок 
довічне покарання, або взагалі розстріл. Складається враження, що 
держава вирішила, що ця людина вже недостойна, не те, що там далі 
існувати, він не має навіть права на життя. А ти дивишся на нього 
і бачиш, що так, він скоїв злочин і готовий нести покарання, але за 
ті дії, що він скоїв, а не за те, що є злочин, який ніхто не розглянув, 
ніхто не подивився, клопотання, які люди писали в судах, які писа-
ли тут, домагалися. А хто у нас судить? Судді, а хто судді — люди. 
А як у нас судять?»
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«Наприклад, в той час відправити скаргу по своїй справі було не-
реально, за цю скаргу до тебе приходили, вбивали, кидали на кар-
цер і говорили: «ще раз напишеш, будуть проблеми такого ж роду». 
А за Європейський суд взагалі нічого навіть говорити, воно не від-
правлялося взагалі. Це до 2000 року, потім це стало більш лояльно, 
тобто якщо пишеш по справі і добиваєшся, пиши собі, куди хочеш, 
що хочеш, тільки не торкайся саме умов утримання і конкретно 
адміністрації.»
«Єдине, що нам дозволили — продукти харчування, знову ж продук-
ти харчування для тих, хто має підтримку з волі, та й лише в ма-
газині, а для тих, хто не має, йому яка різниця, що там дозволено 
чи ні. Безперечно, тут є і категорія нелюдів, і те, що вони зробили, 
то і мертві перекинуться в могилах, але є і категорія людей, котрі 
насправді потрапили сюди помилково, і якщо підняти їхні справи 
і подивитися, то вони або невинні, або за злочинами, які вони скої-
ли, вони вже давно спокутували свою провину. Наприклад, візьмемо 
Росію, коли Путін прийшов до влади, переглянули весь довічний вирок, 
кримінал замінили на п’ятнадцять років, залишили терористів, ма-
ніяків, це насправді люди, які повинні перебувати під таким вироком. 
Насправді вирок довічно це люди, які повинні бути небезпечні, так, 
у них повинні бути умови, які мають бути суворі, тому, що не знаєш, 
що він завтра вчинить. Але вирок повинен бути гуманний, і все, що 
передбачено в законі, він повинен отримувати. Ну, як це так, людину 
позбавили всього, ніяких тобі ні побачень...»
«У жовтні 2004 го року мене привезли в Сокальську ВК-47 Львівської 
області, етапований був зі слідчого ізолятора. По прибуттю в Со-
кальську ВК-47 на нас одягли чорні мішки прямо в вагоні-«столипіні» 
(спеціальний вагон для перевезення в’язнів), привезли в саму колонію, 
мішки зняли, і ми були побиті співробітниками адміністрації в при-
сутності офіцерів колонії, оперативників, чергового помічника на-
чальника колонії. Причини побиття, звичайно, ніхто не пояснював. 
Ось такі побої тривали практично щодня впродовж десь півроку. 
Ранок починався: о шостій ранку підйом, ми повинні були застелити 
ліжка. Матраци згорнути в трубочку, і цілий день до десятої вечора 
не можна було сідати на ліжко взагалі. Якщо знаходили найменшу 
причину, не робили зауваження, а просто били всю камеру. Просто 
вони так розважалися. Речі пропадали, з каптьорки особистих ре-
чей, звичайно ж, кожен боявся що-небудь сказати, боялись побоїв. 
Харчування, звичайно, дуже огидне. На баню ходили — коридор дов-
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гий, холодний, особливо, якщо це зима, то роздягнутий догола в одній 
білизні, а вода ледь тепла, літня. Медицина, як на мене, взагалі ніяка, 
її взагалі практично немає, всі ліки доводиться купувати за свій ра-
хунок, просити батьків, родичів, якщо є така можливість, звичайно, 
щоб висилали, тому, що медицини немає. Продукти харчування те 
ж саме, Ви знаєте, сніданок, обід, вечеря — дають їжу таку, що її 
просто неможливо їсти, вона не придатна до вживання людиною.»

ДОВІЧНО ЗАСУДЖЕНІ 
НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНІЙ ТЕРИТОРІЇ

Так історично склалося, що на території Луганської, Доне-
цької областей величезна кількість установ виконання покарань, 
в тому числі і колонії максимального рівня безпеки для тримання 
засуджених довічно. (В Криму установ виконання покарань мак-
симального рівня не має, тому засуджені довічно перебували на 
території Криму тільки до моменту набрання вироку законної си-
ли. Після затвердження вироку апеляційним судом перевозилися 
на материкову частину України в установу максимального рівня 
безпеки для відбування покарання.) Після тимчасової окупа-
ції частини Донецької і Луганської областей величезна кількість 
засуджених опинилися фактично заручниками ситуації. Якщо 
мешканці цих областей на власний розсуд приймали рішення чи 
залишатися їм на території ОРДЛО, чи переїхати на підконтроль-
ну Уряду України територію, то ув’язнені такої можливості не 
мали. Це приблизно 12–15 тисяч людей, серед них більше 300 за-
суджених довічно. Дехто з них стверджували, що відбувають по-
карання не заслужено і не скоювали злочин.

Сергій Скоморохов вироком Апеляційного суду Одеської об-
ласті від 14.06.07 та Ухвалою Верховного Суду України (ВСУ) від 
21.06.11 був визнаний винним по всіх пунктах обвинувачення і за-
суджений до довічного позбавлення волі.

Висновки судів про доведеність вини засудженого ґрунту-
валися виключно на самооговорах, які Скоморохов та співоб-
винувачений «Л.» зробили під впливом винятково жорстоких 
багатоденних тортур обох під час незадокументованого утриму-
вання у міліцейських відділках Маріуполя за відсутності захис-
ників. Першим катували Скоморохова — з 31 березня по 6 квітня 
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2002 року. Потім взялись за «Л.», якого катували з 21 по 26 трав-
ня 2002 року. В ході всього подальшого провадження у справі, 
включно зі стадією касаційного оскарження, обидва не переста-
вали аргументовано заперечувати добровільний характер сво-
їх первісних зізнань, посилаючись, зокрема, на висновки судо-
во-медичних експертиз.

Окрім того, що вибиті із Скоморохова та «Л.» так звані явки 
з повинною не були добровільними, відомості, що в них містили-
ся не були доброякісними і з точки зору їх достовірності. По-пер-
ше, зізнання підозрюваних не містили жодних відомостей про 
нові факти та ніяк не пояснювали тих, що вже були відомі право-
охоронним органам на момент їх затримання. По-друге, викла-
дені казенною мовою голослівні заяви «спільників» були вкрай 
суперечливими. На підставі таких «явок» неможливо встанови-
ти бодай якісь придатні для завдань кримінального судочинства 
факти у стандарті «поза розумним сумнівом». Оскільки націо-
нальні суди не забезпечили у цій справі справедливого розгляду, 
Скоморохов звернувся за захистом до Європейського Суду з прав 
людини (ЄСПЛ).

Рішенням ЄСПЛ у справі «Скоморохов проти України» від 
26 вересня 2019 року (заява № 58662/11), Суд постановив, що мало 
місце порушення статті 3 Конвенції про захист прав людини і ос-
новоположних свобод (далі — Конвенція) у зв’язку з катуванням 
заявника агентами держави, а також порушення статті 6 §1 Кон-
венції у зв’язку з використанням доказів, отриманих від заявника 
під катуванням, для забезпечення його засудження.

Оцінюючи порушення статті 6 Конвенції, ЄСПЛ, зокрема, під-
сумував наступне.

Прийняття показань, отриманих в результаті тортур в якості 
доказів з метою встановлення відповідних фактів у криміналь-
них провадженнях робить таке провадження в цілому несправед-
ливими, незалежно від доказової вартості тверджень та того, чи 
було їх використання вирішальним для забезпечення засуджен-
ня підсудного. При визнанні заявника винним та засудженні на-
ціональні суди переважно спиралися на недопустимих «явках 
з повинною» від заявника та його співобвинувачених. Тому Суд 
приходить до висновку, що використання доказів, отриманих 
в результаті жорстокого поводження (катування), зробило кримі-
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нальне провадження проти заявника несправедливими. Водно-
час Суд зауважив, що констатація цього порушення сама по собі 
становить справедливу сатисфакцію, адже це передбачає можли-
вість відновлення провадження у справі заявника та повторного 
її розгляду (пункти 80–82, 88 Рішення).

На момент Рішення ЄСПЛ Сергій Скоморохов 17,5 років пере-
бував в ув’язненні.

22 жовтня 2019 року захист звернувся до Великої Палати ВСУ 
з заявою про перегляд обвинувальних судових рішень щодо Ско-
морохова за виключними обставинами на підставі п. 3, ч. 2. ст. 459 
КПК України: «встановлення міжнародною судовою установою, 
юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжна-
родних зобов’язань при вирішенні даної справи судом». Врахову-
ючи кричущий характер допущених порушень, захист вважав, що 
єдиним способом їх відновлення буде restitutio in integrum, тобто 
скасування оскаржених судових рішень щодо Скоморохова та по-
вторний розгляд справи по суті пред’явлених йому обвинувачень 
в суді першої інстанції.

З відновленням права Скоморохова на справедливий суд 
Велика Палата не поспішала з самого початку. Тільки 14 січня 
2020 року провадження за виключними обставинами нарешті 
відкрили.

З конкретно правової точки зору справа не була складною. 
Суддям Великої Палати слід було викреслити олівчиком із моти-
вувальної частини вироку недобровільні, а головне — недостовір-
ні самооговори Скоморохова з «Л.», з’ясувати, що будь-яких інших 
доказів не залишилось ані одного, а відтак — скасувати неправо-
судні судові рішення у справі Скоморохова.

11.03.20, 29.04.20, 03.06.20, 24.06.20, 16.09.20, 07.10.20, 16.12.20, 
03.02.21, 17.03.21 — впродовж 9 судових засідань найвища судо-
ва інстанція України відверто саботувала розгляд справи «до-
вічника», засудженого без жодного достовірного доказу його 
провини.

26 березня 2021 року Сергій Скоморохов помер в ув’язненні, 
так і не дочекавшись відновлення правосуддя. На вимогу його 
дружини та сина ВСУ продовжив розгляд справи. Проте посмерт-
ної реабілітації не сталось. Постановою від 1 червня 2021 року 
Велика Палата змінила оскаржені судові рішення, виключила із 
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них посилання на явки покійного підсудного, в іншому — залиши-
ла Вирок без змін. При цьому, зазначена Постанова на 47 аркушах 
не містить вказівки на жоден доказ провини Скоморохова по жод-
ному із інкримінованих йому епізодів обвинувачення. Насправді, 
зазначена Постанова від 01.06.21 з точки зору аргументованості 
являє собою набагато ганебніший процесуальний документ, аніж 
ті судові рішення, переглянути які просив Скоморохов.

У правовій державі так не повинно бути. Тому адвокати Укра-
їнської Гельсінської спілки з прав людини (УГСПЛ) готують пов-
торне звернення до ЄСПЛ у справі «Скоморохов-2».

САЙТ «БОРОТЬБА ЗА ЖИТТЯ» 
(ІСТОРІЇ СВАВІЛЬНО ЗАСУДЖЕНИХ)

У провадженні Харківської правозахисної групи (ХПГ) до-
статньо справ засуджених довічно, які перебувають на території, 
підконтрольній українському уряду. В усіх цих справах є розум-
ні сумніви в тому, що люди, які отримали обвинувальний вирок 
— найвищу міру покарання, насправді не вбивали своїх жертв. 
Ці всі люди були засуджені обласним (апеляційним) судом за 
першою інстанцією, Верховний Суд затвердив судові рішення, 
а далі протягом багатьох років були написані тони скарг, заяв, 
звернень в різноманітні інстанції. І все марно. Процедури пере-
гляду таких справ на практиці в Україні не існує. Держава від-
мовилася від цих людей, лишила їх напризволяще, на повільне 
вимирання.

Загальна схема така: обвинуваченого примушують визнати 
свою провину у вбивстві під тортурами. Потім відбувається фа-
брикація матеріалів справи. Способи різноманітні — мета і ціль 
одна — обвинувальний вирок. Потім відбувається суд, на якому 
аргументи захисту ніхто не хоче чути. Підсудний наголошує, що 
свідчення давав під тортурами. А суд не бере до уваги ці свідчен-
ня і ухвалює обвинувальний вирок.

Розглянемо деякі приклади засуджених довічно, судові рі-
шення відносно яких викликають розумний сумнів щодо своєї 
справедливості.
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На нашому сайті «Боротьба за життя», https://stories.khpg.org/, 
ми розповідаємо історії свавільно засуджених.

ОЛЕКСАНДР РАФАЛЬСЬКИЙ

13 червня 2001 року Олександра Рафальського затримали 
в Києві за підозрою у вбивстві. 12 діб його катували: били гумо-
вими кийками, застосовували електричний струм, стріляли 
над головою холостими патронами, вивозили до лісу копати 
собі могилу. І все — аби він підписав зізнання у злочині, якого 
не скоював. Попри тортури й знущання Рафальський так і не зі-
знався у вбивствах та не підписав явку з повинною. Згодом йо-
му зробили дві операції з видалення забійних гематом. 30 липня 
2004 року Олександр Рафальський був засуджений до довічного 
позбавлення волі. Вирок суду побудований на свідченнях трьох 
чоловіків, які нібито виступали в якості співучасників вбивства. 
На суді чоловіки категорично відмовилися від своїх свідчень та 
пояснили, що під час затримання їх катували — не витримавши 
тортур, вони підписали всі документи. Вирок суду не відповідає 
фактичним обставинам подій та матеріалам справи. Адвокати 
провели альтернативну державну експертизу, яка повністю спро-
стовує як сам факт злочину, так і вину засуджених. З чотирьох фі-
гурантів цієї справи троє вже померли, не дочекавшись перегляду 
вироку в суді, в тому числі й Олександр Рафальський. В живих за-
лишився лише В’ячеслав Барановський.

Справа Рафальського тривалий час перебуває на кон-
тролі Моніторингової місії ООН з прав людини. У 2009 році 
представництво Верховного Комісара ООН з прав людини 
спрямувало Вербальну ноту до Уряду України з приводу по-
рушень прав людини відносно Олександра Рафальського. 
Україна до цього дня так і не спромоглася надати відповідь на по-
ставлені питання з приводу незаконного затримання й утриман-
ня під вартою, а також інформацію про результати розслідування, 
проведеного відносно працівників міліції, які катували Рафаль-
ського. Amnesty International у своїх річних звітах за 2009, 2010, 
2011 і 2012 роки акцентувала увагу на порушеннях прав людини 
у справі Рафальського, а саме катування, неправомірне затри-
манні і тримання під вартою. У Комітеті Верховної Ради України 
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(ВРУ) з питань запобігання і протидії корупції, а також Комітеті 
ВРУ з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяль-
ності декілька разів розглядалося питання щодо порушень прав 
людини відносно Олександра Рафальського, фабрикації матеріа-
лів його кримінальної справи й неможливості на рівні національ-
ного законодавства домогтися перегляду вироку. Не зважаючи на 
смерть Рафальського родичі продовжують боротьбу, домагаються 
виправдувального судового рішення і реабілітації після смерті.

Але судові баталії на сьогодні тривають без належних резуль-
татів. В’ячеслав Барановський залишився єдиний в живих по 
цій справі. Ми занепокоєнні щодо його життя і стану здоров’я. 
Навколо справи Рафальського ціла низка загадкових смертей. По-
ки тривали розслідування катувань, фабрикації матеріалів спра-
ви, які так і не були завершені, Рафальський одружився, вів здоро-
вий спосіб життя, чекав народження доньки. Неповнолітня Олена 
Харченко, яка свідчила про тиск на неї з боку правоохоронних 
органів, примушення до неправдивих свідчень, померла при за-
гадкових обставинах. Володимир Харченко — ще один фігурант 
цієї справи — помер при загадкових обставинах, адвокати зафік-
сували на тілі загиблого тілесні ушкодження. При загадкових об-
ставинах помер Степан Чернак. Фактично на показах Чернака 
побудоване обвинувачення. Жодна з цих смертей не була належ-
ним чином розслідувана. «Скільки потрібно смертей, аби нас 
почули?» Під таким гаслом родичі свавільно засуджених зверну-
лися до народних депутатів з відео зверненням.

27 травня 2021 року ЄСПЛ ухвалив рішення «Рафальський про-
ти України (Заява № 7174/11) в якому визнав порушення Україною 
статті 3 Конвенції (катування) стосовно Олександра Рафальсько-
го. Мати Олександра Рафальського звернулася до ВСУ на підставі 
отриманого рішення ЄСПЛ «Дебелий та інші проти України» та 
просила відкрити провадження з перегляду справи її покійного 
сина, щоб реабілітувати його посмертно. ВСУ відмовив відкрити 
провадження, вказавши, що «ЄСПЛ не дійшов висновку про загальну 
несправедливість судового розгляду справи, у якій заявника було за-
суджено судами та не встановив жодного порушення Конвенції, яке 
було б безпосередньо пов’язане з встановленим з проведеним судовим 
розглядом і постановленими за його підсумками судовими рішення-
ми...». Однак ВСУ у 2014 році за подібних передумов відкрив пе-
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регляд справи за рішенням ЄСПЛ «Тимошенко проти України» від 
30 квітня 2013 року, використавши концепцію органічного зв’язку, 
оскільки в тій справі було визнане порушення статті 5 (право на 
свободу), а не статті 6 (право на справедливий судовий розгляд) 
Конвенції, і в справі Юлії Володимирівни Тимошенко відсутність 
в рішенні ЄСПЛ прямого посилання на порушення судового роз-
гляду не завадило знайти можливість відкрити провадження, роз-
глянути і навіть скасувати вирок. Мати Олександра Рафальського 
просила застосувати подібний підхід і в справі її сина, однак ВСУ 
навіть не прокоментував цей момент, а формально відмовив.

ЯРОСЛАВ МИСЯК

Молодіжний пастор церкви християн віри євангельської із 
Закарпаття. Ярослав народився в християнській родині 4 серпня 
1974 року, отримав відповідну освіту для того, щоб все своє жит-
тя присвятити Богу, очолював молодіжне богослужіння в Закар-
патській області. З 47 прожитих років 24 (більшу половину жит-
тя) перебуває у в’язниці. 18 жовтня 1999 року Закарпатським об-
ласним судом засуджений до вищої міри покарання — смертної 
кари за вбивство своїх рідних — діда з бабою і дядька. В матері-
алах справи окрім вибитих зізнань (Ярослав підписав явку з по-
винною під тортурами) не існує доказів вини. І навпаки, в разі 
ретельного дослідження матеріалів стає очевидною фабрикація 
кримінальної справи. Вирок будується на припущеннях та недо-
стовірних доказах, алібі підсудного взагалі не перевірялося і су-
дом не прийняте до уваги. Висновки експертів не відповідають 
фактичним обставинам події і не підтверджуються доказами, 
дослідженими в судовому засіданні, а проведене захистом неза-
лежне дослідження спростовує ключові аргументи обвинувачен-
ня, робить їх нікчемними.

Amnesty International у своєму річному звіті за 1998 рік зазна-
чила:

«У жовтні Міжнародній Амністії стало відомо про те, що в місті 
Ужгороді співробітники правоохоронних органів, як повідомляється, 
катували електрошоком Ярослава Мисяка, заарештованого в трав-
ні за звинуваченнями в навмисному вбивстві трьох чоловік. Потім, 
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приблизно в червні або липні 1998 р., він був переведений до психіа-
тричної лікарні в місті Львів, де він провів один місяць, а потім був 
відправлений назад в Ужгород. Повідомляють, що у Львівській лікарні 
Ярослава Мисяк вночі відвідав його батько, який підкупив працівни-
ка лікарні. Під час цих відвідин батько сфотографував сліди опіків 
на руці свого сина, в тих місцях, де прикріплялися електроди. Крім 
того, батько записав на плівку свідчення свого сина про методи тор-
тур, яким він піддавався при утриманні під вартою в міліції. Родичі 
Ярослава Мисяка бачилися з ним також щонайменше один раз, коли 
його перевели назад в Ужгород. Під час цього побачення родичі від-
значили, що він виглядав дуже слабким і дуже схуд. Надійшли заяви 
про корупцію серед співробітників правоохоронних органів Ужгорода 
і повідомлення, в яких стверджувалося, що деякі місцеві міліціоне-
ри могли бути самі замішані у вбивствах, які потім були приписані 
Ярославу Мисяку. Згідно з інформацією, яка є у розпорядженні Між-
народної Амністії, влада офіційно не розслідувала вищезгадані заяви 
про тортури, і до кінця року Ярослав Мисяк, як і раніше, утримувався 
під вартою.»

З 2015 року триває перегляд вироку за нововиявленими об-
ставинами судами Закарпатської області. Порушені всі розумні 
і допустимі строки розгляду справи в суді. Представники про-
куратури ігнорують версію причетності до скоєння злочину гро-
мадянина Г. та інших осіб, які згідно зі свідченням свідка Ш. на 
момент скоєння злочину знаходилися біля місця події в нетвере-
зому стані і з холодною зброєю, яка гіпотетично могла бути зна-
ряддям злочину. Є кілька аспектів, які вказують на розумні сум-
ніви щодо винуватості Ярослава Мисяка, а саме: він не мав мотиву 
вчиняти цей злочин; характер ран на тілі жертв свідчить про ро-
боту вбивці-професіонала, який вразив життєво важливі органи; 
в матеріалах справи окрім вибитих зізнань (під загрозою розпра-
ви над дружиною і дворічною донькою) не існує жодних доказів 
провини пастора Мисяка; вирок будується на припущеннях та 
недостовірних доказах, алібі підсудного взагалі не перевірялося 
і судом не прийняте до уваги; також з’явилися нові висновки, які 
свідчать про фальсифікацію первинного висновку судово-медич-
ної експертизи.

Але, не дивлячись на страшні реалії долі, Ярослав не впа-
дає у відчай, не перестає прославляти Бога, та зберігає оптимізм 
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і надію. Перебуваючи в неволі, переймається турботою до оточу-
ючих. Його не залишають любляча дружина, прекрасна донька 
і зять, благословенний онук і найкраща в світі мама. Всі разом во-
ни чекають і не втрачають надії на звільнення та повернення до-
дому Ярослава. Через богослужіння Ярослава у в’язниці більш ніж 
шістдесят засуджених довічно покаялися і привернулися до Бога. 
Мисяк звертається до всіх, кому не байдужа його життєва історія: 
«Будь ласка, підтримайте мене в своїх молитвах. Я вірю що для 
Бога не має нічого неможливого і знаю, що той хто покладає свою 
надію на Нього не буде посоромлений.» Міжнародна організація 
«Світло на Сході» (Швейцарія), ХПГ, низка релігійних організацій 
з усього світу звернулися до Президента Володимира Зеленського 
з клопотанням про помилування Ярослава Мисяка. З нагоди зу-
стрічі президентів Зеленського і Байдена правозахисні і релігій-
ні організації з усього світу направили звернення до Президента 
США з проханням порушити перед своїм українським колегою 
питання перегляду справи українського пастора Ярослава Мися-
ка, який провів у в’язниці 24 роки за злочин, який він не вчиняв.

ВОЛОДИМИР ПАНАСЕНКО

У 2021 році буде 15 років відтоді, як Володимир Панасенко пе-
ребуває на довічному ув’язненні без жодного доказу його прови-
ни. Він не єдиний безневинно засуджений в нашій країні. Однак, 
у цьому конкретному випадку, маємо всі підстави стверджувати, 
що Володимир Панасенко є жертвою правосуддя в Україні. Уні-
кальність цієї нескінченно сумної судової помилки полягає в то-
му, що абсолютно всі обставини події злочину, за яких В. Пана-
сенка було засуджено до довічного позбавлення волі, достеменно 
відомі до найменших деталей. Будь-яка причетність засудженого 
до інкримінованого йому злочину повністю виключається. Воло-
димир Панасенко — колись успішна людина, відбуває довічне по-
карання за звинуваченням у замаху на вбивство свого ділового 
партнера і загибелі малолітньої дівчинки. 26 жовтня 2006 року 
у Львові на автостоянці підірвали автомобіль директора ринку 
«Шувар» Романа Федишина. В момент вибуху той перебував на 
відстані десяти метрів від своєї автівки. Відтак, потерпілий отри-
мав легкі тілесні ушкодження. Водночас смертельного поранення 
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зазнала випадкова неповнолітня перехожа — Марічка Куцинда. 
Правоохоронні органи швидко вийшли на зловмисників. Однак 
особу, яка заклала радіокерований вибуховий пристрій під авто 
і дистанційно підірвала його, затримати по гарячих слідах не вда-
лося. Впродовж багатьох років виконавець переховувався від пра-
восуддя. Затримання Володимира Панасенка відбулось виключно 
на підставі голослівних, нічим не підтверджених свідчень осо-
би — посередника злочину, який на вимогу Львівського УБОЗу 
був виписаний з місцевої психіатричної лікарні з «вираженими 
ознаками деградації особистості по алкогольному типу». Впро-
довж наступного тижня хворого на «розлади психіки, обтяженої 
зоровими галюцинаціями» чоловіка били і залякували довічним 
ув’язненням, якщо той не назве вигаданого слідством замовника 
замаху на Р. Федишина замість себе. Саме так львівська прокура-
тура кваліфікувала малозрозумілий казус з вибухом під порож-
нім автомобілем на паркінгу. Слідчий, без перебільшення, щодня 
змінював власну оцінку події — з 20 по 23 листопада 2006 року 
заляканий хворий п’ять разів переписував свої показання щодо 
особи замовника. Приміром, у першій явці з повинною нещасний 
щиро каявся у скоєному, стверджуючи, що підрив автомобіля за-
мовив йому особисто сам директор Р. Федишин «з метою підняття 
свого рейтингу у м. Львові серед опонентів і депутатів». Очевидно 
єдиний фальшивий доказ проти Володимира Панасенка відразу 
луснув у суді.

Особу, яка оговорила В. Панасенка, допитали в першому ж 
судовому засіданні, де він відмовився від своїх показів даних 
слідчому відносно В. Панасенка, наголосив на його непричетно-
сті до злочину. Після допиту враз зруйнувалась вся штучно ство-
рена облудна конструкція. До найменших подробиць розкрились 
дійсні обставини, пов’язані із підготовкою і здійсненням дивної 
атаки на автомобіль директора ринку. Отримані у судовому слід-
стві нові відомості повністю усували прогалини у розумінні рані-
ше встановлених фактів, які ніяк не припасовувались до офіцій-
ної версії події. З’ясувались імена ще двох достеменно причет-
них до злочину осіб, які не були притягнуті до відповідальності. 
Власне, стала відомою фігура справжнього замовника підриву 
автомобіля, дійсні мета та мотиви, якими керувався цей обуре-
ний посадовим пониженням менеджер ринку. Окрім замовника, 
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покарання також уникнула особа, яка у вересні-жовтні 2006 року 
двічі виготовила із власних компонентів два вибухові пристрої 
на прохання виконавця, які були тому потрібні, «щоб підірва-
ти якийсь мікроавтобус і когось налякати». Саме так занотова-
ні у протоколі судового засідання показання майстра вибухової 
справи, який простодушно свідчив проти себе в суді під прися-
гою «свідка». Ще більше немислимими є висновки, до яких при-
йшов Апеляційний суд Львівської області, зазначивши в обвину-
вальному вироку від 19.09.2008 року, що виконавець зі співвико-
навцем придбали вибухову речовину у невстановлених слідством 
осіб, а «Панасенко організував придбання, носіння, зберігання, 
виготовлення, передачу вибухових пристроїв без передбаченого 
законом дозволу». І це попри те, що ні з ким із осіб «організатор 
замаху» знайомий не був, ніколи з ними не спілкувався, про їх 
існування нічого не знав.

Матеріали цієї кримінальної справи з абсолютною вірогідні-
стю доводять факт грубої і безмежно жахливої судової помилки. 
Грубої, оскільки переконливо можемо заявляти про відсутність 
події злочину підготовки до вбивства: ніхто ніякого замаху ні 
на кого не планував і не здійснював. Жахливої, оскільки не має 
страшнішого злочину, ніж безневинне засудження до довічно-
го позбавлення волі. Насправді, говорити про судову помилку 
в обставинах справи В. Панасенка теж невірно, адже повністю все 
у цих матеріалах свідчить про притягнення до кримінальної від-
повідальності завідомо невинного. Екс-уповноважений ВР з прав 
людини Ніна Карпачова з трибуни Верховної Ради не раз наголо-
шувала, що Володимир Панасенко засуджений НЕЗАКОННО, а йо-
го справу треба переглянути. 24 червня 2009 року Ніна Карпачова 
наголосила: «...Я відкрила провадження на звернення дружини 
і доньки Володимира Панасенка ... Вивчення цієї надзвичайно 
гучної, складної справи дає мені сьогодні підстави сказати, що 
у вироку суду відсутнє обґрунтування, вмотивування засуджено-
го до довічного позбавлення волі».

У 2010 році в спеціальній доповіді з нагоди 60-річчя Конвен-
ції Ніна Карпачова, говорячи про аргументи на користь скасуван-
ня смертної кари, акцентувала, що справа Володимира Панасенка 
у цьому сенсі є показовою, а у 2011 році у Щорічній доповіді Омбуд-
смен вкотре звернула увагу на несправедливість судового вироку 
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відносно В. Панасенка і необхідності його перегляду. 07 лютого 
2012 року, доповідаючи у парламенті, Ніна Карпачова підкресли-
ла: «...провадження Володимира Панасенка перебуває в моєму особи-
стому записі понад три роки. Я маю правовий висновок експертів, що 
ця людина незаконно засуджена, до якого особисто долучилася».

12 квітня 2017 року Громадською радою доброчесності за-
тверджено висновок про невідповідність кандидата на посаду 
судді ВСУ Голубицького С. С. (суддя у складі колегії засудив до 
довічного ув’язнення Володимира Панасенка). У 2018–2019 ро-
ках тривало ряд судових проваджень за клопотаннями захисту 
Володимира Панасенка. 08 лютого 2018 року колегія суддів Апе-
ляційного суду Вінницької області відхилила клопотання адво-
катів щодо застосування дострокового звільнення до довічно за-
судженого Володимира Панасенка або заміни невідбутої частини 
його покарання більш м’яким способом. 18 квітня 2018 року Кон-
ституційний Суд України відмовив у розгляді скарги Володимира 
Панасенка на довічне позбавлення волі без реалістичної перспек-
тиви дострокового звільнення. В. Панасенко звернувся з прохан-
ням перевірити на конституційність положення частини першої 
статті 82 Кримінального кодексу України, згідно з якою довічно 
засуджені не можуть розраховувати на заміну невідбутої частини 
покарання на більш м’яке. 31 липня 2019 року Вінницький апе-
ляційний суд відмовив у задоволенні клопотання захисту Воло-
димира Панасенка у його звільненні від відбування покарання. 
Захист посилався на те, що відсутні обґрунтовані «фенологічні 
підстави» для подальшого тримання засудженого в установі ви-
конання покарань та продовження довічного ув’язнення.

Суд дійшов висновку, що Володимира Панасенка неможливо 
звільнити від відбування покарання, бо така процедура не перед-
бачена законодавством України у сфері кримінальної юстиції. 
На даний час згадане питання є предметом розгляду в Європей-
ському суді з прав людини. 04 травня 2018 року Володимир Па-
насенко пройшов психофізіологічне дослідження з використан-
ням поліграфа, який також підтвердив його непричетність.

Справа В. Панасенка неодноразово була предметом жур-
налістських розслідувань провідних українських телеканалів. 
Правозахисники УГСПЛ та ХПГ переконують, що В. Панасенко 
жодним чином не причетний до інкримінованого йому злочину 



Андрій Діденко. «Правосуддя» без права на оскарження

37

та звернулися до Президента України та народних депутатів вжи-
ти заходів задля звільнення в’язня правосуддя № 1. Володимир 
Панасенко до цього часу ЖОДНОГО разу не визнав свою про-
вину і продовжує боротьбу за правду і справедливість.

МАКСИМ ОРЛОВ

Максима Орлова засудили до довічного позбавлення волі, ко-
ли йому був 21 рік. Разом з 14 річним Олександром Козловим йо-
го звинуватили у подвійному вбивстві й пограбуванні подружжя 
пенсіонерів. У літніх людей вкрали пляшку алкоголю, 60 гривень 
і старий мобільний телефон. Напередодні, Олександр Козлов 
з мамою допомагав цим сусідам на городі. Міліція змусила хлоп-
чика зізнатися у вбивстві пенсіонерів і дати свідчення під торту-
рами, щодо вбивства, до якого причетний Максим Орлов. У цій 
справі немає жодних доказів провини Максима Орлова та Олек-
сандра Козлова. Відбитків пальців обвинувачених в будинку пен-
сіонерів на місці скоєння злочину не виявлено.

Відеоматеріал з показами хлопців, відтворення на місці по-
дії чомусь зіпсувався і не містить в собі відеоінформації. Слідів 
крові на одягу, та на речах підсудних також не знайдено. Обви-
нувачення ґрунтується ВИКЛЮЧНО на зізнаннях НЕПОВНОЛІТ-
НЬОГО Олександра Козлова, отриманих під катуваннями та БЕЗ 
УЧАСТІ ЗАХИСНИКА. І це не зважаючи на те, що відповідно до 
закону, якщо особа обвинувачується у скоєнні злочину, а санкція 
статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення во-
лі — участь захисника є обов’язковою навіть для дорослої повно-
літньої людини.

Окрім «щиросердних зізнань» хлопців жодних інших доказів 
вини Орлова і Козлова в матеріалах справи не має. Попри численні 
розбіжності в позиції обвинувачення, Максим Орлов був засудже-
ний на довічний термін покарання, а Олександр Козлов отримав 
12 років позбавлення волі.

В’ЯЧЕСЛАВ ПОЛІШКО

Засуджений у 2004 році до довічного позбавлення волі за 
вбивство двох жінок, яке сталося у місцевому кафе. Двоє чолові-
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ків: рідний брат засудженого Микола Полішко та друг брата Пав-
ло М. — у 2003 році здійснили розбійний напад на працівників ка-
фе, вбивши двох жінок. Злочинці забрали їхні гроші і втекли. Пер-
шим був заарештований Павло М. Коли Микола Полішко дізнався 
про затримання Павла М., він прийняв рішення покінчити життя 
самогубством і переконав брата В’ячеслава зробити так само.

Брати порізали собі вени на руках. Микола помер, а В’ячес-
лав, прийшовши до тями, викликав міліцію, яка його і затримала. 
У своїх скаргах та зверненнях В’ячеслав Полішко наголосив, що 
його після затримання били гумовими палицями протягом чо-
тирьох діб (підтверджується висновком експерта), після чого він 
взяв чужу провину на себе. Жодна експертиза не вказує на при-
четність В’ячеслава Полішка до розбою та вбивств.

У судових засіданнях не допитано свідків, що підтверджують 
алібі В’ячеслава Полішка. Антропологічні дані передбачуваних 
злочинців, на підставі яких зі слів потерпілих були створені фото-
роботи, з фізичними даними В’ячеслава Полішка не збігаються. 
Наприклад, згідно з первинними показами потерпілих, у вбивці 
на обличчі були сліди від віспи, а у В’ячеслава Полішка слідів не-
має, зате їх було виявлено у Павла М. Згідно з даними фоторобота, 
а також показів К. вбивство скоїв чоловік зростом 170–175 санти-
метрів, зі світлим волоссям і слідами віспи на обличчі. До того ж, 
недалеко від місця злочину були виявлені відбитки слідів взут-
тя осіб, які вчинили розбій і вбивство, довжина слідів становить 
28 і 29 сантиметрів.

Згідно з даними, у довідці — характеристиці антропометрич-
них даних, а також анкеті заарештованого зріст В’ячеслава По-
лішка становить 189 сантиметрів, колір волосся чорний, слідів від 
віспи на обличчі немає, а довжина стопи становить 31 сантиметр. 
Жоден біометричний показник особи яка вчинила вбивство, не 
збігається з даними В’ячеслава Полішка.

У залі суду, під час розгляду кримінальної справи було вста-
новлено алібі В’ячеслава Полішка, а також факт застосування до 
нього тортур. Висновки експертиз і покази свідків вказували на 
те, що В’ячеслав Полішко непричетний до скоєння злочину. Суд 
ухвалив рішення відносно Павла М. призначивши покарання у ви-
гляді 10 років позбавлення волі, які він вже відбув. Разом з тим, 
В’ячеслав Полішко відбуває довічний термін позбавлення волі.
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СТАНІСЛАВ ЛЕВИНЕЦЬ

Дворазовий чемпіон світу з боїв без правил (2005 року в м. То-
кіо, Японія (Бушидо); 2007 рік, Німеччина, Берлін (ММА)). Багато-
разовий чемпіон Європи та України, чемпіон та переможець між-
народних і інтерконтинентальних турнірів з боїв без правил та бо-
ротьби (вільна боротьба, самбо). Станіслав Левинець засуджений 
за подвійне вбивство до довічного позбавлення волі. У 2009 році 
працівники Комінтернівського райвідділу міліції м. Харків за-
тримали Станіслава Левенця та звинуватили його у розбійному 
нападі, який пізніше перекваліфікували в грабіж. Але насправ-
ді цього злочину здійснено не було. Міліціонери запропонували 
Левенцю заплатити «відкупні» — 50 000 доларів США. А коли він 
відмовився, то почали вибивати з нього зізнання у вбивстві.

Станіслава Левенця тривалий час били та катували, у тому 
числі й електричним струмом. Коли він втратив всі сили й відчув, 
що його можуть вбити, вимушений був підписати «явку з повин-
ною», в якій зізнався у злочинах, яких він не скоював. Матеріали 
справи фальшувалися. Так, наприклад, працівники міліції підки-
нули труп обгорілої людини, яку ніхто не бачив, окрім самих пра-
воохоронців, заявивши, що начебто Левинець спалив цю людину 
в ямі. За експертизою жінка віком 35–45 років, невідомо яким чи-
ном стала літньою жінкою 65 років (це вік потерпілої). Сила волі 
та духу допомогли Станіславу Левенцю зберегти жагу до життя та 
розвитку. Навіть отримавши незаслужено довічне покарання, він 
став письменником та продовжує боротися за відновлення спра-
ведливості. У квітні 2015 року Станіслав Левинець провів презен-
тацію своєї першої книги трилогії «Эра водолея. Код древних».

МЕРАБ СУСЛОВ

У 2009 році в меблевому гіпермаркеті «4ROOM» в Києві за-
стрелили його співвласника та двох охоронців. У цьому злочи-
ні звинуватили Мераба Суслова. У 2010 році його заарештували 
в Росії, позбавили російського громадянства та видали Україні. 
Обвинувачення в основному побудовано на показах членів роди-
ни загиблого, які стверджували про погрози зі сторони Суслова. 
Адвокати стверджують, що у справі відсутні докази причетності 
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Мераба Суслова до організації, керівництва, фінансування, пе-
редачі зброї і будь-якого стосунку до виконавців убивства. Піс-
ля закінчення досудового слідства, без надання обвинуваченому 
матеріалів справи для ознайомлення в перекладі його рідною 
мовою, без можливості адвокатам ознайомитися з матеріалами, 
справу передали до Київсько-Святошинського районного суду. 
Під головуванням судді Юрія Бурбели судовий процес відбу-
вався без участі адвокатів, без свідків, які не з’явилися в судове 
засідання. Після кількох судових засідань, через формальні при-
чини, судовий процес було оголошено закритим. Під час судового 
слідства суд не дослідив всіх версій злочину і всіх доказів у спра-
ві. Підсудний Мераб Суслов також був видалений із зали суду 
до закінчення слухання справи, без права участі в дебатах та 
без права останнього слова. Вищий спеціалізований суд з роз-
гляду цивільних і кримінальних справ, не зважаючи на чисельні 
порушення норм матеріального права й порушення процесу, ви-
рок першої інстанції залишив без змін. Через погане самопочут-
тя Суслова, його адвокат звернувся до ЄСПЛ відповідно до пра-
вила 39 Регламенту Суду щодо переведення заявника з в’язниці 
до спеціалізованої цивільної лікарні для лікування його від гепа-
титу С та отруєння ртуттю. 14 листопада 2019 року Суд прийняв 
рішення негайно передати заявника до спеціалізованої цивільної 
лікарні та забезпечити заявника необхідним медикаментозним 
лікуванням стосовно гепатиту С та отруєння. Але в Україні від-
сутня практика переведення засуджених довічно для лікування 
в цивільні лікарні.

ОЛЕКСАНДР ОЩЕПКОВ

У 1998 році Олександра Ощепкова заарештували, звинуватив-
ши у вбивстві двох людей. З нього вибивали явку з повинною най-
жорстокішими катуваннями, зокрема пропускали електричний 
струм через геніталії і одягали на голову поліетиленовий пакет. 
Щоб на суді він не відмовився від своїх свідчень, незадовго до су-
ду йому ВІДРІЗАЛИ МОЧКИ ВУХ. Під час слідства були знищені 
речові докази, що прямо вказували на його невинуватість. За це 
ніхто не поніс відповідальності. У 1999 році на підставі явки з по-
винною, вибитої під тортурами, Олександра Ощепкова засуди-
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ли до смертної кари, яку згодом замінили на довічне ув’язнення. 
В ув’язненні Ощепков перебуває вже більше 20 років.

ІГОР ВОВКОДАВ, ОЛЕКСАНДР ЗІНЧЕНКО

Ігор Вовкодав і Олександр Зінченко у 2000 році звинувачені 
в організації вбивства двох людей і засуджені до довічного поз-
бавлення волі — за вбивство власників квартири у Києві. Але 
за експертизою, проведеною незалежним судовим експертом, 
останки вбитого не досліджувалися судом, адже на експертизу, 
яку проводили двічі — на досудовому слідстві та в ході судово-
го розгляду справи по суті, — слідчий прокуратури Києва надав 
два різні черепи, які, відповідно, не могли належати одній люди-
ні. У справі, в якій фігурували квартирні шахраї — «чорні рієл-
тори» — важко було розібратися. І тому з Ігоря Вовкодава, який 
до того працював водієм, слідчі прокуратури зробили організато-
ра злочину. За версією слідства саме він «начебто ділив гроші за 
продані квартири». Крім того, Ігоря Вовкодава катували з метою 
отримання зізнань, зокрема, били по п’ятах. Він до останнього не 
знав, що йому інкримінують. Адвокати стверджують, що справа 
сфальшована, а матеріали справи свідчать про сумнівні висновки 
суду. Вирок викликає розумний сумнів щодо його справедливо-
сті. Протягом багатьох років адвокати намагаються домогтися 
скасування довічного вироку і перегляду справи в порядку ново-
виявлених обставин, наводять нові й нові аргументи, які не були 
відомі суду під час ухвалення рішення. Ці аргументи свідчать про 
суттєві недоліки і зловживання в ході досудового, судового слід-
ства, брутальні порушення матеріального права і процесу. Проте, 
судові засідання переносяться і відкладаються, змінюється склад 
суду, але незмінним залишається судове рішення з позбавленням 
волі на все життя.

МИКОЛА СЛИВОЦЬКИЙ

Справа Миколи Сливоцького показова через дві особливос-
ті, які дотичні для більшості ув’язнених в Україні: це нелюдські 
умови утримання і катування, за допомогою якого співробітни-
ки міліції примушують арештованого до дачі свідчень стосовно 
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злочинів, яких вони не скоювали. Микола Сливоцький до арешту 
працював трактористом, мешкав в місті Вознесенськ, Миколаїв-
ської області. Після арешту Микола провів 120 діб в камері 2 на 
3 м. Ця камера була розрахована на 4 чоловік, але в той же час в цій 
камері утримувалося від 8 до 12 осіб. Міліціонери цього ізолятора 
тимчасового тримання не давали заарештованим їжу і не дозво-
ляли зустрічатися з батьками та адвокатами. Функція туалету 
була у 40-літрової пластикової пляшки. В таких умовах Микола 
Сливоцький провів більше 120 діб. Співробітники міліції катува-
ли Миколу. За допомогою тортур співробітники міліції змушува-
ли його зізнатися в злочині, якого він не скоював. Через тортури 
Микола був змушений взяти на себе провину за вбивство Віри 
Кришталь і громадянина Грачова. Примушуючи заарештова-
них до визнання злочинів, яких вони не скоювали, співробітники 
міліції з Миколаївської області збільшували показники розкрит-
тя злочинів. Пізніше з’ясувалося, що Віра Кришталь була убита 
«Таборовський маніяком» Сергієм Кравченком. Але не зважа-
ючи на те, що злочин було скоєно іншою особою — справжнім зло-
чинцем, і це було встановлено в суді, тракторист з Вознесенська 
Микола Сливоцький продовжує відбувати покарання, за злочин, 
якого він не скоював.

ОЛЕКСАНДР БАХМАЧ

Вироком Апеляційного суду Черкаської області від 25 трав-
ня 2010 року Бахмача Олександра Миколайовича засуджено до 
довічного позбавлення волі з конфіскацією всього майна, яке 
є власністю засудженого. Засуджений Бахмач О. М. визнає ви-
ну тільки у скоєнні ним злочину, передбаченого статтею 358 КК 
України (підроблення документів) та погоджується із покаран-
ням у вигляді 2 років обмеження волі, призначеним вироком 
апеляційного суду Черкаської області від 25 травня 2010 року. 
В решті інкримінованих йому злочинів винним себе не визнавав 
і не визнає. Адвокат Галина Гнатюк звернулася до ВСУ з клопо-
танням про перегляд вироку через брутальні порушення в ході 
досудового та судового слідства. Захисник акцентує увагу на по-
рушеннях права Бахмача на захист під час касаційного розгляду 
справи ВСУ. Адвокат стверджує, що в справі Бахмача мають міс-
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це порушення підпункту «с» пункту 3 статті 6 Конвенції (право 
на справедливий суд), що тягнуть за собою скасування рішень 
суду. Аналогічні факти жорстокого поводження (катування), які 
мають місце у справі Бахмача О. М., було встановлено рішенням 
Європейського суду в справі «Зякун проти України», яке набуло 
статусу остаточного 25 травня 2016 року, про порушення Конвен-
ції, а саме статті 3 Конвенції, яке полягає в тому, що заявник за-
знав тілесних ушкоджень внаслідок жорстокого поводження, яке 
слід кваліфікувати як нелюдське та таке, що принижує гідність. 
Слідчим відділом прокуратури Черкаської області проводить-
ся досудове розслідування з 05 січня 2016 року за ч. 2 ст. 365 
КК України (перевищення влади або службових повноважень) 
за заявою Бахмача О. М. про катування його у грудні 2008 року 
співробітниками Золотоніського МВ УМВС України в Черкаській 
області. В Соснівському районному суді міста Черкаси під голо-
вуванням судді Рябухи Ю. В. відбувається перегляд судового рі-
шення за нововиявленими обставинами.

ІДІБЕК ЗАРІПОВ, РАШИДБЕК ІСАКОВ

Рашидбек Ісаков 1959 року народження. Зі своєю сім’єю меш-
кав у Криму. Восени 2002 року озброєні люди в масках увірвали-
ся в будинок сім’ї Ісакових. Це були співробітники міліції міста 
Севастополя. Рашидбека заарештували, звинуватили у вбивстві 
сім’ї ромів: чоловіка, жінки і їх п’ятирічної доньки. Ісакова при-
везли до Севастополя, і декількох днів катували, щоб він визнав 
свою провину в злочині, якого не скоював. Під тортурами Ісакова 
довели до такого стану, що він був готовий обмовити будь-кого. 
З огляду на те, що вбивство такого характеру не могла скоїти одна 
людина, працівники міліції почали шукати співучасника. Раши-
дбека примушували називати, з ким він нібито скоїв убивство. 
Ісаков назвав абсолютно різних людей, кого тільки знав, з однією 
метою, щоб припинити тортури. Так в справі з’явився Ідібек Зарі-
пов, таджик за національністю, батько трьох дітей. Після затри-
мання Ідібека катували три місяці — місяць тримали в райвідділі 
міліції, за цей час не давали їжу і тільки били. Потім помістили 
на два місяці в так звану «прес-хату», де ув’язнені застосовую-
чи витончені тортури намагалися схилити Ідібека до «визнання 
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своєї провини». «Зламали ніс, обличчя перетворилося в кашу», 
привезли дружину і дітей і залякували, що дружину посадять до 
в’язниці, а дітей віддадуть в дитячий притулок. Але Ідібек сказав: 
«убийте мене, але я не зізнаюсь в тому, чого не робив» Адвокат 
Олексій Гнатенко взявся за цю справу з почуття жалю, з ентузі-
азмом змінити ситуацію в країні, кілька років не отримує гонора-
ру. Підготував скаргу до ЄСПЛ.

Ще одна складність пов’язана з тим, що матеріали криміналь-
ної справи знаходяться на території Криму.

ІВАН ПОКОТИЛО

Добре відомо, що кримінальні розборки Україні були поши-
рені в середині дев’яностих років минулого століття. В цей час 
у Хмельницькій області 5 осіб були жорстоко вбиті. Подія роз-
глядалася як війна між злочинними угрупованнями. Громадяни 
Литви та Дагестану взяли участь в цьому злочині.

Іван Покотило був засуджений до смертної кари, а тепер від-
буває довічне ув’язнення. Іван був звинувачений в тому, що ні-
бито за його наказом були вбиті п’ять осіб, а також за надання 
зброї особам, які вчинили цей злочин. Ув’язнений стверджує, що 
він цього не робив, а слідство і суд вчинили злочин проти ньо-
го, звинувативши його і присудивши смертний вирок без дока-
зів провини. Іван також стверджує, що матеріали кримінальної 
справи зовсім не містять таких доказів, а навпаки, містять дока-
зи злочину, скоєного співробітниками міліції й прокуратури, які 
сфальсифікували докази його вини. Щоб змусити Івана визнати 
себе винним в скоєнні злочину, якого він не вчиняв, співробітни-
ки міліції тримали його в невідомій кімнаті, в якій він піддавався 
тортурам. Від неможливості досягти бажаного результату мілі-
ція продовжувала катувати Івана в камері тимчасового триман-
ня, тортури тривали близько півтора місяця. В обвинувальному 
висновку стверджується, що Іван Покотило взяв безпосередню 
участь у вчиненні злочину, і водночас звинувачується в замовлен-
ні злочину. Така суперечність в черговий раз викликає сумніви 
в адекватності звинувачення проти нього. Олександр Білошкур-
ський — адвокат Івана Покотило — стверджує, що докази прови-
ни його клієнта засновані на показах жертв і свідків, які живуть 
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в Латвії. Цих свідків з Латвії навіть не викликали до суду. Нині по-
рушено чотири кримінальні провадження за фактом тортур Івана 
співробітниками міліції, а також з приводу фабрикації матеріалів 
справи. Під час розгляду справи по суті був прихований 15 том 
справи в якому містяться докази алібі Івана Покотила. В про-
вадженні Чемеровецького районного суду Хмельницької області 
відбувається перегляд вироку за нововиявленими обставинами.

АНДРІЙ СОРОКА

Засуджений до довічного позбавлення волі. Суд визнав його 
винним у скоєнні злочину, передбаченого п. 2, п. 13 ч. 2 ст. 115 КК 
України. Ухвалою колегії суддів судової палати у кримінальних 
справах ВСУ від 18.12.2008 року касаційна скарга захисника і за-
судженого Сороки А. Ю. були залишені без задоволення, а вирок 
апеляційного суду від 04.09.2008 року без змін. В ході судового 
слідства суд визначив встановленою і доведеною ту обставину, 
що «Сорока А. Ю. 12.09.2007 року приблизно о 12 годині, перебуваючи 
за місцем свого проживання в кв. 17 будинки № 82/63 по вул. Заліській 
в м Сімферополі, розташованої на п’ятому поверсі вказаного будинку, 
в ході виниклої сварки з приводу розкрадання у нього майна скоїв вбив-
ство С., яка завідомо для нього перебувала у стані вагітності, шля-
хом механічної асфіксії, в результаті здавлення органів шиї руками, 
після чого, скинув труп С. з балкона своєї квартири». Однак, як в ході 
досудового, так і судового слідства Сорока свою вину в пред’яв-
леному йому обвинуваченні не визнав, і стверджував, що він не 
вбивав С. і не викидав її з балкона. С., скоївши крадіжку грошових 
коштів, що належать Сорокі А. (що було встановлено постановою 
ОУР Центрального РВ), перебуваючи під наркотичним впливом, 
намагаючись сховатися від Сороки А., який її затримав і викликав 
міліцію, самостійно вилізла через балкон і при спробі перелізти 
на сусідній балкон кв. 18 зірвалась вниз, практично з балкона 
сусідньої квартири 18, під яким вона і була виявлена по приїзду 
працівників міліції. Зазначені покази Сороки А. підтверджували-
ся показами свідків (мешканців О. Л. І. та О. А. Ф. Зокрема, свідок 
О. Л. І. пояснила, що «коли я лежала на ліжку, то бачила у вікні, що 
щось велике і важке впало з верхнього балкона...». Єдиний доказ, 
який суд визнав допустимим і обґрунтував на ньому свій вирок, 
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це був висновок експерта № 153-м, акт судово-медичного дослі-
дження № 1267 трупа С., а так само висновки повторної експерти-
зи № 76, які, як стверджував адвокат ще в ході судового слідства, 
були підготовлені з грубими порушеннями, а тому містили в собі 
помилкові і необґрунтовані висновки про причини смерті С.

8 січня 2017 року Андрій Сорока помер у Львівській установі 
виконання покарань № 19.

ВІКТОР ЩЕТКА

Засуджений до довічного позбавлення волі. 11 липня 2000 ро-
ку сестра дружини його сина була вбита в квартирі тещі і тестя 
його сина, де він тимчасово проживав. Жертва була роздягнута, 
і її особисті речі були розкидані по всій квартирі. Первісна версія 
слідства полягала в тому, що жертва була зґвалтована і вбита. Ко-
ли Віктор Щетка повернувся додому ввечері 11 липня 2000 року, 
йому запропонували з’явитися в районне відділення міліції для 
дачі показань в якості свідка. У відділенні міліції йому сказали, 
що він — єдиний чоловік, який міг зґвалтувати і вбити сестру 
дружини сина. Віктор Щетка стверджував, що старший слідчий 
офіційно називав його насильником і вбивцею, і про це говори-
лося навіть в офіційних документах, наприклад, в постанові від 
11 липня 2000 року про проведення судово-медичної експертизи. 
Протягом 24 годин співробітники міліції намагалися примусити 
його зізнатися. Його всіляко принижували, позбавляли води і сну, 
забороняли користуватися туалетом. Йому було також відмовле-
но в доступі до адвоката. Щетка стверджує, що увечері 12 липня 
2000 року співробітники міліції почали катувати його. Зокрема, 
його прикували до металевої труби і декілька разів били по голо-
ві. Йому також одягали протигаз з кайданками, закривали доступ 
повітря. В результаті цього у нього стався серцевий напад, і під 
диктовку співробітників міліції, які постійно його корегували, 
він написав свідчення про те, що він зґвалтував, убив, влашту-
вав погром в квартирі і т. ін. Незабаром після цього, приблизно 
в 23 г. 30 хв. 12 липня 2000 був складений протокол затримання 
його в якості підозрюваного, а потім і протокол допиту, який його 
змусили підписати під загрозою нових тортур. Ці слідчі заходи 
проводилися за відсутності адвоката.
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23 вересня 2003 року Щетка направив до ВСУ клопотання про 
перегляд винесеного йому вироку. 4 листопада 2003 року ВСУ від-
хилив це клопотання, не побачивши жодних підстав для пере гляду 
вироку. Віктор Щетка стверджував, що він вичерпав всі доступні 
внутрішні засоби правового захисту. І звернувся до Комітету ООН 
з прав людини з приводу порушення щодо нього статті 7 Пакту про 
громадські і політичні права (Пакту): застосування тортур і від-
сутність розслідування, порушення статті 14 §3 (g) Пакту: право 
на захист, порушення статті 14 §3 (е) Пакту: право на допит свід-
ків, порушення статті 14 §1 Пакту: фальсифікація і маніпулювання 
доказами. Висновками Комітету була спрямована Вербальна нота 
уряду України з приводу порушень прав людини стосовно Вікто-
ра Щетки, а саме: застосування тортур, неналежне розслідування, 
порушення права зберігати мовчання, порушення презумпції не-
винуватості, права на захист, права на виклик і допит свідків, пра-
ва на незалежний і неупереджений суд, рівність сторін, обґрун-
товане рішення. Остаточне рішення було прийнято Комітетом 
19.07.2011. Щетка став жертвою порушення його прав, закріплених 
у статті 7 Пакту, оскільки він відчув на собі тортури, і його змуси-
ли взяти на себе відповідальність за злочини, яких він не скою-
вав. Комітет ООН з прав людини констатує, що держава-учасник 
порушила статтю 7 і пункт 3 g) статті 14; пункти 1 і 3-є) статті 14 
Міжнародного пакту про громадянські і політичні права. Комітет 
вважає, що відповідно до пункту 3 а) статті 2 Пакту держава-учас-
ниця зобов’язана надати пану Щетці ефективний засіб правового 
захисту, включаючи проведення неупередженого, ефективного 
і ретельного розслідування тверджень про застосування тортур та 
жорстокого поводження і порушення кримінальної справи проти 
винних осіб; розгляд питання про повторний розгляд його справи 
у відповідності з усіма гарантіями, закріпленими в Пакті, або про 
його звільнення; а також надання жертві повного відшкодуван-
ня, в тому числі належної компенсації. Держава-учасниця також 
зобов’язана вжити заходів для недопущення подібних порушень 
у майбутньому. Беручи до уваги той факт, що, приєднавшись до 
Факультативного протоколу, держава-учасниця визнала компе-
тенцію Комітету визначати наявність або відсутність порушень 
Пакту і що відповідно до статті 2 Пакту держава-учасниця зобов’я-
зана забезпечувати усім, хто знаходиться в межах її території та 
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під її юрисдикцією особам права, визнані в Пакті, Комітет хотів 
би отримати від держави-учасниці протягом 180 днів інформацію 
про заходи прийняті на виконання його Міркувань.

Колегія суддів палати у кримінальних справах Вищого спе-
ціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних 
справ в складі: головуючого Дембовского С. Г., суддів Кравчен-
ко С. І., Крижановського В. Я., Слинько С. С., Наставного В. В., роз-
глянувши в судовому засіданні 3 листопада 2011 року заяву за-
судженого Щетки В. В. про перегляд судових рішень щодо нього 
на підставі п. 2 ч. 1 ст. 400-12 КПК України, встановила: вироком 
Київського міського суду від 12 грудня 2000 Щітка В. В. засудже-
ний за ч. 4 ст. 117, п. «ж» ст. 93, ч. 2 ст. 140, ч. 3 ст. 222 КК України 
1960 року до покарання у виді довічного позбавлення волі. Ухва-
лою ВСУ від 22 лютого 2001 року вирок стосовно Щетки В. В. зали-
шений без зміни. У заяві про перегляд судових рішень на підставі 
п. 2 ч. 1 ст. 400-12 КПК України засуджений Щетка В. В. просить 
на підставі рішення Комітету з прав людини ООН від 19 липня 
2011 року скасувати вирок Київського міського суду від 12 грудня 
2000 і ухвалу ВСУ від 22 лютого 2001 року стосовно нього.

Заслухавши доповідача, розглянувши заяву засудженого 
Щетки В. В. та вивчивши долучені до нього документи, колегія 
суддів прийшла до висновку, що заявнику слід відмовити в до-
пуску справи стосовно нього до провадження ВСУ з таких підстав.

«Відповідно до вимог п. 2 ч. 1 ст. 400-12 КПК України підставою для 
перегляду Верховним Судом України судових рішень, що вступили 
в законну силу, являються встановлення міжнародною судовою уста-
новою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною між-
народних зобов’язань при вирішенні справи судом. Оскільки в чинному 
кримінально-процесуальному законодавстві безпосередньою підста-
вою перегляду судових рішень Верховним Судом України, передбачено 
встановлення міжнародною саме судовою установою порушення 
Україною міжнародних зобов’язань при вирішенні справи судом, а Ко-
мітет ООН з прав людини діє не як судова установа, тому, на думку 
колегії суддів, відсутні підстави для допуску справи до провадження. 
З огляду на викладене, слід відмовити в допуску справи до перегляду 
Верховним Судом України за заявою Щетки В. В. Відмовити засудже-
ному Щетки Віктору Валер’євичу в допуску кримінальної справи щодо 
нього до провадження Верховного Суду України».
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Віктор Щетка помер у в’язниці так і не дочекавшись спра-
ведливості в національних судах. Згідно з висновком експерти-
зи — від удару тупим предметом. Трагічна смерть засудженого за 
сумнівним вироком повною мірою лягає на людей, які катували 
і знущалися над Віктором, підтримували державне звинувачення 
в судах, і тих, хто оголошували вироки, на ґрунті зізнань, отрима-
них під тортурами, фальшивих доказів, зібраних у справі.

ВІДСУТНІСТЬ ПЕРСПЕКТИВИ ЗВІЛЬНЕННЯ 
ВІД ДОВІЧНОГО ПОКАРАННЯ 
ЯК ЖОРСТОКЕ ПОВОДЖЕННЯ

Україна встановила сумний рекорд: обігнала Росію за кіль-
кістю довічно засуджених. Це пов’язано, серед іншого, з неодно-
значністю процедури помилування, недосконалістю механізму 
реалізації і, особливо, з відсутністю механізму умовно-достро-
кового звільнення для довічно позбавлених волі. Обов’язковість 
наявності такого механізму передбачена в Рекомендації Коміте-
ту Міністрів Ради Європи Rec (2003) 22 «Про умовно-дострокове 
звільнення», де згадується:

«щоб зменшити несприятливі наслідки і сприяти поверненню засу-
дженого в суспільство в умовах, які гарантували б безпеку суспіль-
ства, умовно-дострокове звільнення має бути по закону доступним 
кожному засудженому, в тому числі, особам, засудженим до довічного 
позбавлення волі».

При цьому слід звернути увагу на те, що відповідно до цієї ж 
Рекомендації умовно-дострокове звільнення в її розумінні не 
включаються амністія і помилування. Чинним законодавством 
також прямо порушується і п. 12 Резолюції Ради Європи щодо 
поводження із засудженими до тривалого терміну ув’язнення, де 
вказується, що повинен бути забезпечений перегляд довічного 
позбавлення волі в регулярний період часу після відбуття 8–14 ро-
ків позбавлення волі.

На додаток до рішень ЄСПЛ «Кафкаріс проти Кіпру», «Вінтер 
та інші проти Сполученого Королівства», «Ласло Маг’єр проти Угор-
щини», в яких ЄСПЛ вказує про необхідність умовно-дострокового 
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звільнення для засуджених довічно, з’явилася низка рішень ЄСПЛ 
із серії «Петухов проти України № 2», де ЄСПЛ визначає довічне поз-
бавлення волі без перспективи звільнення несумісним зі статтею 3 
Конвенції і розцінює таку практику, як жорстоке поводження.

У відповідь на рішення ЄСПЛ Кабінетом Міністрів України 
був ініційований «Проект Закону про внесення змін до Ко-
дексу України про адміністративні правопорушення, Кримі-
нального кодексу України та Кримінального процесуального 
кодексу України щодо виконання рішень Європейського суду 
з прав людини» за № 4049 з пропозицією такого змісту:

«Засуджені до довічного позбавлення волі, які на день набрання чин-
ності Законом України “Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів щодо виконання рішень Європейського суду з прав людини” від-
були понад десять років призначеного судом покарання, мають право 
на заміну такого покарання покаранням у виді позбавленням волі на 
строк від п’яти до двадцяти років, але при цьому загальний строк 
такого покарання не може бути меншим як двадцять п’ять років».

Практикуючі юристи, правозахисники і засуджені дуже кри-
тично поставилися до цієї законодавчої ініціативи і назвали її не-
реалістичним звільненням. Правозахисниками підраховано, що 
середній вік виживання людини в умовах довічного позбавлення 
волі сягає близько 10 років.

Засуджені довічно повинні мати шанс на звільнення, виріши-
ли судді Конституційного суду України в своєму рішенні від 16 ве-
ресня 2021 року. КCУ визнав такими, що не відповідають Консти-
туції, частину першу статті 81 (умовно дострокове звільнення), 
частину першу статті 82 (заміна невідбутої частини покарання 
більш м’яким) Кримінального кодексу в тому, що вони унемож-
ливлюють їх застосування до осіб, яких засуджено до відбування 
покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

«З огляду на встановлення Європейським судом із прав людини фак-
ту порушення Україною статті 3 Конвенції на підставі того, що 
покарання у вигляді довічного позбавлення волі є покаранням без 
перспективи звільнення, та з урахуванням того, що частина друга 
статті 28 Конституції України є тотожною статті 3 Конвенції, 
Конституційний Суд України вважає, що встановлене Кодексом по-
карання у вигляді довічного позбавлення волі як покарання без пер-
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спективи звільнення є несумісним із вимогами Конституції України. 
Конституційний Суд України вказує, що довічне позбавлення волі як 
вид кримінального покарання не суперечить приписам частини пер-
шої статті 3, статті 23, частини другої статті 28 Конституції 
України, якщо засудженому до такого виду покарання на законодав-
чому рівні гарантовано право на дострокове звільнення від відбуван-
ня такого покарання та/або заміну невідбутої частини покарання 
більш м’яким покаранням. Водночас довічне позбавлення волі особи 
без подальшої можливості її звільнення означає рівняння строку до-
вічного позбавлення волі з позбавленням волі до завершення природ-
ного життя людини, а отже, заперечує не тільки мету покарання, 
а й саму сутність людської гідності, ставить під сумнів її абсолют-
ний характер та становить порушення позитивного обов’язку дер-
жави захищати гідність людини, а отже, не відповідає частині пер-
шій статті 3, статті 23, частині другій статті 28, частині третій 
статті 63 Конституції України», — йдеться у повідомленні на сай-
ті Конституційного суду.

При цьому судді зазначили, що заміна невідбутої частини пока-
рання у вигляді довічного позбавлення волі більш м’яким покаран-
ням не має бути передумовою умовно-дострокового звільнення.

Особі, котру засуджено до довічного позбавлення волі, має 
бути забезпечено безперешкодне надання безоплатної правничої 
допомоги з метою належного підготування документів та захи-
сту її інтересів під час розгляду питання про умовно-достроко-
ве звільнення та/або заміну невідбутої частини покарання більш 
м’яким покаранням шляхом судового перегляду.

Тепер ВРУ має невідкладно ухвалити відповідні норми, щоб при-
вести відповідні статті ККУ у відповідність до Конституції України.

ІНІЦІАТИВА ПОВЕРНЕННЯ ВЕРХОВНОМУ СУДУ 
ПОВНОВАЖЕНЬ ПЕРЕГЛЯДУ

В Україні відсутня процедура виправлення судових помилок.
Аналіз практики ВСУ та відповідного процесуального зако-

нодавства дозволяє констатувати наступне. Ті повноваження, які 
надані ВСУ, є спробою поєднати нормоконтроль з функцією су-
дового захисту у кримінальних справах шляхом ревізії судових 
рішень.
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Однак правових ресурсів, якими володіє ВСУ, недостатньо 
для здійснення повноважень, передбачених законом. Впрова-
дження в діяльності ВСУ елементів, що мають свою суб’єктивну 
складову (неоднакове застосування норм матеріального права), 
і інститут допуску справ до провадження у ВСУ, а також вивід за 
межі його компетенції питань застосування норм процесуаль-
ного права і частини норм матеріального права, суттєво усклад-
нило практичну реалізацію прав громадян на судовий захист 
у ВСУ і знизило його ефективність. Такий підхід суперечить ло-
гіці, принципу правової визначеності і конституційному статусу 
ВСУ. Це призвело до того, що компетенція ВСУ стала «частковою», 
а втрата повноважень щодо перегляду норм процесуального пра-
ва привела до неможливості ефективного здійснення навіть тих 
повноважень, які сьогодні ВСУ має як судова інстанція. Таким чи-
ном, зміст повноважень ВСУ не в повній мірі узгоджується з його 
конституційним статусом і гарантованим Конституцією України 
правом на судовий захист.

Суддя ВСУ України Аркадій Бущенко, в минулому виконав-
чий директор УГСПЛ та керівник Центру стратегічних справ ХПГ, 
адвокат, що виграв десятки справ в ЄСПЛ, поділився думками 
стосовно ситуації навколо відсутності компетенції ВСУ:

«Я переконаний в тому, що існує проблема, яка полягає в тому, що 
Верховний Суд нашим законом практично позбавлений можливості 
переглянути вироки навіть у тих випадках, коли ми бачимо, що від-
булися очевидні помилки, скажімо певні порушення судового розгляду. 
Ми маємо чекати, вибачте за висловлювання, „пінка“ від ЄСПЛ для 
того, щоб запустити певні процедури. Це, на мій погляд жахлива си-
туація, яка ставить під сумнів суверенність нашої судової системи, 
повністю залежної від того, що скажуть наші західні колеги в Стра-
сбурзі. І я вважаю, що тут дуже простий вихід, і я вже багато разів 
на цьому наголошував, що треба повернути редакцію про перегляд 
вироків за виключними обставинами, те формулювання, яке існу-
вало до 2010 року. Там було дуже коротке формулювання. Перегляд 
з підстав істотного порушення кримінально-процесуального закону, 
а також порушення процедури і неправильного застосування кримі-
нального закону. Цього було достатньо для перегляду, в тому числі 
і після рішень ЄСПЛ, просто рішення ЄСПЛ мали додаткові підтвер-
дження, що дійсно були певні порушення, процедурні правила. І це не 
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обмежує Верховний Суд у такому вигляді від самостійного виявлен-
ня і виправлення помилок, допущених у попередніх судових рішеннях. 
Це вимагає зробити копіпейст (копіювання) цієї статті, і це вирі-
шить проблему. Там процедура була недосконала, рідкі випадки були, 
коли переглядалися справи за цими виключними обставинами. Тому 
можна подумати про вдосконалення цієї процедури для того, щоб 
додати туди, скажімо, змагальності на стадії, коли вирішується 
питання про відкриття справи. Якщо ми повернемося до норм, які 
діяли до 2010 року, це зніме питання про неможливість ініціювати 
фактично процедуру перегляду після вичерпання апеляційної і ка-
саційної інстанції. Тоді єдиний вихід іти до ЄСПЛ для того, щоб він 
сказав нашому суду «будь ласка перегляньте...», хоча ми самі можемо 
бачити, що ці рішення можемо переглянути і їх треба переглянути, 
але ми зв’язані нашим законодавцем і з якихось дивних міркувань об-
межена компетенція вищої судової інстанції».

Ідея створення робочої групи на базі профільного Комітету 
парламенту щодо розширення компетенції ВСУ і відновлення 
права на перегляд остаточних судових рішень, яке ВСУ мав до 
2010 року, не була підтримана самим ВСУ.

Ось відповідь ВСУ на звернення Комітету ВРУ з питань право-
охоронної діяльності, надіслане за ініціативою Харківської пра-
возахисної групи:

«У Верховному Суді розглянуто звернення Комітету ВРУ з питань 
правоохоронної діяльності (вх. № 2069/0/1-21 від 17 червня 2021 ро-
ку) про висловлення позиції щодо доцільності повернення ВСУ права 
самостійно виявляти помилки, допущені в попередніх судових рішен-
нях, які набрали законної сили, переглядати вказані рішення з під-
став істотного порушення кримінального процесуального закону, 
порушення процедури і неправильного застосування кримінального 
закону, а також виправляти виявлені помилки. У зв’язку з цим по-
відомляємо. Відповідно до частини п’ятої статті 124 Конституції 
України судові рішення ухвалюються іменем України та є обов’яз-
ковими до виконання на всій території України. Однією з основних 
засад судочинства згідно з пунктом 8 частини третьої статті 129 
Конституції України є забезпечення апеляційного та касаційного 
оскарження рішення суду, крім випадків, установлених законом.
У Рішенні Конституційного Суду України від 11 грудня 2007 року 
№ 11-рп/2007 зазначено, що реалізацію права особи на судовий за-
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хист є можливість оскарження судових рішень у судах апеляційної 
та касаційної інстанцій. Перегляд судових рішень в апеляційному 
та касаційному порядку гарантує відновлення порушених прав 
і охоронюваних законом інтересів людини і громадянина. При цьому 
в Рішенні Конституційного Суду України від 11 березня 2010 року 
вказано, що приписом пункту 8 частини третьої статті 129 Кон-
ституції України визначено «забезпечення ...касаційного оскар-
ження рішення суду» лише як одну з основних засад судочинства, 
а частиною четвертою цієї статті передбачено, що законом мо-
жуть бути визначені також інші засади судочинства в судах ок-
ремих судових юрисдикцій. Отже, законодавець може передбачати 
й інші форми оскарження та перегляду рішень судів загальної юрис-
дикції. З огляду на вказане Рішення, положення пункту 8 частини 
третьої статті 129 Конституції України, що визначають одну 
з основних засад судочинства (забезпечення ...касаційного оскар-
ження рішення суду»).
Водночас кримінальне процесуальне законодавство України передба-
чає і можливість провадження за нововиявленими або виключними 
обставинами, що є елементом системи оскарження і перевірки судо-
вих рішень у кримінальному судочинстві України, яке має винятко-
вий, факультативний характер, резервне значення.
Відповідно до Кримінально- процесуального кодексу України 1960 ро-
ку Верховний Суд України був наділений повноваженнями перегляда-
ти судові рішення, що набрали законної сили, в порядку виключного 
провадження, з підстав неправильного застосування криміналь-
ного закону та істотного порушення вимог кримінально — проце-
суального закону, які істотно вплинули на правильність судового 
рішення (пункт 2 частини першої статті 400-4). Законом України 
від 7 липня 2010 року № 2453 — (6 арабські) «Про судоустрій і ста-
тус суддів» зазначену статтю було вилучено. Відповідної підстави 
немає в чинному Кримінальному процесуальному кодексі України 
(далі — КПК).
Повернення Верховному Суду права ініціативного виправлення 
помилок, допущених у попередніх судових рішеннях, перегляду вка-
заних рішень, які набрали законної сили, з підстави істотного по-
рушення кримінального процесуального закону, порушення проце-
дури і неправильного застосування кримінального закону, а також 
виправлення виявлених помилок вважаємо недоцільним з огляду 
на те, що вказана підстава перегляду судових рішень, які набрали 
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законної сили, не відповідає низці загальних засад кримінального 
провадження.
Насамперед зазначена підстава суперечить принципу правової (юри-
дичної) визначеності закону, який як елемент належної судової про-
цедури є складовою права на справедливий судовий розгляд та осно-
воположним аспектом верховенства права (стаття 6 Конвенції). 
Такий принцип, окрім іншого вимагає, щоб ухвалене судами остаточ-
не рішення не могло бути скасованим (рішення ЄСПЛ у справі «Бру-
мареску проти Румунії»).
Правова визначеність передбачає повагу до принципу остаточнос-
ті судових рішень res judicata, відповідно до якого сторони не мають 
права домогатися перегляду судового рішення лише з метою повтор-
ного розгляду справи та ухвалення нового рішення. Повноваження 
судів вищих інстанцій щодо перегляду судових рішень мають здійсню-
ватися з метою виправлення грубих помилок та несправедливості 
у відправленні правосуддя, а не заради повторного розгляду справи. 
Перегляд справи судами вищої інстанції не повинен розглядатися 
як «замаскована апеляція», і сама лише можливість наявності двох 
точок зору щодо одного питання не може слугувати підставою для 
перегляду. Відступлення від цього принципу може бути виправда-
не лише наявністю суттєвих або непереборних обставин (рішення 
ЄСПЛ у справах «Рябих проти Росії», «Пономарьов проти України», 
«Христов проти України»).
Ключовим для розуміння природи зазначеного виду перегляду судових 
рішень є тлумачення поняття «нововиявлені обставини», яке поши-
рюється однаково як на цивільний судовий розгляд, так і на судовий 
розгляд кримінального обвинувачення.
ЄСПЛ зауважує, що процедура скасування судового рішення за ново-
виявленими обставинами передбачає наявність доказів, які раніше 
не були об’єктивно доступними та які можуть призвести до іншого 
результату судового розгляду. Особа яка вимагає скасування судово-
го рішення, повинна довести, що вона не мала можливості надати 
суду докази до закінчення судового розгляду і що такі докази мають 
вирішальне значення для справи. Лише така процедура не суперечить 
принципу правової визначеності, адже вона спрямована на виправ-
лення помилок у здійсненні правосуддя (рішення ЄСПЛ у справі «Пра-
ведная проти Росії»).
Таким чином, ЄСПЛ вказує, що нововиявленими є обставини, які:
а) існували під час розгляду справи судом;
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б) не були відомі суду та учасникам справи під час розгляду справи 
судом;

в) мають істотне значення для справи і можуть призвести до іншо-
го результату судового розгляду;

г) подаються виключно сторонами справи.

При цьому ані поява нових обставин, ані поява нових доказів у справі 
не можуть розцінюватись як нововиявлені обставини.

Аналогічні ознаки нововиявлених обставин виокремлено й у рішен-
нях Верховного Суду. На приклад у постановах ВСУ від 21 жовтня 
2020 року у справі № 1-79/09 (провадження № 51-2503км19).

ЄСПЛ констатує і порушення права осіб на справедливий судовий 
розгляд унаслідок неправильного застосування національними су-
дами норм, що регулюють зазначений вид перегляду судових рішень. 
Типові помилки, виявлені ЄСПЛ у цьому контексті, полягають у ви-
знанні національними судами нововиявленими обставинами:

— доказів, які могли бути досліджені під час первісного розгляду 
справи, однак не були подані сторонами (рішення ЄСПЛ у справі 
«Воробйова та інших проти Росії»);

— обставин, які існували на момент розгляду справи судом і були ві-
домі учасникам справи та суду, однак щодо яких сторонами не по-
давалися заперечення під час первісного розгляду справи (рішення 
ЄСПЛ у справі «Желтяков проти України»);

— обставини, які не були істотними для розгляду справи, тобто 
ті, що не могли вплинути на результати її розгляду (рішення 
ЄСПЛ у справі «Промислово-фінансовий консорціум «Інвестицій-
но металургійний союз» проти України»).

Вважаємо за необхідне звернути увагу на висновки ЄСПЛ, сформу-
льовані у справі «Трегубенко проти України». У ньому зазначається, 
що надання суду права самостійно виявляти та виправляти судові 
помилки зводить нанівець увесь судовий розгляд, що завершився при-
йняттям остаточного та обов’язкового рішення, і тому порушує 
принцип res judicata щодо рішення, яке крім того, уже може бути ча-
стково виконане. Рішення суду, яке набрало статусу остаточно
го, не може бути скасовано в порядку нагляду чи в будь якому 
іншому порядку, не обмеженому часовими межами та компе
тенцією, навіть якщо такий порядок має на меті виправлення 
недоліків та помилок, допущених судами нижчих ланок.
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Отже, з метою визначення можливості перегляду судових рішень 
та його врегулювання, кожною державою мають чітко встановлю-
ватись: підстави для перегляду судових рішень, що набрали законної 
сили; особи, які мають право звернутися за переглядом судового рі-
шення — учасники справи, а не суд або органи державної влади; стро-
ки звернення та перегляду таких справ; процесуальна форма такого 
перегляду судових рішень.

Пропозиція відновити повноваження Верховного Суду в частині пе-
регляду судових рішень, що набрали законної сили, суперечить та-
кож принципу змагальності кримінального судочинства, який є ос-
новоположним елементом права на справедливий суд (стаття 6). 
Згідно зі статтею 129 Конституції України основними засадами 
судочинства є, серед іншого, змагальність сторін та свобода в на-
данні ними суду своїх доказів і в доведенні перед судом їхньої перекон-
ливості. Указаний принцип закріплено також у КПК. Як передбачено 
в частині першій статті 22 КПК, кримінальне провадження здійс-
нюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обсто-
ювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових 
позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими 
КПК. Водночас суд, зберігаючи об’єктивність та неупередженість, 
має створити необхідні умови для реалізації сторонами їхніх про-
цесуальних прав та виконання процесуальних обов’язків (частина 
шоста статті 22 КПК).

Ураховуючи засади змагальності кримінального провадження, ініці-
ювати перегляд судового рішення, яке набрало законної сили, за но-
вовиявленими обставинами може виключно сторона обвинувачення 
та сторона захисту.

З огляду на викладене вважаємо недоцільним повернення Верхов
ному Суду права самостійно виявляти помилки, допущені в попе
редніх судових рішеннях, які набрали законної сили, переглядати 
вказані рішення з підстав істотного порушення кримінального 
процесуального закону, порушення процедури й неправильного 
застосування кримінального закону, а також виправляти вияв
лені помилки. Відповідно передчасним є й утворення робочої групи 
для підготовки законопроекту з порушених питань.

Голова Верховного Суду 
Валентина ДАНІШЕВСЬКА»
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Виходячи з наведеного листа, можна зробити висновок, що 
повернення ВСУ права на перегляд судових рішень в порядку 
виключного провадження, як це було до 2010 року, не є реаліс-
тичним.

З одного боку, можна зрозуміти ВСУ, який прагне до відпо-
відності міжнародним стандартам, критеріям і принципах верхо-
венства права. Де так звана «подвійна касація» є неприпустимою. 
Бо всі питання вини, невинуватості, порушень прав людини вирі-
шуються в суді першої інстанції в змагальному процесі з дотри-
манням процесуальних норм в ході досудового слідства, розгляду 
справи по суті в суді.

Апеляція перевіряє доведеність вини засудженого по суті 
звинувачення, чи були почуті судом першої інстанції аргумен-
ти сторін, чи були дотримані критерії змагальності, чи були до-
кази обвинувачення переконливі і отримані в процесуальний 
спосіб, чи була почута позиція захисту на спростування аргу-
ментів обвинувачення і таке інше. Касаційний суд тільки «ста-
вить печатку якості» судового рішення першої інстанції. Що всі 
процедурні моменти були дотриманні своєчасно і в межах за-
кону. І так має бути, так працює судова влада в усьому цивілі-
зованому світі.

Але в нашій країні ця модель не працює, і судді ВСУ про це 
дуже добре знають. Ці принципи прописані в законах, але не пра-
цюють, такі як невідворотність покарання (для посадових осіб), 
презумпція невинуватості, змагальність сторін. А відповідно, 
і дуже низька якість судових рішень з погляду верховенства пра-
ва. А це є найголовніше.

Принцип правової визначеності і остаточності судових рі-
шень є похідним. У тому разі, коли ці судові рішення викликають 
довіру у суспільства і є вірогідність того, що вони ухвалюються 
в законний спосіб. Яскравий і переконливий приклад як працює 
наша судова система — це майже нульовий відсоток виправду-
вальних вироків.

То виникає питання, а як бути тим людям про яких ми роз-
казуємо, — засуджених довічно за свавільними вироками?! Яких 
менше за все турбують принципи правової визначеності. Їх тур-
бують власне життя і здоров’я, щоб не розділити долю тих засу-
джених, хто не дочекався справедливості і помер в неволі.
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НЕ МАЄ ЖОДНОЇ ПРОЦЕДУРИ ПЕРЕГЛЯДУ

Ми всі розуміємо, що кожна така справа є злочином з боку 
агентів держави. В кожній справі відбувались катування з метою 
отримання зізнання з метою фабрикації матеріалів справи.

Ми не стукалися б до ВСУ і не благали переглянути ці справи 
в порядку виключного провадження, якби держава діяла в рам-
ках права і захищала своїх громадян, якби діяв ще один важли-
вий принцип під назвою «невідворотність покарання за скоєння 
злочину», незважаючи на те, хто вчинив злочин — чи то пересіч-
ний громадянин, чи посадова особа, наділена владними повно-
важеннями. А так виходить замкнуте коло. Адвокати і засуджені 
намагаються переглянути свавільний вирок через єдину в рамках 
діючого законодавства процедуру перегляду за нововиявленими 
обставинами. А ця процедура просто не працює. Ми не можемо 
навести жодного прикладу перегляду вироку свавільно засудже-
ного довічно через процедуру перегляду за нововиявленими об-
ставинами. Тому що місцевий, районний суд ніколи не наважить-
ся скасувати рішення, затверджене ВСУ. Тому що для місцевого, 
районного суду нововиявленою обставиною, по суті, являється 
вирок суду, який набрав законної сили стосовно правоохоронців, 
які катували людину з метою вибити зізнання, стосовно проку-
рора, який підтримував сфабриковане звинувачення. Стосовно 
суддів. які ухвалювали неправосудне рішення. А це фактично не 
може бути реалізовано. До речі, Конституційний Суд нещодавно 
визнав неконституційним положення кримінального закону про 
неправосудні рішення судів. Що тільки підкреслює тезу, що при-
тягнути суддю до відповідальності є утопія.

ЩО БУЛО ЗРОБЛЕНО

Ми впевнено вважаємо, що судову реформу потрібно почи-
нати з каяття з боку держави за свавільні судові рішення і не-
правосудні вироки та реабілітації жертв цієї ганебної правової 
системи з майже нульовим відсотком виправдувальних вироків. 
ХПГ протягом останнього десятиріччя активно лобіює створення 
в Україні процедури виправлення судових помилок. Після того, 
як у 2010 році ВСУ був позбавлений повноважень на перегляд кри-
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мінальних вироків в порядку виключного провадження, в Украї-
ні переглянути судове рішення, яке набрало законної сили, в разі 
суттєвих порушень матеріального та/або процесуального права, 
стало фактично неможливо і нереально. Це стосується всіх засу-
джених, зокрема, за старим КПК 1960 року, в тому числі і засудже-
них до виключної міри покарання — довічного позбавлення волі. 
За цей час ціла низка в’язнів, рішення відносно яких викликають 
розумний сумнів щодо своєї справедливості, померли, так і не 
дочекавшись перегляду свого вироку справедливим судом: се-
ред них Олександр Рафальський, Степан Чернак, Володимир 
Харченко, Андрій Сорока, Віктор Щетка і багато інших відомих 
і невідомих широкому загалу. Ми почали досліджувати історії за-
суджених на довічний термін аби показати глибину проблеми за-
суджених без вини... Аби донести і можновладцям, і суспільству, 
що так бути не може і це потрібно виправляти. Що будь-який за-
суджений до позбавлення волі повинен мати право на перегляд 
судового вироку справедливим судом. А поки маємо те, що ма-
ємо — менше одного відсотка виправдувальних судових рі-
шень і сотні безневинно засуджених, в тому числі і до довіч-
ного позбавлення волі.

Виправляти помилки наважуються лише найсильніші. У який 
саме спосіб ці помилки будуть виправлені, не настільки важли-
во. Але це необхідно зробити і зробити якнайшвидше! Адже лю-
ди не просто втомилися чекати відновлення справедливості та 
повернення на свободу, вони не витримують психічно та фізич-
но, повільно, але впевнено продовжують помирати... Платформа 
правозахисних організацій «Правозахисний порядок денний» 
акцентувало увагу на пріоритетних завданнях для нового скли-
кання ВРУ. Серед тринадцяти актуальних кроків правозахисни-
ки неодмінно наголошували на необхідності створення в країні 
процедури виправлення судових помилок. За це десятиріччя ХПГ 
провела та долучилася до безлічі публічних заходів: прес-конфе-
ренцій, круглих столів і різного роду панельних дискусій, всіля-
ких флеш-мобів і вуличних акцій, брала участь у створенні низки 
документальних фільмів про засуджених довічно за свавільними 
судовими рішеннями, аби привернути увагу до існуючої пробле-
ми, спрямувала безліч звернень до державних органів влади з тим, 
щоб ініціювати питання перегляду вироків стосовно конкретних 
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осіб, брала участь у законодавчих ініціативах аби подолати існу-
ючу проблему. Проте все марно, оскільки адекватної реакції з бо-
ку правоохоронних органів та інших органів державної влади, на 
жаль, не надходило. Скільки вироків було ухвалено судами, ґрун-
туючись виключно на зізнаннях, отриманих за допомогою кату-
вань, від яких підсудний в суді відмовився? Але суд залишився 
сліпий, глухий і німий до голосу розуму, підкріпленого аргумен-
тами захисту. Побудувати правову державу, не виправивши по-
милки несправедливих судових рішень, неможливо. Який орган 
буде наділений такими повноваженнями, не настільки важливо, 
головне, щоб модель була ефективною і незалежною.

До процесу створення в країні процедури виправлення су-
дових помилок активно долучилася Всеукраїнська Рада Церков 
і релігійних організацій (далі ВРЦіРО). 21 липня у Києві відбулася 
публічна дискусія на тему: «Довічні вироки: Україна має поверну-
ти свободу несправедливо засудженим». Учасники заходу, в тому 
числі релігійні діячі різних конфесій, наголошували на проблемі 
відсутності в Україні з 2010 року жодних механізмів чи процеду-
ри перегляду кримінальних справ, в яких винесено несправедли-
вий/помилковий/свавільний/незаконний вирок. Раніше, у червні 
2021 року, ВРЦіРО звернула увагу Президента України та Верхов-
ної Ради на необхідність розв’язання проблеми невинно:

«Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій як одна з найбіль-
ших інституцій громадянського суспільства України, турбуючись про 
справедливість — основу громадянської злагоди на землі України, ви-
словлює своє занепокоєння щодо стану захисту прав людини україн-
ськими судами загалом та проблем права на справедливий суд у кри-
мінальному судочинстві зокрема. Більшість філософсько-правових 
концепцій розглядають справедливість як найвищу правову цінність. 
Правова справедливість є моральним обов’язком державної влади — 
вищим від будь-яких інших її намірів та устремлінь. Останнім ча-
сом в Україні вкотре активно обговорюються питання відсутності 
справедливого судочинства, недовіри до судової влади, необхідності 
проведення реальної судової реформи, боротьби з корупцією в право-
охоронній та судовій системі. Однак при цьому майже не згадується 
про жертв правосуддя, права яких були порушені цією несправедли-
вою системою. Про катастрофічний стан кримінального судочин-
ства широкому загалу стало відомо в контексті справи Сергія Ткача, 
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відомого як «пологівський маніяк». Суспільству заразом відкрилася 
шокуюча правда про сучасне українське правосуддя. Як з’ясувалося, 
за злочини Ткача було засуджено щонайменше 17 НЕВИННИХ осіб, 
одному чоловікові навіть було присуджено смертну кару. Частина 
жертв правосуддя, які були засуджені до строкових покарань і вижи-
ли у в’язницях, відбувши терміни, вийшли на свободу. Однак багато 
надалі залишається за ґратами, адже засуджені вони до довічного 
позбавлення волі. За даними правозахисників, серед усіх ув’язнених, 
які відбувають покарання у вигляді довічного позбавлення волі (а це 
1541 особа станом на 1 січня 2021 року), приблизно 3–4 відсотки 
засуджені незаконно. Протягом тривалого часу відомі та автори-
тетні правозахисні організації України — Харківська правозахисна 
група та Українська Гельсінська спілка з прав людини наполягають 
на необхідності звільнення та перегляду справ засуджених до довіч-
ного позбавлення волі, присуди щодо яких не мають жодного об’єк-
тивного обґрунтування доведеності провини. Обвинувальні вироки 
в багатьох таких справах не містять нічого, окрім вибитих під ка-
туванням “зізнань”, зроблених за відсутності захисника. Таким був 
вирок стосовно Олександра Рафальського, який не пережив свавілля 
української судової системи та помер у в’язниці раніше, ніж ЄСПЛ 
прийняв рішення на його користь і підтвердив факти катувань, які 
вчинялися з метою фальсифікації справи.
Характерними для таких справ є обвинувальний нахил, неповнота 
судового розгляду, ознаки штучно створених речових доказів, сві-
домо неправдивих свідчень, сфальшованих висновків експерта то-
що. Висновки суду часто ґрунтувалися на припущеннях; усі сумніви 
щодо доведеності вини особи майже ніколи не тлумачилися на її 
користь. Внаслідок цього із судової практики, фактично, зникли ви-
правдувальні вироки. Проблема реабілітації жертв правосуддя аж 
ніяк не абстрактно-філософська. Доки безневинна особа карається 
в несправедливій неволі, доти множиться і повсякчас відтворюється 
позаправове свавілля держави. Саме тому ми, члени Всеукраїнської 
Ради Церков і релігійних організацій, не можемо стояти осторонь 
такого болючого та ганебного явища, наслідком якого є скалічені до-
лі та життя безневинних громадян, і звертаємося до Президента 
України, як гаранта додержання Конституції України, прав і свобод 
людини та громадянина, та до Верховної Ради України, як єдиного 
органу законодавчої влади, із проханням негайно припинити найгір-
ший із проявів беззаконня, а саме — ухвалити законодавчі зміни, що 
відкриють можливість для перегляду вироків, стосовно яких існують 
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сумніви щодо їхньої справедливості, обґрунтованості чи які містять 
факти незаконного збору доказів, зокрема катування. Оскільки 
в Україні не залишилося жодної правової процедури, передбаченої для 
виправлення судових помилок, закликаємо Президента України та 
Верховну Раду України якнайшвидше прийняти законопроєкт, який 
дасть можливість звільнити невинно засуджених громадян України 
з несправедливої неволі та виконати найважливіше завдання — по-
вернути надію та віру у справедливість для громадян України!

СВЯТОСЛАВ

Головуючий у Всеукраїнській раді Церков 
і релігійних організацій, 
Отець і Глава Української 
Греко-Католицької Церкви, 
Верховний Архиєпископ Києво-Галицький 
Київ, 9 червня 2021 року»

Група релігійних діячів на зустрічі з послами і дипломатами 
держав G7 та інших країн також представили позицію Всеукраїн-
ської Ради Церков і релігійних організацій щодо низки суспіль-
но-важливих питань.

Релігійні діячі ознайомили іноземних дипломатів зі Звер-
ненням ВРЦіРО щодо розв’язання проблеми невинно засуджених, 
в якому наголошується на необхідності конкретних змін задля 
перегляду судових рішень, відносно справедливості і неупере-
дженості яких є обґрунтовані сумніви. Сторони вирішили при-
святити цій проблематиці окрему зустріч.

А на початку жовтня ВРЦіРО звернулася до Президента Укра-
їна з приводу помилування Ярослава Мисяка.
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МУРАВСЬКА ПРОТИ УКРАЇН

Справи, які стосуються права на життя

 

C O N S E I L 

D E L ’ E U R O P E 
C O U N C I L 

O F E U R O P E 

C O U R E U R O P E E N N E D E S D R O I T S D E L ’ H O M M E 

E U R O P E A N C O U R T O F H U M A N R I G H T S 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ

П’ятА СЕКЦІя

СПРАВА «МУРАВСЬКА ПРОТИ УКРАЇНИ»

(Заява № 249/03)

Рішення

Страсбург 
13 листопада 2008 року

Це рішення набуває статусу остаточного відповідно до обставин, 
§2 статті 44 Конвенції. Воно може бути відредагованим.

У справі «Муравська проти України»,

Європейський суд з прав людини (п’ята секція), засідаючи пала-
тою, до складу якої увійшли судді:

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ

ЧЕТВЕРТА СЕКЦІЯ

СПРАВА «ПЕТУХОВ ПРОТИ УКРАЇНИ (№ 2)»

(Заява № 41216/13)

Рішення

Страсбург 
12 березня 2019 року

ОСТАТОЧНЕ 
09 вересня 2019 року

Це рішення набуває статусу остаточного відповідно до обста-
вин, §2 статті 44 Конвенції. Воно може бути відредагованим.

У справі «Петухов проти України (№ 2)»,

Європейський суд з прав людини (Четверта секція), засідаю-
чи палатою, до складу якої увійшли судді:

п. П. П. де Альбукерке, голова, пані Г. Юдківська,
п. Ф. Вегабовіч,  п. Е. Куріс,
п. К. Ранцоні,  п. М. Бошняк,
п. П. Пацолай,  та пані М. Цирлі, секретар секції,
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після обговорення за зачиненими дверима 22 січня 2019 ро-
ку, виносить таке рішення, що було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА

1. Справу було розпочато за заявою (№ 41216/13), яку 11 черв-
ня 2013 року подав до Суду проти України на підставі статті 34 
Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (да-
лі — Конвенція) громадянин України, пан Володимир Сергійович 
Петухов (далі — заявник).

2. Заявника представляли пан А. П. Бущенко, пан М. О. Та-
рахкало, пан І. В. Караман і пані І. А. Бойкова, юристи, які на мо-
мент подій практикували у м. Київ. У травні та грудні 2017 року 
пан Караман і пан Бущенко відповідно поінформували Суд, що їх-
ня робота над цією справою завершена та у зв’язку зі зміною міс-
ця роботи вони більше не можуть представляти заявника. Уряд 
України (далі — Уряд) представляв його Уповноважений, на ос-
танніх етапах провадження пан І. Ліщина.

3. Заявник стверджував, зокрема, що тримався під вартою 
у неналежних умовах і без надання належної медичної допомоги 
всупереч стандартам, закріпленим статтею 3 Конвенції. За цим 
самим положенням він також скаржився, що його покарання у ви-
ді довічного позбавлення волі було de jure і de facto таким, яке не-
можливо скоротити. Насамкінець, заявник скаржився за статтею 
8 Конвенції на обмеження його права на побачення з родичами 
у виправній колонії.

4. 16 листопада 2015 року Уряд було повідомлено про скарги, 
а решту скарг у заяві було визнано неприйнятними відповідно до 
пункту 3 Правила 54 Регламенту Суду.

ФАКТИ

I. КОНКРЕТНІ ОБСТАВИНИ СПРАВИ

5. Заявник народився у 1973 році та відбуває покарання у виді 
довічного позбавлення волі у Київському слідчому ізоляторі № 13 
(далі — Київське СІЗО).
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A. ПОПЕРЕДНЄ ПРОВАДЖЕННЯ У СУДІ 
(ЗАЯВА № 43374/02)

6. Заявник уже подавав до Суду заяву № 43374/02 від 12 листо-
пада 2002 року, скаржачись, зокрема, на неналежність медичної 
допомоги під час тримання під вартою. Він також висував декіль-
ка скарг щодо досудового тримання його під вартою та тривалості 
кримінального провадження щодо нього.

7. 21 жовтня 2010 року Суд ухвалив рішення за зазначеною 
заявою, в якому встановив порушення статей 3, 5, 6 і 13 Конвен-
ції (див. рішення у справі «Петухов проти України» (Petukhov v. 
Ukraine), заява № 43374/02, від 21 жовтня 2010 року).

B. КРИМІНАЛЬНЕ ПРОВАДЖЕННЯ ЩОДО ЗАЯВНИКА, 
У РЕЗУЛЬТАТІ ЯКОГО ЙОМУ БУЛО ОБРАНО ПОКАРАННЯ 

У ВИДІ ДОВІЧНОГО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ

8. 03 грудня 2004 року Апеляційний суд міста Києва, дію-
чи як суд першої інстанції, визнав заявника винним у вчиненні 
низки тяжких злочинів у складі організованої злочинної групи, 
а саме: декількох епізодів умисного вбивства при обтяжуючих об-
ставинах, розбоїв, незаконного володіння зброєю і незаконного 
заволодіння транспортним засобом, а також замаху на вбивство 
працівників правоохоронних органів. Заявнику було обрано по-
карання у виді довічного позбавлення волі.

9. 24 травня 2005 року Верховний Суд України залишив цей 
вирок без змін.

C. УМОВИ ТРИМАННЯ ЗАЯВНИКА ПІД ВАРТОЮ

1. Побутові умови тримання під вартою

a) У Херсонській виправній колонії № 61

10. Заявник тримався у Херсонській виправній колонії № 61, 
яка мала статус спеціалізованої туберкульозної (далі — ТБ) лі-
карні, упродовж таких періодів: з 03 липня 2010 року до 22 січ-
ня 2014 року, з 24 березня до 19 жовтня 2014 року та з 02 грудня 
2014 року до 19 січня 2015 року.
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i) Виклад подій заявника

11. У всіх камерах, в яких тримався заявник (він вказував, зо-
крема, камери № 3, № 4 і № 5), не вистачало денного освітлення 
та свіжого повітря. Вікна були вкриті непрозорою плівкою, яка 
перешкоджала доступу природного світла, та відчинялися лише 
частково. Штучна система вентиляції затягувала повітря лише 
з коридору колонії.

12. В обґрунтування наведених тверджень заявник послав-
ся на надісланий йому 16 жовтня 2013 року лист Уповноваженого 
Верховної Ради України з прав людини. Як було вказано у листі, за 
скаргами заявника на неналежні умови тримання його під вартою 
представник цього органу влади відвідав колонію. У листі було 
зазначено:

«...з метою виправлення виявлених недоліків керівництву управ-
ління Державної пенітенціарної служби України в Херсонській 
області було рекомендовано забезпечити належне природне освіт-
лення та штучну вентиляцію у приміщеннях, в яких Ви тримаєте-
ся, тривалість прогулянок у відповідності до вимог законодавства, 
медичну допомогу та харчування, а також вибір продуктів хар-
чування і предметів першої необхідності [доступних] у магазині 
колонії.»

13. У 2010-2014 роках у колонії було проведено капітальний 
ремонт, який спричинив незручності ув’язненим, такі як шум, 
пил та запах фарби.

14. Розташовані на даху подвір’я для прогулянок площею від 
16 до 60 кв. м були брудними, заставленими будівельними мате-
ріалами та не мали захисту від сонця або дощу. Хоча теоретично 
хворі на ТБ ув’язнені мали право на двогодинні щоденні прогу-
лянки, на практиці можливі були лише одногодинні прогулянки.

15. Камера заявника знаходилася під постійним відеоспо-
стереженням, у тому числі й туалет. В обґрунтування цього твер-
дження заявник надав два зображення, роздруковані з відеоза-
писів, наданих адміністрацією колонії за його запитом. Як пояс-
нив заявник, ці зображення були зроблені, коли він користувався 
туалетом у положенні сидячи та стоячи. На першому зображенні 
заявника неможливо було роздивитися, на другому зображенні 
було видно його голову. Захисник заявника зверталася до адмі-
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ністрації колонії зі скаргами на постійне відеоспостереження. 
У травні та липні 2014 року управління Державного департаменту 
України з питань виконання покарань (далі — департамент з пи-
тань виконання покарань) у Херсонській області (далі — обласне 
управління) відповіло їй, що це був встановлений законодав-
ством захід безпеки, про який засудженим до довічного позбав-
лення волі було відомо, а приватність заявника не було порушено, 
оскільки відеокамера, яка дійсно була встановлена над туалетом, 
не охоплювала саме його.

16. Приміщення колонії не дезінфікувалися належним чином, 
а часте переведення засуджених до довічного позбавлення волі 
з однієї камери до іншої було небезпечним для їхнього здоров’я.

17. При вимкненій системі центрального опалення темпера-
тура у камерах була надзвичайно низькою. Наприклад, 30 квітня 
2014 року заявник поскаржився адміністрації колонії, що в його 
камері було занадто холодно (систему центрального опалення 
вимкнули 31 березня 2014 року), а у задоволенні його клопотань 
про надання дозволу на придбання портативного обігрівача за 
власний кошт було свавільно відмовлено. 19 травня 2014 року ви-
конувач обов’язків начальника колонії відповів йому, що викори-
стання ув’язненими портативних обігрівачів не було передбачено 
законодавством.

18. Питна вода була надзвичайно низької якості, що, на дум-
ку заявника, частково було наслідком поганого стану трубопро-
воду.

19. Харчування, яке надавалося ув’язненим, було неналеж-
ним і недостатнім та не відповідало потребам осіб, які страждали 
на ТБ. М’ясо, молочні продукти, фрукти та овочі можна було отри-
мати лише від родичів або придбати у магазині колонії.

ii) Виклад подій Уряду

20. Умови тримання заявника під вартою були задовільни-
ми. Вони були додатково покращені за рахунок ремонту будівлі. 
У кожній камері були вікна розміром 130 см на 110 см з квартир-
кою. Вікна були вкриті непрозорою плівкою («типу мороз»), яка 
пропускала світло.

21. Незважаючи на відсутність достатнього фінансування для 
модернізації вентиляційної системи з метою покращення робо-
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ти штучної вентиляції на внутрішніх стінах було встановлено 
повітропроводи.

22. Камери ділилися на призначені для ув’язнених з активним 
мікобактеріальним ТБ (далі — MБT+) і неактивним МБТ (далі — 
MБT-). Переміщення відбувалось або між камерами MБT+, або між 
камерами MБT-, але не з камер однієї категорії до іншої. Камери 
щоденно дезінфікувалися спеціальними рідкими дезінфікуючи-
ми засобами. Додатково проводилася щоденна дезінфекція пор-
тативними ультрафіолетовими бактерицидними лампами, за-
стосування яких фіксувалося у спеціальному журналі реєстрації. 
Матраци, подушки та ковдри регулярно дезінфікувалися.

23. Херсонська виправна колонія № 61 мала статус туберку-
льозної лікарні, її ув’язнені отримували п’ятиразове харчування. 
Зокрема, щодня ув’язнені забезпечувались: 450 г хліба, 85 г крупи, 
540 г картоплі, 550 г овочів, 300 г фруктів, 21 г олії, 200 г фрукто-
вого соку, 50 г масла, 500 г молока, 100 г кисломолочного сиру, 15 г 
твердого сира, 1 яйцем, 30 г сметани, 310 г курячого м’яса, 110 г 
риби, 60 г цукру, 5 г меду, 40 г кондитерських виробів, 4 г цикорію, 
3 г кави та 1 г чаю. Перший сніданок зазвичай складався з каші 
або макаронів, смаженого або тушкованого м’яса із соусом, кави, 
молока, хліба та масла. Другий сніданок складався з какао з моло-
ком або компоту, горіхів, пряника, кисломолочного сиру та смета-
ни. На обід ув’язненим давали борщ або суп з крупою чи макаро-
нами, або розсольник на м’ясному бульйоні, кашу або тушковану 
капусту, смажене або тушковане м’ясо із соусом, овочевий салат 
і хліб. Після обіду їм давали фруктовий сік і фрукти. На вечерю 
ув’язнені отримували овочеве рагу або картопляне пюре, смаже-
ну або тушковану рибу, чай і хліб з маслом. Загальна енергетична 
цінність добового раціону харчування становила 3 198 калорій.

24. Усі продукти харчування, які постачали до колонії, мали 
сертифікати якості, а також висновки санітарно-епідемічної екс-
пертизи, ветеринарне свідоцтво та інші сертифікати. М’ясо та ри-
ба зберігалися у холодильних камерах. У колонії була власна пе-
карня, яка випікала хліб із борошна першого ґатунку.

25. Якість води, що постачалася до колонії, регулярно пере-
віряли. Тринадцять висновків санітарно-мікробіологічних до-
сліджень водопровідної води, проведених у різні дати з 2010 до 
2014 років, доводили, що вода була цілком придатною для пиття.
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b) У Херсонському слідчому ізоляторі (далі — Херсонське СІЗО)

26. Заявник тримався у камерах № 392 і № 394 Херсонського 
СІЗО з 22 січня до 24 березня 2014 року.

i) Виклад подій заявника

27. Херсонське СІЗО розміщувалось у старій будівлі в аварій-
ному технічному стані. Камери були холодними та вогкими, стіни 
камер були вкриті цвіллю та грибком. Шибки були розбиті та ча-
стково відсутні.

28. В обґрунтування своїх тверджень заявник надав вісім ко-
льорових фотографій деяких приміщень, які, за його словами, бу-
ли його камерами у Херсонському СІЗО. На фотографіях було вид-
но, зокрема, великі темні плями на стелі та стінах, а вікно з мета-
левою решіткою було частково закрите пластиком або тканиною.

29. Заявник зазначив, що 03 березня 2014 року його захисник 
поскаржилася до прокуратури Херсонської області на жахливі 
умови тримання його під вартою. У своїй скарзі вона зазначила, 
що камеру № 394, до якої заявника помістили 22 січня 2014 ро-
ку, адміністрація СІЗО визнала непридатною для використання 
через протікання стелі, високу вологість та низьку температуру. 
Хоча на короткий період заявника перевели до камери № 392, зго-
дом його знову помістили до камери № 394, умови в якій були яв-
но несумісні зі станом його здоров’я. Прокурор відповів, що умови 
тримання заявника під вартою були задовільними.

ii) Виклад подій Уряду

30. Обидві камери, щодо яких скаржився заявник, були у за-
довільному стані. Камера № 392 площею 22,8 квадратні метри бу-
ла обладнана десятьма ліжками. У камері № 394 площею 10,7 ква-
дратних метрів було чотири ліжка.

31. У кожній камері було по одному вікну. Станом на 20 берез-
ня 2014 року температура у камері № 392 становила +21 °C, а у ка-
мері № 394 — +22 °C.

32. У камерах було цілодобове водопостачання, а санітарні 
вузли функціонували належним чином.

33. Адміністрація СІЗО визнала, що камера № 394 потребу-
вала ремонту, та відремонтувала її за кошти СІЗО. На період про-
ведення ремонтних робіт заявника перевели до камери № 392. 
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Після цього стіни камери № 394 були сухими та побіленими, 
а стеля більше не протікала.

2. Стан здоров’я заявника та медична допомога

34. Заявник страждав від залишкових змін множинного пе-
релому лівої стегнової кістки внаслідок кульового поранення 
у 1999 році. З 2002 року заявник також хворів на ТБ легень. Факти 
щодо стану його здоров’я та лікування до його поміщення до Хер-
сонської колонії № 61 були проаналізовані Судом у його рішенні 
за попередньою заявою заявника до Суду (див. згадане рішення 
у справі «Петухов проти України» (Petukhov v. Ukraine), пункти 33–
66 і 73–101) та не згадуються у цьому рішенні.

35. Після діагностування рецидиву ТБ 02 лютого 2010 року, 
коли заявник тримався під вартою у Сокальській виправній коло-
нії № 47, 03 липня 2010 року його перевели до Херсонської виправ-
ної колонії № 61, яка мала статус туберкульозної лікарні.

36. 13 липня 2010 року лікарі колонії повідомили про невда-
чу лікування ТБ заявника. Дослідження посівів мокротиння та 
дослідження на чутливість до бактерій показали, що у нього роз-
винулась резистентність не лише до протитуберкульозних ме-
дичних препаратів першої лінії (ізоніазид, стрептоміцин і етам-
бутол), а й другої (канаміцин, етіонамід і парааміносаліцилова 
кислота). У правій легені проявилися ознаки погіршення у зв’язку 
з виникненням обмеженої емпієми плеври з бронхопульмональ-
ною норицею. Він також страждав на порушення дихання.

37. Згідно із записами в медичній картці заявника з липня 
2010 року до грудня 2014 року він пройшов сорок чотири дослі-
дження посівів мокротиння; здав тридцять загальних аналізів 
крові (чотирнадцять разів він нібито відмовлявся здавати аналі-
зи); п’ятдесят шість загальних аналізів сечі (повідомлялося про дві 
відмови); а також проходив рентгенологічне обстеження приблиз-
но раз на три місяці. Він також проходив планові медичні огляди.

38. 23 листопада 2010 року заявника було офіційно встановле-
но третю групу інвалідності (найлегшу) у зв’язку з його туберку-
льозом і травмою стегна.

39. Згідно з наданою адміністрацією Херсонської виправної 
колонії № 61 інформацією заявник відмовлявся приймати про-
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титуберкульозні препарати упродовж таких періодів: з 30 грудня 
2010 року до 09 лютого 2011 року, з 01 до 18 липня 2011 року та 
з 03 до 15 листопада 2011 року. Згідно з твердженнями заявни-
ка ця інформація була недостовірною. Заявник стверджував, що 
часто у випадку відсутності певних медичних препаратів у його 
медичну картку записували, що він відмовлявся їх приймати.

40. 01 грудня 2010 року обласне управління департаменту 
з питань виконання покарань письмово повідомило захисника 
заявника, що постачання протитуберкульозних медичних пре-
паратів другої лінії до Херсонської виправної колонії № 61 було 
«вкрай недостатнім». Зазначалося, що станом на 26 листопада 
2010 року були наявні лише три медичні препарати другої лінії 
(амікацин, канаміцин і ципрофлоксацин). Стандартна практика 
полягала у тому, що у кінці кожного року колонія замовляла у від-
ділу ресурсного забезпечення департаменту з питань виконання 
покарань необхідні медичні препарати першої та другої лінії на 
весь наступний рік. Інколи цієї кількості виявлялося недостат-
ньо, проте поповнити запас було неможливо. Наприклад, ста-
ном на кінець березня 2010 року лікарня колонії використала вже 
700 пляшок отриманого на рік капреоміцину.

41. 10 травня 2011 року заявнику вперше діагностували ТБ се-
чостатевої системи та призначили протибактеріальне лікування. 
Як зазначено в його медичній картці, він проходив призначене 
лікування «короткими циклами залежно від наявності в аптеці 
колонії призначених медичних препаратів».

42. 01 вересня 2011 року у своїй довідці Херсонська міська про-
титуберкульозна клінічна лікарня зазначила, що у розпорядженні 
Херсонської виправної колонії № 61 не було протитуберкульоз-
них медичних препаратів другої лінії чи їхніх замінників. Вона 
також зазначила, що заявник потребував подальшого стаціонар-
ного лікування такими протитуберкульозними медичними пре-
паратами: рифампіцин, піразинамід, капреоміцин, левофлокса-
цин, клофазимин і циклосерин.

43. 12 вересня 2011 року прокурор відділу нагляду за додер-
жанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних 
справах прокуратури міста Херсона, якому заявник скаржився на 
неналежну медичну допомогу, письмово повідомив його про від-
сутність підстав для втручання прокуратури.
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44. 02 листопада 2011 року обласне управління департаменту 
з питань виконання покарань написало захиснику заявника, що 
постачання протитуберкульозних медичних препаратів другої 
лінії до Херсонської виправної колонії № 61 було «вкрай недостат-
нім». Станом на 24 жовтня 2011 року наявні були лише два медич-
ні препарати першої лінії, ізоніазид і піразинамід, тоді як етам-
бутол, стрептоміцин і рифампіцин були відсутні. З протитубер-
кульозних медичних препаратів другої лінії у достатній кількості 
були лише канаміцин, офлоксацин і протіонамід. У колонії в не-
значній кількості також були гатіфлоксацин, рифапентин, пара-
аміносаліцилова кислота та парааміносаліцилат натрію. У листі 
було зазначено, що стан здоров’я заявника був задовільним. Йому 
було призначено такі медичні препарати: рифампіцин, піразина-
мід, етамбутол, офлоксацин і капреоміцин. У листі було зазна-
чено, що de facto заявник отримував лише рифампіцин (придба-
ний за власний кошт) і піразинамід. Насамкінець, посадова особа 
зазначила, що заявник відмовився від лікування офлоксацином 
у зв’язку з поганим станом його кровоносних судин.

45. 25 листопада 2011 року медико-соціальна експертна комі-
сія повторно оцінила стан здоров’я заявника та визнала його інва-
лідом другої групи (середній рівень).

46. 20 січня 2012 року обласне управління департаменту з пи-
тань виконання покарань написало захиснику заявника, що за-
явник отримував лікування відповідно до призначеного режиму 
у повному обсязі, проте він демонстрував негативне ставлення 
до свого лікування та часто відмовлявся його притримуватися. 
Обласне управління також зазначило, що заявнику надавало-
ся належне харчування, а умови тримання його під вартою були 
задовільними.

47. 06 липня 2012 року у відповідь на надіслане захисником 
заявника клопотання заступник начальника Херсонської ви-
правної колонії № 61 зазначив, що заявника лікували протиту-
беркульозними медичними препаратами за програмою КЛПН 
(короткострокове лікування під прямим наглядом). З огляду 
на недостатню кількість терізидону в аптеці колонії заявник не 
отримував його з 06 березня 2012 року. Усі інші призначені йо-
му медичні препарати були доступні йому «у відносно достатній 
кількості».
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48. 30 серпня 2012 року заявник надіслав письмову заяву 
завідувачу медичною частиною Херсонської виправної колонії 
№ 61, стверджуючи, що той повинен був зупинити його лікуван-
ня у зв’язку з постійним браком медичних препаратів. Він вважав 
безглуздим продовжувати лікування, оскільки в наявності було 
лише два зі щонайменше чотирьох медичних препаратів із необ-
хідного переліку.

49. 30 листопада 2012 року заявника оглянув торакальний хі-
рург та дійшов висновку про неможливість оперативного лікуван-
ня ТБ.

50. Згідно з наданою адміністрацією колонії 11 квітня 2013 ро-
ку довідкою усі призначені заявнику медичні препарати були на-
явні. До 21 лютого 2013 року єдиним відсутнім в аптеці колонії 
медичним препаратом був циклосерин.

51. 02 липня 2013 року заявника оглянула медична комісія, 
яка встановила невдачу лікування його ТБ і відсутність перспек-
тив успіху. Експерти також підтвердили другу групу інвалідності 
заявника (див. пункт 45). Йому призначили паліативне лікування 
у зв’язку з невиліковною стадією ТБ.

52. 23 липня 2013 року адміністрація колонії написала захис-
нику заявника, що рішення про надання заявнику паліативного 
лікування ґрунтувалося на наказі Міністерства охорони здоров’я 
України № 1091 (див. пункт 72). Паліативне лікування складати-
меться з регулярного застосування ізоніазиду та симптоматич-
ного лікування. На момент складання листа ізоніазид в аптеці ко-
лонії був у наявності. Крім того, заявник отримував «дезінтокси-
каційну та укріплюючу терапію».

53. 25 жовтня 2013 року обласне управління департаменту 
з питань виконання покарань склало висновок за результатами 
внутрішньої перевірки скарг заявника на неналежне лікування 
ТБ. Воно зазначило, що заявник отримував призначене паліатив-
не лікування у повному обсязі, а необхідних медичних препара-
тів не бракувало. Стан його здоров’я був стабільним, і він пере-
бував під постійним медичним наглядом. Також було зазначено, 
що діагностована заявнику хвороба не входила до переліку захво-
рювань, які становили підставу для звільнення від покарання за 
станом здоров’я.
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54. 21 березня 2014 року захисник заявника написала ди-
ректору Національного інституту фтизіатрії та пульмонології 
ім. Ф. Г. Яновського АМН України. Вона зазначила, що призначене 
заявнику паліативне лікування включало постійне застосування 
ізоніазиду, а також симптоматичне лікування. Проте у заявника 
розвинулась резистентність до ізоніазиду, а тому його лікування 
необхідно було відкоригувати. Захисник заявника просила нада-
ти рекомендації щодо можливого коригування.

55. 02 квітня 2014 року зазначений інститут відповів, що за 
обставин справи застосування паліативного лікування було дійс-
но виправданим. Він зазначив, що лікування заявника не могло 
зупинити бактеріовиділення упродовж майже двох років, у за-
явника сформувалася резистентність до більшості протитубер-
кульозних медичних препаратів, і для подальшого коригування 
його лікування не залишилось варіантів. Крім того, хірургічне 
втручання в його випадку було неможливим. У листі було зазна-
чено, що паліативне лікування складалося з надання медичних 
препаратів, які покращували роботу серця (залежно від наявних 
симптомів), вітамінів, жарознижуючої та знеболювальної терапії, 
а також повноцінного харчування. Заявник також потребував ре-
гулярної торакотомії (дренування) правої плевральної порожни-
ни та її промивання антисептичними засобами. Протитуберку-
льозні медичні препарати з огляду на його резистентність до них 
і їхню неефективність, а також токсичну дію на всі органи людини 
не повинні були надаватися заявнику.

56. Після проходження рентгенологічного обстеження 15 лип-
ня 2014 року було повідомлено про «стабілізацію ТБ процесу». 
Подальші регулярні рентгенологічні обстеження жодних змін 
у легенях заявника не виявляли.

57. 09 грудня 2014 року заявника оглянула комісія лікарів, 
і він пройшов ще одне рентгенологічне обстеження. Йому діагно-
стували такі залишкові симптоми туберкульозу: щільні вогнища 
пневмоноцирозу та масивне плевронашарування з правого боку. 
Комісія дійшла висновку, що нагляд за заявником міг здійснюва-
тися у колонії для здорових ув’язнених. Лікарі призначили йому 
лікування на основі вітамінів, імунологічну профілактику та ре-
комендували уникати переохолодження.
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58. 07 серпня 2015 року заявника перевели до Київського СІЗО 
для продовження відбування ним покарання у виді довічного 
позбавлення волі.

59. 11 серпня 2015 заявник пройшов рентгенологічне обсте-
ження, яке підтвердило попередні діагнози.

60. 23 лютого 2016 року заявник пройшов ще одне рентгено-
логічне обстеження, яке виявило значні залишкові зміни після 
туберкульозу у вигляді множинних кальцинатів у правій легені 
з вапнованою костальною плеврою справа та зменшення об’єму 
правої легені.

61. 24 лютого 2016 року Київське СІЗО видало довідку, зазна-
чивши, зокрема, що хвороба заявника не входила до переліку за-
хворювань, які вимагали його звільнення за хворобою. Стан його 
здоров’я не перешкоджав відбуванню покарання.

62. Після повідомлення Уряду про заяву за зверненням Уря-
дового Уповноваженого у справах Європейського суду з прав 
людини 15 березня 2016 року заявника оглянув завідувач дис-
пансерного відділення Територіального медичного об’єднання 
«Фтизіатрія» в м. Київ. Діагноз був таким: залишкові зміни піс-
ля перенесеного туберкульозу у вигляді фіброзу легень, щільних 
вогнищ пневмоноцирозу з вапнованою костальною плеврою. Було 
зазначено про відсутність ознак реактивації ТБ. Заявник не вва-
жався таким, що потребував спеціалізованого лікування. Насам-
кінець, було зазначено, що умови тримання заявника під вартою 
та медична допомога, яка йому надавалася, відповідали чинним 
положенням законодавства.

D. КЛОПОТАННЯ ЗАЯВНИКА ПРО ЗВІЛЬНЕННЯ ЗА ХВОРОБОЮ

63. 23 грудня 2013 року заявник подав клопотання про звіль-
нення за хворобою відповідно до статті 84 Кримінального кодексу 
України (див. пункт 73). Він доводив, що його ТБ став невиліков-
ним через помилки органів влади. Заявник також стверджував, що 
його покарання у виді довічного позбавлення волі, яке було таким, 
що не можливо було скоротити, суперечило статті 3 Конвенції.

64. 17 червня 2014 року Суворовський районний суд міста Хер-
сона відмовив у задоволенні клопотання заявника, оскільки його 
захворювання не входило до переліку захворювань, які вимагали 
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дострокового звільнення (див. пункт 74). Суд вважав, що з 2010 ро-
ку стан здоров’я заявника покращився. Зокрема, розвиток його 
ТБ стабілізувався, а бактеріовиділення зупинилося. Насамкінець, 
суд зазначив, що заявника було визнано винним у вчиненні низки 
особливо тяжких злочинів, а під час тримання його під вартою до 
нього двадцять вісім разів застосовувалися дисциплінарні стяг-
нення, оскільки він ніколи не відрізнявся гарною поведінкою.

65. 21 серпня 2014 року своєю остаточною ухвалою Апеляцій-
ний суд Херсонської області залишив цю ухвалу без змін. Як і суд 
першої інстанції, він дійшов висновку, що передумов для звіль-
нення за хворобою не було, а захворювання заявника не пере-
шкоджало йому відбувати покарання.

E. ПОБАЧЕННЯ З РОДИЧАМИ ПІД ЧАС ТРИМАННЯ ПІД ВАРТОЮ

66. У 2009 року заявник одружився зі своїм захисником, пані 
Бойковою (див. пункт 2). У зв’язку з цим їм було дозволено по-
зачергове короткострокове побачення, під час якого їх відділяла 
скляна перегородка, та вони спілкувалися по телефону.

67. Під час тримання заявника під вартою після його засу-
дження до 16 лютого 2010 року йому дозволялося бачити свою 
дружину (жодних інших родичів в Україні у нього не було) під час 
короткострокових побачень, які тривали до чотирьох годин один 
раз на шість місяців. Згодом йому надали право на короткостро-
кові побачення кожні три місяці (див. пункти 95–97).

68. 06 травня 2014 року після набрання чинності змінами до 
законодавства, якими засудженим до довічного позбавлення волі 
було надано право на тривалі побачення з родичами (на три дні) 
кожні три місяці (див. пункт 98), дружина заявника поскаржилася 
до департаменту з питань виконання покарань, що у задоволенні 
поданих заявником клопотання щодо цього було відмовлено.

69. 25 червня 2014 року управління Державної криміналь-
но-виконавчої служби України в Херсонській області (раніше 
було названо — Департаментом з питань виконання покарань) 
відповіло їй, що, дійсно, засуджені до довічного позбавлення волі 
мали право на тривалі побачення з родичами кожні три місяці. 
Адміністрація колонії проводила необхідні роботи для створення 
належних приміщень.
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70. Згідно з наданою адміністрацією колонії інформацією 
упродовж періоду з квітня 2014 до січня 2015 року у заявника було 
шістнадцять короткострокових побачень з дружиною (без ура-
хування його побачень з нею як зі своїм захисником). 01 серпня 
і 31 грудня 2014 року у нього також були тривалі побачення з нею, 
кожне з яких тривало три дні.

II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНА ЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

A. ЛІКУВАННЯ ТБ І ПАЛІАТИВНЕ ЛІКУВАННЯ

71. Принципи паліативного лікування після невдачі ліку-
вання у випадках мультирезистентного туберкульозу встанов-
лені у наказі Міністерства охорони здоров’я України № 620 від 
04 вересня 2014 року. Як у ньому зазначено, паліативне лікування 
повинно складатися зі знеболювання; лікування дихальної не-
достатності (оксигенотерапії); частого харчування маленькими 
порціями; симптоматичного лікування нудоти; регулярних ме-
дичних обстежень; прийомів патогенетичних препаратів; гос-
піталізації, догляду в умовах хоспісу чи вдома; профілактики 
пролежнів і м’язових контрактур; санітарно-гігієнічних заходів; 
а також інфекційного контролю (пацієнти залишаються контагі-
озними протягом усього життя).

72. Зазначений наказ було скасовано з прийняттям наказу від 
21 грудня 2012 року № 1091, який передбачав аналогічні заходи 
паліативного лікування, але також передбачав застосування ізо-
ніазиду, незалежно від резистентності пацієнта до нього.

B. ЗВІЛЬНЕННЯ ЗАСУДЖЕНИХ ДО ДОВІЧНОГО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ 
ВІД ПОКАРАННЯ ЗА ХВОРОБОЮ

73. Відповідні положення Кримінального кодексу України 
2001 року передбачають:

Стаття 84. Звільнення від покарання за хворобою
«...2. Особа, яка після вчинення злочину або постановлення виро-
ку захворіла на іншу [тяжку] хворобу, що перешкоджає відбуванню 
покарання, може бути звільнена від покарання або від подальшого 
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його відбування. При вирішенні цього питання суд враховує тяж-
кість вчиненого злочину, характер захворювання, особу засудже-
ного та інші обставини справи.
...
4. У разі одужання осіб ... вони повинні бути направлені для відбу-
вання [свого] покарання...»

74. Державний департамент України з питань виконання 
покарань і Міністерство охорони здоров’я України ухвалили 
спільний наказ № 3/6 від 18 січня 2000 року, в якому наведено 
перелік захворювань, які могли стати підставою для подання 
клопотання про звільнення за статтею 84 Кримінального кодек-
су України. 15 серпня 2014 року Міністерство юстиції України та 
Міністерство охорони здоров’я України ухвалили спільний наказ 
№ 1348/5/572, яким було скасовано згаданий наказ і який містив 
новий перелік. У частині щодо ТБ він не змінився. Ув’язнений міг 
звернутися з клопотанням про звільнення за хворобою, якщо він 
страждав на:

1) прогресуючий двосторонній фіброзно-кавернозний ТБ обох 
легенів або хронічну тотальну емпієму плеври з бронхіаль-
ним свищем і явищами легенево-серцевої недостатності 
другого або третього ступенів (середній або найтяжчий);

2) прогресуючий інфільтративний ТБ легенів (казеозна пне-
вмонія) з проявами легенево-серцевої недостатності тре-
тього ступеня; або

3) прогресуючий деструктивний ТБ хребта або кісток, усклад-
нений амілоїдозом внутрішніх органів, двосторонній ка-
вернозний ТБ обох нирок, ускладнений специфічним про-
цесом сечовивідних шляхів і розвитком хронічної ниркової 
недостатності у термінальній стадії, що супроводжується 
цілковитою і стійкою втратою працездатності.

C. ДОВІЧНЕ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ

75. Рішенням від 29 грудня 1999 року Конституційний Суд 
України визнав існуюче до того часу покарання у виді смертної 
кари несумісним з Конституцією України. На виконання цього Рі-
шення 22 лютого 2000 року Верховна Рада України (далі — ВРУ) 
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ухвалила зміни до Кримінального кодексу України 1960 року, за-
провадивши покарання у виді довічного позбавлення волі. Зміни 
набули чинності 29 березня 2000 року.

76. 05 квітня 2001 року Верховна Рада України прийняла но-
вий Кримінальний кодекс України, який набув чинності 01 верес-
ня 2001 року. Його відповідні положення, у редакції після внесен-
ня подальших змін, передбачають:

Стаття 12. Класифікація злочинів
«1. Залежно від ступеня тяжкості злочини поділяються на злочини 
невеликої тяжкості, середньої тяжкості, тяжкі та особливо тяжкі. ...
4. Тяжким злочином є злочин, за який передбачене основне пока-
рання у виді штрафу в розмірі не більше 25 000 неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не біль-
ше десяти років.
5. Особливо тяжким злочином є злочин, за який передбачене осно-
вне покарання у виді штрафу в розмірі понад 25 000 неоподатко-
вуваних мінімумів доходів громадян, позбавлення волі на строк 
понад десять років або довічного позбавлення волі. ...»

Стаття 63. Позбавлення волі на певний строк
«1. Покарання у виді позбавлення волі полягає в ізоляції засудже-
ного та поміщенні його на певний строк до кримінально-виконав-
чої установи закритого типу.
2. Позбавлення волі встановлюється на строк від одного до п’ят-
надцяти років, за винятком випадків, передбачених Загальною 
частиною цього Кодексу.»

Стаття 64. Довічне позбавлення волі
«Довічне позбавлення волі встановлюється [як покарання] за вчи-
нення особливо тяжких злочинів і застосовується лише у випадках, 
спеціально передбачених цим Кодексом, якщо суд не вважає за 
можливе застосовувати позбавлення волі на певний строк.
Довічне позбавлення волі не застосовується до осіб, що вчинили 
злочини у віці до 18 років і до осіб у віці понад 65 років, а також до 
жінок, що були в стані вагітності під час вчинення злочину або на 
момент постановлення вироку, а також у випадку, передбаченому 
частиною четвертою статті 68 цього Кодексу.»
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Стаття 68. Призначення покарання за незакінчений злочин 
та за злочин, вчинений у співучасті

«...4. Довічне позбавлення волі за вчинення готування до злочи-
ну та вчинення замаху на злочин не застосовується [як покаран-
ня], крім випадків вчинення злочинів проти основ національної 
безпеки України..., проти миру, безпеки людства та міжнародного 
правопорядку...»

Стаття 81. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання

«1. До осіб, що відбувають покарання у виді виправних робіт, служ-
бових обмежень для військовослужбовців, обмеження волі, три-
мання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або 
позбавлення волі [на певний строк], може бути застосоване умов-
но-дострокове звільнення від відбування покарання...»

77. Відповідно до Кримінального кодексу України 2001 року 
покарання у виді довічного позбавлення волі ніколи не розгляда-
лося як єдиний можливий вид покарання, а завжди як альтерна-
тивний позбавленню волі на певний строк, і саме суди мали обра-
ти найбільш доречне покарання у кожній конкретній справі.

D. ПОМИЛУВАННЯ ПРЕЗИДЕНТОМ

1. Нормативно-правова база

a) Конституція України 1996 року

78. Пункт 27 частини першої статті 106 Конституції України 
передбачає, що Президент України має повноваження здійснюва-
ти помилування.

b) Кримінальний кодекс України 2001 року

79. Відповідне положення передбачає:

Стаття 87. Помилування
«1. Помилування здійснюється Президентом України стосовно ін-
дивідуально визначеної особи.
2. Актом про помилування може бути здійснена заміна засудженому 
призначеного судом покарання у виді довічного позбавлення волі на 
позбавлення волі на строк не менше двадцяти п’яти років. ...»
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80. З моменту набрання чинності Кримінальним кодексом 
України у 2001 році зазначене положення сформульовано так само.

c) Кримінально-виконавчий кодекс України 2003 року

81. До внесення змін від 16 березня 2006 року у положеннях 
Кодексу щодо умов тримання під вартою передбачалася можли-
вість заміни покарання у виді довічного позбавлення волі позбав-
ленням волі на певний строк, проте не містилося більш детальної 
інформації щодо цього.

82. 16 березня 2006 року стаття 151 Кодексу була доповнена 
новою сьомою частиною, яка передбачає:

Стаття 151. Порядок і умови виконання та відбування покарання 
у виді довічного позбавлення волі

«...7. Засудженим до довічного позбавлення волі може бути подано 
клопотання про його помилування після відбуття ним не менше 
двадцяти років призначеного покарання...»

83. Згодом, 21 січня 2010 року, доповнили таким положенням:

Стаття 151-1. Зміна умов тримання засуджених до довічного позбавлення волі

«...2. Засуджені до довічного позбавлення волі чоловіки можуть бу-
ти переведені:
— з приміщень камерного типу, в яких тримаються дві особи, до 

багатомісних приміщень камерного типу виправної колонії 
максимального рівня безпеки з наданням дозволу на участь 
у групових заходах освітнього, культурно-масового та фізкуль-
турно-оздоровчого характеру в порядку ... — після фактичного 
відбуття у таких приміщеннях [до внесення подальших змін 
08 квітня 2014 року цей період повинен був становити «не 
менш як п’ятнадцять років»] покарання;

— з багатомісних приміщень камерного типу до звичайних жилих 
приміщень виправної колонії максимального рівня безпеки — 
після фактичного відбуття у таких приміщеннях не менш як 
п’яти років строку покарання.

3. Засуджені до довічного позбавлення волі, які злісно порушують 
установлений порядок відбування покарання, можуть бути пере-
ведені із звичайних жилих приміщень до приміщень камерного 
типу виправної колонії максимального рівня безпеки.
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4. [Зазначена] зміна ... не застосовується до засуджених до довіч-
ного позбавлення волі, які хворіють на венеричні захворювання, 
активну форму туберкульозу, та з психічними розладами.»

84. Видання «Кримінально-виконавчий кодекс України: Нау-
ково-практичний коментар» (2-ге вид., перероблене та доповнене / 
За заг. ред. А. Х. Степанюка. — ТОВ «Одіссей», 2008) містило розра-
хунок мінімальної тривалості строку позбавлення волі у випадку 
задоволення Президентом клопотання засудженого до довічного 
позбавлення волі про помилування. На думку автора, цей період 
становив тридцять вісім років і дев’ять місяців (двадцять років 
були мінімальним встановленим законодавством строком «очі-
кування», коли засуджений до довічного позбавлення волі міг 
подати клопотання про помилування, та додатково вісімнадцять 
років і дев’ять місяців, що становило дві третини від двадцяти 
п’яти років подальшого позбавлення волі на певний строк, після 
якого було б можливим умовно-дострокове звільнення).

d) Указ Президента України 
«Про Положення про порядок здійснення помилування»

85. Затвердженим Указом Президента України «Положенням 
про порядок здійснення помилування» встановлено порядок, 
якого має дотримуватися Президент України для здійснення сво-
їх повноважень щодо помилування. Після проголошення неза-
лежності України у 1991 році було прийнято декілька версій поло-
ження, кожна з яких замінювала попередню версію, хоча суттєво 
вони не відрізнялися.

86. Чинне наразі Положення було затверджено Указом Прези-
дента України від 21 квітня 2015 року № 223/2015 (та в подальшо-
му 14 травня 2016 року до нього було внесено зміни). Відповідна 
частина передбачає:

«1. Це Положення визначає порядок здійснення Президентом 
України помилування відповідно до пункту 27 частини першої 
статті 106 Конституції України.
2. Помилування засуджених здійснюється у виді:
— заміни довічного позбавлення волі на позбавлення волі на строк 

не менше двадцяти п’яти років; ...
3. Право клопотати про помилування має особа, яка:
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— засуджена судом України і відбуває покарання в Україні;
— ...
— є [її] захисником, одним із батьків, дружиною (чоловіком), ди-

тиною, іншим членом сім’ї.
У виняткових випадках за наявності надзвичайних обставин кло-
потання про помилування також може бути подано головою або 
іншим членом Комісії при Президентові України у питаннях по-
милування (далі — Комісія у питаннях помилування), Уповнова-
женим Верховної Ради України з прав людини, Уповноваженим 
Президента України з прав дитини, Уповноваженим Президента 
України з прав людей з інвалідністю, Уповноваженим Президента 
України у справах кримськотатарського народу.
4. ...У випадку засудження особи до довічного позбавлення волі, 
клопотання про її помилування може бути подано після відбуття 
нею не менше двадцяти років призначеного покарання.
5. Особи, які засуджені за тяжкі чи особливо тяжкі злочини або 
мають дві і більше судимостей за вчинення умисних злочинів ... 
можуть бути помилувані у виняткових випадках за наявності над-
звичайних обставин. ...
6. Клопотання про помилування особою... подається через ад-
міністрацію установи виконання покарань [в якій вона відбуває 
покарання]. Адміністрація в установленому порядку невідкладно 
реєструє клопотання і протягом п’ятнадцяти днів з дня подання 
направляє його до Адміністрації Президента України разом із ко-
піями вироку, [та іншими судовими рішеннями], характеристикою 
про поведінку особи із викладеною письмово думкою адміністра-
ції [установи виконання покарань] ... про доцільність помилуван-
ня, а також іншими документами і даними, що мають значення 
для розгляду питання про застосування помилування.
Засуджена особа до особистого клопотання про помилування мо-
же долучити інші документи, які, на її погляд, мають значення для 
застосування помилування.
...7. Підготовку матеріалів до розгляду клопотання про помилу-
вання та повідомлення заявника про результати такого розгляду 
здійснює Департамент з питань помилування Адміністрації Пре-
зидента України (далі — Департамент). Департамент для виконан-
ня покладених на нього завдань має право в установленому по-
рядку запитувати та одержувати від державних органів, органів 
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місцевого самоврядування, установ виконання покарань необхідні 
для розгляду клопотання про помилування документи, матеріали 
та інформацію.
8. Клопотання про помилування і підготовлені Департаментом 
матеріали попередньо розглядаються Комісією...
Комісія утворюється Президентом України у складі голови, двох 
заступників голови і членів Комісії. Одним із заступників голови 
Комісії є за посадою Керівник Департаменту. Обов’язки секрета-
ря Комісії виконує один із членів Комісії.
До складу Комісії призначаються висококваліфіковані юристи, 
громадські діячі, політики та представники творчої інтелігенції.
Організаційною формою роботи Комісії є засідання, які склика-
ються і проводяться головою Комісії, а за його відсутності — одним 
із заступників голови Комісії.
Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутня біль-
шість її складу.
Рішення Комісії ухвалюються шляхом голосування більшістю при-
сутніх на засіданні членів Комісії. У разі рівного розподілу голосів 
голос головуючого на засіданні є вирішальним.
9. Під час розгляду клопотання про помилування враховуються:
— ступінь тяжкості вчиненого злочину, строк відбутого покарання, 

особа засудженого, його поведінка, щире каяття, стан відшкоду-
вання завданого збитку або усунення заподіяної шкоди, сімейні 
та інші обставини;

— думка адміністрації [установи виконання покарань] або іншого 
органу, який виконує покарання, спостережної комісії, служби 
у справах дітей, місцевого органу виконавчої влади, органу міс-
цевого самоврядування, громадських об’єднань та інших суб’єк-
тів про доцільність помилування.

10. Про клопотання, які не підлягають задоволенню за обставин, 
передбачених цим Положенням, Департамент доповідає Комісії.
11. Пропозиції Комісії за результатами попереднього розгляду 
клопотань про помилування оформляються протоколом, який під-
писують голова та секретар Комісії.
12. За результатами попереднього розгляду [цих клопотань] про 
помилування і матеріалів, підготовлених Департаментом, Комісія 
вносить Президентові України пропозиції про застосування по-
милування.
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Про клопотання, підстав для задоволення яких не знайдено, Комі-
сія доповідає Президентові України.
13. Про помилування засудженого Президент України видає указ.
14. У разі відхилення Комісією клопотання про помилування засудже-
ної особи повторне клопотання щодо неї за відсутності нових обста-
вин, що заслуговують на увагу, може бути внесено на розгляд Комісії 
не раніш як через рік із часу відхилення попереднього клопотання. ...»

87. До 16 вересня 2010 року (Указ Президента України № 902/2010) 
Положення не передбачало порядку подання клопотання про по-
милування через адміністрацію установи виконання покарань. 
Чинне до того часу Положення передбачало, що таке клопотання 
разом з іншими відповідними документами та матеріалами ма-
ли надсилатися до Секретаріату Президента України. Чинна після 
цього редакція передбачала, що адміністрація установи виконання 
покарань була зобов’язана зареєструвати таке клопотання та надіс-
лати його до Адміністрації Президента у п’ятнадцятиденний строк.

88. Крім того, з 21 квітня 2015 року (Указ Президента України 
№ 223/2015) засуджені отримали право разом зі своїм клопотан-
ням про помилування надсилати будь-які додаткові документи, 
які, на їхню думку, мали значення. До цього така можливість була 
лише в адміністрації установи виконання покарань.

89. У зазначеному Указі Президента України від 21 квітня 2015 
року вперше було викладено критерії щодо складу Комісії, відпо-
відно до яких її членами могли бути «висококваліфіковані юристи, 
громадські діячі, політики та представники творчої інтелігенції».

90. Насамкінець, законодавчі зміни від 14 травня 2016 року 
надали право у виняткових випадках за наявності надзвичайних 
обставин подавати клопотання про помилування Комісії у пи-
таннях помилування, Уповноваженому Верховної Ради України 
з прав людини, Уповноваженому Президента України з прав ди-
тини, Уповноваженому Президента України з прав людей з інва-
лідністю, Уповноваженому Президента України у справах крим-
ськотатарського народу.

2. Загальнодоступна інформація щодо національної практики

91. 06 липня 2016 року голова Департаменту з питань помилу-
вання пан Букалов поінформував засоби масової інформації про 
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роботу його Департаменту упродовж першої половини 2016 року. 
Надане ним узагальнення було опубліковано на вебсайті Адмі-
ністрації Президента України. У ньому було зазначено, що упро-
довж першої половини 2016 року Департамент з питань помилу-
вання отримав 669 клопотань про помилування, з яких 276 було 
розглянуто. Сорок один засуджений отримав помилування Пре-
зидентом України: двадцять два з них були звільнені від відбу-
вання решти частини їхнього строку, тоді як дев’ятнадцятьом 
засудженим було зменшено строк невідбутого ними покарання. 
Крім того, пан Букалов навів таку статистику: у період з 2011 року 
до 2014 року кожен 100-тий заявник отримував помилування; 
у 2015 році — кожен дев’ятий, а у 2016 році було задоволено кожне 
сьоме клопотання про помилування.

92. Щодо засуджених до довічного позбавлення волі пан Бу-
калов зазначив:

«Засуджені до довічного позбавлення волі є важливою категорі-
єю потенційних заявників. Ці особи не можуть розраховувати на 
амні стію та не мають права на умовно-дострокове звільнення. 
Для них помилування є єдиним шансом знову вийти на свободу. 
Для отримання права на подання клопотання про помилування 
вони мають відбути щонайменше двадцять років покарання. Ста-
ном на червень 2016 року з 70+ [засуджених до довічного позбав-
лення волі], які вже відбули цей строк, приблизно 40 скористалися 
своїм правом подати клопотання про [президентське] помилу-
вання. Проте на даний момент жоден засуджений до довічного 
позбавлення волі не був помилуваний.
Комісія розглядає клопотання від таких засуджених з особливою 
ретельністю. Двічі її члени відвідували установи виконання пока-
рань для особистої розмови із засудженими до довічного позбав-
лення волі, які клопотали про помилування.»

93. У квітні 2018 року низка засобів масової інформації пові-
домила, що вперше в Україні президентське помилування отри-
мала засуджена до довічного позбавлення волі. Стало відомо, що 
відповідно до Указу Президента України № 49/2018 від 28 люто-
го 2018 року пані К., яка у 2005 році була засуджена до довічного 
позбавлення волі за вчинення подвійного умисного вбивство при 
обтяжуючих обставинах, та яка фактично відбула двадцять років 
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і два місяці зі свого покарання, 10 квітня 2018 року було звільне-
но. Зазначений Указ не є загальнодоступним. Сторони не подали 
Суду жодних доводів щодо зазначеної події.

E. ПОБАЧЕННЯ З РОДИЧАМИ ДЛЯ ЗАСУДЖЕНИХ 
ДО ДОВІЧНОГО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ

94. Відповідні положення Кримінально-виконавчого кодексу 
України 2003 року можна узагальнити таким чином.

95. Відповідно до статті 110 короткострокові побачення в уста-
новах виконання покарань тривають до чотирьох годин, а трива-
лі — до трьох діб.

96. Відповідно до статті 151 у редакції, чинній до 16 лютого 
2010 року, засуджені до довічного позбавлення волі мали право на 
одне короткострокове побачення кожні шість місяців.

97. Після набрання чинності змінами від 16 лютого 2010 року, 
засуджені цієї категорії отримали право на одне короткострокове 
побачення кожні три місяці.

98. У подальшому до статті 151 було внесено зміни, які набра-
ли чинності 06 травня 2014 року, після чого засуджені до довіч-
ного позбавлення волі отримали право на одне короткострокове 
побачення щомісяця та одне тривале побачення кожні три місяці.

99. Після внесення нових змін, прийнятих 07 вересня 2016 ро-
ку, засуджені до довічного позбавлення волі тепер мають право на 
одне тривале побачення з родичами кожні два місяці.

100. Стаття 151 передбачає, що такі побаченнями передбачають-
ся для побачення з близькими родичами (подружжя, батьки, діти, 
всиновлювачі, всиновлені, рідні брати і сестри, дід, баба та онуки).

III. ВІДПОВІДНІ МІЖНАРОДНІ МАТЕРІА ЛИ

A. ЛІКУВАННЯ ТБ

101. Відповідні витяги з публікації «Лікування Туберкульозу: 
рекомендації» Всесвітньої організації охорони здоров’я (четвер-
те видання, 2009 рік) наведені в рішенні Суду у справі «Макша-
ков проти Росії» (Makshakov v. Russia) (заява № 52526/07, пункт 50, 
від 24 травня 2016 року).
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102. У відповідному уривку з Доповіді Європейського комітету 
з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що 
принижує гідність, поводженню чи покаранню (далі — КЗК) для 
Уряду України за результатами візиту до України з 21 до 30 листо-
пада 2016 року (CPT/Inf (2017) 15) зазначено (примітки опущені):

«41. Медичне обслуговування в установах виконання покарань 
є ще одним аспектом багаторічної стурбованості КЗК — стурбова-
ності, яку поділили співрозмовники делегації у Міністерстві юс-
тиції. Як вони визнали, і делегація знов відмітила це у відвіданих 
установах виконання покарань, кількість медичних працівників 
залишається недостатньою (крім того, багато медичних працівни-
ків наближаються до пенсійного віку, молодші працівники або за-
лишають систему, або не бажають працювати в ній через неприва-
бливі умови), приміщення та обладнання перебувають у поганому 
стані, є застарілими (деякі — ще радянських часів) і недоукомплек-
тованими, існують проблеми з постачанням ліків (незважаючи на 
допомогу Міжнародного комітету Червоного Хреста, Глобального 
фонду і Всесвітньої організації охорони здоров’я, завдяки яким 
останнім часом ситуація дещо покращилася), а якість лікування 
(у тому числі професійні стандарти) залишає бажати кращого.»

103. Європейське регіональне бюро Всесвітньої організації 
охорони здоров’я та Європейський центр профілактики та контр-
олю захворювань у спільній доповіді «Контроль і моніторинг 
тубер кульозу в Європі 2016–2018 років» зазначили:

ТБ в установах виконання покарань

«У 2015 році з усіх клінічно діагностованих і бактеріологічно під-
тверджених нових випадків захворювання на ТБ та його рециди-
вів у цілому в 17 403 (8.0%) випадках було зафіксовано смерть, 
у 4.6% — вибуття з-під нагляду, а в 4.2% — проходження лікування, 
яке виявилося невдалим. [...] В Україні (8.2%) та Росії (7,0%) було 
повідомлено про найбільшу кількість випадків невдач лікування.
Європейський регіон ВООЗ найбільше з усього світу постраж-
дав від МЛС-ТБ. З 30 країн світу з найбільшим рівнем МЛС-ТБ 
дев’ять знаходяться у цьому регіоні (Азербайджан, Білорусь, 
Казахстан, Киргиз стан, Молдова, Росія, Таджикистан, Україна 
та Туркменістан).»
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104. Крім того, у 2016 році Європейське регіональне бюро Всес-
вітньої організації охорони здоров’я опублікувало звіт під назвою 
«Резистентність до протитуберкульозних медичних препаратів 
серед туберкульозних пацієнтів в Україні та фактори ризику для 
МЛС-ТБ: Результати першого національного дослідження, 2013–
2014 роки», в якому було зазначено:

Основні висновки

«Це перше національне дослідження резистентності до протиту-
беркульозних препаратів в Україні виявило небезпечно велику 
кількість випадків ТБ з МЛС-ТБ: 24.1% серед нових випадків і 58.1% 
серед тих, в яких було проведено лікування. ...

Хоча з моменту здобуття країною незалежності та пов’язаного із 
ним розриву з колишньою системою лікування ТБ минуло майже 
двадцять років, в Україні продовжує поширюватися резистент-
ність до протитуберкульозних медичних препаратів. Причини ці-
єї триваючої епідемії МЛС-ТБ у країні є численними, зокрема, це 
постійна нестача препаратів першої лінії як на периферії, так і на 
центральному рівні, що призводить до субоптимального лікуван-
ня; відсутність доступу до повних схем лікування медичними пре-
паратами другої лінії, особливо в установах виконання покарань...»

B. ДОВІЧНЕ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ

105. Відповідні документи Ради Європи та інші міжнарод-
но-правові документи щодо застосування та перегляду покаран-
ня у виді довічного позбавлення волі, а також важливість, яку 
слід надавати реабілітації, наведені в рішеннях у справах «Кафка-
ріс проти Кіпру» [ВП] (Kafkaris v. Cyprus) [GC], заява № 21906/04, 
пункти 68–76, ЄСПЛ 2008), «Вінтер та інші проти Сполученого Ко-
ролівства» [ВП] (Vinter and Others v. the United Kingdom) [GC], заява 
№ 66069/09 та 2 інші, пункти 60–67, ЄСПЛ 2013 (витяги) та «Мюр-
рей проти Нідерландів» [ВП] (Murray v. the Netherlands) [GC], заява 
№ 10511/10, пункти 70–76, від 26 квітня 2016 року).

106. Узагальнення з 25-ї Загальної доповіді КЗК «Ситуація із 
засудженими до довічного позбавлення волі» (CPT/Inf(2016)10-ча-
стина) та відповідні витяги з неї наведені в рішенні Суду у спра-
ві «Матіошаітіс та інші проти Литви» (Matioљaitis and Others v. 
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Lithuania) (заява № 22662/13 та 7 інших, пункти 114 і 115, від 
23 травня 2017 року).

107. У відповідному уривку з Доповіді КЗК Уряду України за ре-
зультатами візиту до України з 08 до 21 грудня 2017 року (CPT/Inf (2018) 
41) зазначено (оригінальне виділення тексту, примітки опущені):

«5. Засуджені до довічного позбавлення волі
78. Щодо режиму для засуджених до довічного позбавлення волі, то 
ситуація залишилися практично незмінною, оскільки, незважаючи 
на постійні рекомендації КЗК, зміни до відповідного законодавства 
внесено не було. Засуджених до довічного позбавлення волі продов-
жують тримати окремо від інших засуджених і до 23 годин на добу 
вони проводять у своїх камерах, (зазвичай) розрахованих на двох 
або трьох осіб, практично без організованої діяльності та спілку-
вання (за винятком періодичної роботи та обмеженого доступу до 
спортзали, настільного тенісу та мережі Інтернет — до години що-
дня — у Львові та Івано-Франківську). Особливо складною ситуація 
була для тих засуджених, які трималися у камерах самі (за власним 
клопотанням або з міркувань безпеки, оскільки вважалися такими, 
що становили загрозу для інших засуджених), та режим яких de facto 
упродовж багатьох років становив одиночне ув’язнення.
79. КЗК продовжує вважати, що режим для засуджених до довіч-
ного позбавлення волі в Україні має бути ґрунтовно переглянутий 
з метою включення структурованої програми конструктивної та 
бажаної діяльності поза межами камери; соціальні працівники та 
психологи повинні активно працювати із засудженими до довіч-
ного позбавлення волі, щоб заохочувати їх брати участь у цій про-
грамі та намагатися безпечно залучити їх до спілкування з іншими 
засудженими упродовж принаймні частини кожного дня. Немає 
жодного виправдання систематичному відокремленню засудже-
них до довічного позбавлення волі від інших засуджених.
Отже, КЗК знову закликає органи влади України вдоскона-
лити режим для засуджених до довічного позбавлення волі, 
зокрема шляхом забезпечення більшою кількістю спільної 
активності (у тому числі доступом до роботи та освіти). У Ки-
ївському СІЗО засудженим до довічного позбавлення волі має 
бути забезпечений доступ до мережі Інтернет.
Комітет також повторно закликає органи влади України яко-
мога швидше інтегрувати засуджених до довічного позбав-
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лення волі до загального контингенту установ одразу після 
їхнього засудження (беручи до уваги Європейські пенітенці-
арні правила та Рекомендацію Комітету міністрів Rec (2003) 23 
про здійснення виконання покарання у виді довічного поз-
бавлення волі та інших тривалих строків ув’язнення адміні-
страціями установ виконання покарань).
80. Крім того, в усіх установах, в яких тримаються засуджені до до-
вічного позбавлення волі (крім Івано-Франківського СІЗО), у сек-
торах для засуджених до довічного позбавлення волі охоронці 
продовжували використовувати службових собак без намордників 
під час супроводу засуджених поза камерами, у тому числі під час 
прогулянок. КЗК знову закликає органи влади України негай-
но припинити цю небезпечну та залякуючу практику.
81. Крім того, Комітет повинен нагадати основний принцип, що 
для зменшення шкідливого впливу ув’язнення та сприяння реін-
теграції засуджених за умов, які мають гарантувати безпеку зов-
нішній спільноті, законодавство має пропонувати реалістичну 
перспективу умовного звільнення всім засудженим, у тому числі 
засудженим до довічного позбавлення волі. Наразі це досі не так.
КЗК знову закликає органи влади України внести зміни до за-
конодавства з метою забезпечення доступу до умовного (до-
строкового) звільнення для всіх засуджених до довічного поз-
бавлення волі після аналізу загрози, яку вони становлять для 
суспільства, на підставі індивідуальної оцінки ризику. У зв’яз-
ку з цим також слід згадати 25-ту Загальну Доповідь КЗК.»

ПРАВО

I. МЕЖІ РОЗГЛЯДУ СПРАВИ

A. ВІДМІННІСТЬ СКАРГИ ЗАЯВНИКА НА НЕНАЛЕЖНУ МЕДИЧНУ ДОПОМОГУ 
ВІД СКАРГИ, РОЗГЛЯНУТОЇ В РІШЕННІ СУДУ 

ЗА ЙОГО ПОПЕРЕДНЬОЮ ЗАЯВОЮ 
(ДИВ. РІШЕННЯ У СПРАВІ «ПЕТУХОВ ПРОТИ УКРАЇНИ» (PETUKHOV V. UKRAINE), 

ЗАЯВА № 43374/02, ВІД 21 ЖОВТНЯ 2010 РОКУ)

108. Заявник стверджував, що подав цю заяву в частині скар-
ги на неналежну медичну допомогу для того, щоб Суд розглянув 
недоліки його лікування під час тримання під вартою з серпня 
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2002 року, а не лише з дати його переведення до Херсонської ви-
правної колонії № 61 у липні 2010 року.

109. Уряд обмежив свої зауваження щодо цього періодом три-
мання заявника під вартою з липня 2010 року.

110. Суд зазначає, що повідомивши 16 листопада 2015 року 
Уряд держави-відповідача про цю заяву, у «Викладі фактів» він 
зазначив:

«У рішенні від 21 жовтня 2010 року за попередньою заявою заяв-
ника № 43374/02 Суд встановив, що держава не дотрималася своїх 
зобов’язань щодо забезпечення охорони здоров’я заявника під час 
тримання його під вартою з серпня 2001 року до серпня 2002 року.»

111. Суд також зазначає, що про заяву № 43374/02 Уряд було 
повідомлено 06 листопада 2008 року (див. згадане рішення у спра-
ві «Петухов проти України» (Petukhov v. Ukraine), пункт 4). Після 
цього, у першій половині 2009 року, сторони обмінялися своїми 
зауваженнями щодо прийнятності та суті справи. Обидві сторони 
могли посилатися на будь-які факти щодо медичної допомоги, на-
даної заявнику під час тримання його під вартою до дати подання 
своїх зауважень. Навіть згодом нічого не перешкоджало їм надати 
Суду оновлену фактологічну інформацію щодо цього питання.

112. У своєму рішенні від 21 жовтня 2010 року Суд вказав на 
відсутність будь-яких медичних документів щодо періоду з дня 
поміщення заявника до СІЗО у серпні 2001 року до дати діагнос-
тування в нього ТБ у серпні 2002 року (там само, пункт 94). Суд 
зазначив, що він «[мав] сумніви щодо доступності заявнику адек-
ватної медичної допомоги до серпня 2002 року» (там само, пункт 
96). Крім того, Суд вказав на відсутність будь-яких доказів того, 
що до 2006 року заявник отримував спеціальне лікування у зв’яз-
ку з його травмою стегна (там само, пункт 97).

113. Іншими словами, Суд ґрунтував аналіз цієї скарги на 
документах, які на той момент були наявні у матеріалах спра-
ви, і своєчасно доповнити які заявник мав достатньо можливо-
стей. Часові межі попередньої заяви охоплювали період із серпня 
2001 року, коли заявника взяли під варту, до 21 жовтня 2010 ро-
ку, дати ухвалення Судом рішення. Оскільки сторони не надали 
Суду жодної інформації щодо медичної допомоги, наданої заяв-
нику після його переведення 03 липня 2010 року до Херсонської 
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виправної колонії № 61, період з 03 липня до 21 жовтня 2010 року 
у згаданому рішенні у справі «Петухов проти України» (Petukhov v. 
Ukraine) не розглядався.

114. Тому Суд вважає, що у цій справі межі розгляду скарги 
заявника щодо стверджуваного недотримання державою свого 
зобов’язання охороняти здоров’я заявника під час тримання під 
вартою мають обмежуватися періодом тримання його під вартою 
з 03 липня 2010 року, тобто дати його переведення до Херсонської 
виправної колонії № 61, який не був предметом розгляду в рішен-
ні Суду за заявою № 43374/02.

B. УПЕРШЕ ВИСУНУТІ СКАРГИ 
ПІСЛЯ ПОВІДОМЛЕННЯ УРЯДУ ПРО СПРАВУ

115. У своїх доводах від 04 червня 2016 року у відповідь на 
зауваження Уряду заявник вперше висунув скаргу на умови три-
мання його під вартою у Новгород-Сіверському СІЗО, де він три-
мався з 29 травня до 07 серпня 2015 року, та у Київському СІЗО, 
де він тримався з 19 жовтня до 02 грудня 2014 року, з 19 січня до 
29 травня 2015 року та після 07 серпня 2015 року.

116. Суд зазначає, що ці нові, пізніше подані скарги не є уточ-
ненням або роз’ясненням первинних скарг заявника, щодо яких 
сторони надали коментарі. Отже, Суд вважає, що зараз недоцільно 
розглядати ці питання у контексті цієї справи (див. рішення у спра-
ві «Корнейкова та Корнейков проти України» (Korneykova and Korneykov 
v. Ukraine), заява № 56660/12, пункти 95 і 96, від 24 березня 2016 року 
та для порівняння рішення у справі «Радомілья та інші проти Хор-
ватії» [ВП] (Radomilja and Others v. Croatia) [GC], заяви № 37685/10 
та № 22768/12, пункти 122 і 129, від 20 березня 2018 року).

II. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 3 КОНВЕНЦІЇ 
У ЗВ’ЯЗКУ З УМОВАМИ ТРИМАННЯ ЗАЯВНИКА 

ПІД ВАРТОЮ

117. Заявник скаржився на неналежні умови тримання його 
під вартою у Херсонській виправній колонії № 61 і Херсонському 
СІЗО та ненадання належної медичної допомоги. Він посилався 
на статтю 3 Конвенції, яка передбачає:
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«Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи та-
кому, що принижує гідність, поводженню або покаранню.»

A. ЩОДО ПРИЙНЯТНОСТІ

1. Побутові умови тримання заявника під вартою

118. Суд повторює, що під час оцінки умов тримання під вар-
тою має враховуватися сукупний вплив цих умов, а також кон-
кретні твердження, висунуті заявником. Також має враховувати-
ся тривалість періоду, упродовж якого особа трималася під вар-
тою у конкретних умовах (див. рішення у справі «Муршич проти 
Хорватії» [ВП] (Muršić v. Croatia) [GC], заява №7334/13, пункт 101, 
від 20 жовтня 2016 року з подальшими посиланнями).

a) У Херсонській виправній колонії № 61

119. Перш за все, Суд зазначає, що критика заявника щодо 
умов тримання його під вартою не включала в себе аргумент сто-
совно переповненості як такий.

120. Суд також зазначає, що у своєму рішенні у справі «Яро-
венко проти України» [Комітет] (Yarovenko v. Ukraine) [Committee], 
заява № 24710/06, пункти 113–120, від 06 жовтня 2016 року) він 
розглянув аналогічні скарги на умови тримання під вартою у Хер-
сонській виправній колонії № 61 ув’язненого, який тримався під 
вартою в зазначеній установі у той самий час, що й заявник у цій 
справі. Зокрема, висунуті у згаданій справі скарги, так само як 
і висунуті в цій заяві, стосувалися стверджуваної неналежної де-
зінфекції камер, неналежних умов на подвір’ях для прогулянок 
та обмежених можливостей для здійснення прогулянок, поганої 
вентиляції та вогкості у камерах, а також незручностей, спри-
чинених ремонтом у приміщеннях виправної колонії. У справі 
«Яровенко проти України» (Yarovenko v. Ukraine) не було встановле-
но порушення статті 3 Конвенції (див. пункт 120). Заявник у цій 
справі не надав жодних вагомих доказів, які б дозволили Суду 
дійти іншого висновку. Тоді як із матеріалів справи вбачається, 
що Уповноважений Верховної Ради України з прав людини дійсно 
виявила певні недоліки в умовах тримання заявника під вартою 
у Херсонській виправній колонії № 61 (див. пункт 12), нічого не 
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вказує на те, що вони були достатньо серйозними, щоб порушити 
питання за статтею 3 Конвенції.

121. Суд зазначає, що у цій справі заявник також скаржився на 
постійне відеоспостереження в його камері, а також погану якість 
питної води та їжі.

122. У своїй практиці Суд встановив, що спостереження за по-
ведінкою засудженого, хоча безперечно є втручанням, не є per se 
несумісним зі статтею 3 Конвенції. Цей захід вживається з метою 
як забезпечення безпеки виправної колонії, так і захисту засудже-
них від ризику тиску або навіть фізичного нападу (див., mutatis 
mutandis, рішення у справі «Клібіш проти Польщі» (Klibisz v. Poland), 
заява № 2235/02, пункт 320, від 04 жовтня 2016 року). У цій справі 
відсутні докази того, що відеоспостереження у камері заявника 
охоплюло сам туалет, як він стверджував. Навпаки, з наданих ним 
роздрукованих із записів відеокамери зображень скоріше вбача-
ється, що це було не так (див. пункт 15).

123. Щодо викладеної у загальних формулюваннях скарги за-
явника на погану якість питної води та їжі Суд зазначає, що Уряд 
надав детальну інформацію, яка спростовує його твердження (див. 
пункти 23–25). Заявник не оскаржив правдивість цієї інформації. 
Отже, нічого не вказує Суду на те, що їжа та питна вода у Херсон-
ській виправній колонії № 61 були настільки низької якості, щоб 
у зв’язку з цим могло постати питання за статтею 3 Конвенції.

124. У світлі зазначеного Суд доходить висновку, що заявник 
не обґрунтував цю скаргу належним чином.

b) У Херсонському СІЗО

125. Суд зазначає, що у Херсонському СІЗО заявник тримав-
ся приблизно два місяці у камерах № 392 і № 394. Він критикував 
умови тримання його під вартою в цій установі, головним чином, 
посилаючись на загальний аварійний технічний стан будівлі, 
низьку температуру, високу вологість, розбиті віконні шибки та 
протікання стелі (див. пункти 27–29).

126. Надані заявником фотографії загалом підтверджують 
його твердження (див. пункт 28). Проте слід зазначити, що адмі-
ністрація СІЗО визнала, що камера № 394 потребувала терміно-
вого ремонту та здійснила такий ремонт, під час якого заявника 
перевели до камери № 392 (див. пункт 33).
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127. За відсутності будь-яких коментарів від заявника щодо 
цих подій і будь-яких деталей стосовно періодів тримання його 
під вартою у кожній камері Суд також вважає цю скаргу необґрун-
тованою.

c) Висновок

128. З огляду на наведені міркування Суд доходить висновку, 
що скарга заявника на погані умови тримання його під вартою 
у Херсонській виправній колонії та в Херсонському СІЗО має бути 
відхилена як явно необґрунтована відповідно до пункту 1, під-
пункту «а» пункту 3 та пункту 4 статті 35 Конвенції.

2. Медична допомога під час тримання під вартою

129. Суд зазначає, що ця скарга не є явно необґрунтованою 
у розумінні підпункту «а» пункту 3 статті 35 Конвенції. Він також 
зазначає, що вона не є неприйнятною з будь-яких інших підстав. 
Отже, вона має бути визнана прийнятною.

B. ЩОДО СУТІ

1. Доводи сторін

a) Заявник

130. Заявник стверджував, що органи державної влади несли 
відповідальність за непоправну шкоду стану його здоров’я.

131. Хоча заявник отримував лікування ТБ у Херсонській ви-
правній колонії № 61, періодична нестача медичних препаратів 
звела нанівець це лікування. У результаті в нього сформувалась 
резистентність до всіх можливих протитуберкульозних медич-
них препаратів, а його хвороба стала невиліковною.

132. Заявник закликав Суд не довіряти записам у його медич-
ній картці, в якій було зазначено, що він декілька разів відмов-
лявся від лікування (див. пункт 39), і стверджував, що вони бу-
ли або недостовірними, або пов’язаними з його протестом проти 
очевидних недоліків його лікування.

133. Заявник стверджував, що хоча від самого початку він 
страждав на ТБ легень, у травні 2011 року йому також діагносту-
вали ТБ сечостатевої системи (див. пункт 41). Це було ще однією 
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ознакою неналежності та неефективності наданої йому під час 
тримання під вартою медичної допомоги.

134. Заявник також висловив думку, що рішення про його па-
ліативне лікування було передчасним і завдало йому надзвичай-
них страждань. Застосування ізоніазиду, до якого у нього була ре-
зистентність, було частиною заходів його паліативного лікуван-
ня. З моменту його переведення до Київського СІЗО як до «колонії 
для здорових ув’язнених» єдиним доступним йому медичним 
обслуговуванням було рентгенологічне обстеження двічі на рік. 
Тобто, у його випадку паліативне лікування означало не більше, 
ніж відсутність будь-якого медичного нагляду чи лікування. За-
явник стверджував, що надання паліативного лікування відпо-
відно до необхідних стандартів було неможливим з огляду на усі 
притаманні обмеження, такі як обмеження доступу до свіжого по-
вітря та світла, харчування тощо.

b) Уряд

135. Уряд стверджував, що українські органи державної вла-
ди вжили всіх належних заходів для охорони здоров’я заявника 
під час тримання його під вартою. Він перебував під постійним 
медичним наглядом, який включав регулярні медичні обстежен-
ня, рентгенологічні обстеження, клінічні аналізи тощо.

136. Коли в заявника було зафіксовано рецидив ТБ, його пе-
ревели до Херсонської виправної колонії № 61, яка мала статус 
спеціалізованої ТБ лікарні. Стан здоров’я заявника залишався за-
довільним.

137. Уряд також стверджував, що заявник неодноразово від-
мовлявся від медичних обстежень або лікування (див. пункти 37, 
39 і 46).

138. Насамкінець, Уряд доводив, що медична частина Київ-
ського СІЗО, куди заявника перевели у серпні 2015 року, була на-
лежним чином обладнана та мала достатню кількість персоналу. 
На момент своїх зауважень (15 квітня 2016 року) Уряд зазначив, 
що заявник не потребував лікування.

2. Оцінка Суду

139. Суд повторює, що стаття 3 Конвенції покладає на державу 
обов’язок захищати фізичне благополуччя осіб, позбавлених сво-
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боди, наприклад, шляхом надання їм необхідної медичної допо-
моги. Відповідні принципи практики щодо належності наданої 
ув’язненим медичної допомоги узагальнені в рішенні Суду у спра-
ві «Блохін проти Росії» [ВП] (Blokhin v. Russia) [GC], заява № 47152/06, 
пункти 136–138, від 23 березня 2016 року).

140. Повертаючись до цієї справи, Суд зазначає, що протягом 
розглянутого періоду заявник страждав на рецидив ТБ легень, що 
стало підставою для його переведення 03 липня 2010 року до Хер-
сонської виправної колонії № 61, яка спеціалізувалася на лікуван-
ні ТБ. Невдовзі після його прибуття до цієї колонії було зафіксова-
но невдачу його попереднього лікування ТБ (див. пункти 35 і 36). 
З цього випливає, що на цій стадії стан здоров’я заявника викли-
кав серйозне занепокоєння та вимагав спеціального лікування.

141. Суд також зазначає, що тоді як 23 листопада 2010 року 
заявнику було встановлено інвалідність найлегшої (третьої) гру-
пи, через рік, 25 листопада 2011 року, стан його здоров’я оцінили 
повторно та його було визнано інвалідом важчої групи — другої 
(див. пункти 38 і 45). Тим часом його ТБ поширився на інші ор-
гани і 10 травня 2011 року йому діагностували ТБ сечостатевої 
системи (див. пункт 41). Лікування його ТБ не дало позитивних 
результатів, оскільки в нього розвинулася резистентність до біль-
шості протитуберкульозних препаратів, і 02 липня 2013 року його 
подальше лікування визнали безперспективним (див. пункт 51). 
Отже, Суд не може погодитися з твердженням Уряду, що стан здо-
ров’я заявника залишився задовільним. Навпаки, він вважає, що 
довід заявника про його страждання через непоправне погіршен-
ня стану його здоров’я має достатнє фактологічне підґрунтя.

142. Суд повторює, що сам факт погіршення стану здоров’я 
заявника на початковій стадії може викликати певні сумніви 
у належності його лікування в установі виконання покарань. Про-
те одного цього факту не може бути достатньо для встановлен-
ня порушення державою її позитивних зобов’язань за статтею 3 
Конвенції, якщо, з іншого боку, може бути встановлено, що відпо-
відні національні органи державної влади своєчасно надали усю 
розумно можливу медичну допомогу, сумлінно намагаючись по-
передити розвиток відповідного захворювання (див., наприклад, 
рішення у справі «Г. проти Росії» (G. v. Russia), заява № 42526/07, 
пункт 82, від 21 червня 2016 року).
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143. У цій справі не оскаржується, що заявника регулярно 
оглядали різні лікарі, і він проходив різноманітні обстеження та 
здавав аналізи. Тому не можна сказати, що держава-відповідач 
залишила його без нагляду. Проте залишається питання, чи було 
реагування держави на захворювання заявника ефективним.

144. Національні органи влади неодноразово визнавали, 
а саме: у грудні 2010 року, вересні та листопаді 2011 року, а також 
у липні 2012 року, що у Херсонській виправній колонії бракувало 
протитуберкульозних медичних препаратів (див. пункти 40, 42, 
44 і 47). Крім того, з огляду на очевидні недоліки процедури заку-
півель, які критикували самі органи пенітенціарної системи (див. 
пункт 40), така плачевна ситуація, як вбачається, не була винят-
ковою.

145. У зв’язку з цим Суд повторює, що неспроможність органів 
влади гарантувати постійне, неперервне забезпечення основни-
ми протитуберкульозними медичними препаратами пацієнтів 
є ключовою причиною невдачі лікуванні ТБ (див. рішення у спра-
ві «Решетняк проти Росії» (Reshetnyak v. Russia), заява № 56027/10, 
пункт 87, від 08 січня 2013 року). Крім того, у випадку відсутності 
необхідних медичних препаратів викликає сумнів якість медич-
ної допомоги у цілому (див. рішення у справі «Махарадзе та Сіха-
рулідзе проти Грузії» (Makharadze and Sikharulidze v. Georgia), заява 
№ 35254/07, пункт 80, від 22 листопада 2011 року).

146. У зв’язку із зазначеним Суд вважає, що окремі відмови 
заявника від лікування становили законні спроби привернути 
увагу органів влади до неналежної якості доступної йому медич-
ної допомоги (див. для порівняння рішення у справі «Макшаков 
проти Росії» (Makshakov v. Russia), заява № 52526/07, пункт 100, від 
24 травня 2016 року).

147. У низці справ проти України Суд вказував на докази нена-
лежної медичної допомоги та захисту від туберкульозу в устано-
вах виконання покарань України (див, наприклад, рішення у спра-
ві «Кушнір проти України» (Kushnir v. Ukraine), заява № 42184/09, 
пункт 142, від 11 грудня 2014 року з подальшими посилання-
ми). У рішенні у справі «Кондратьєв проти України» (Kondratyev v. 
Ukraine), заява № 5203/09, пункт 72, від 15 грудня 2011 року) Суд ви-
словив занепокоєння у зв’язку з наявністю мульти резистентного 
туберкульозу в установах виконання покарань і тим фактом, що 
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Україна досі мала один із найвищих показників захворюваності 
на туберкульоз в Європі.

148. Аналогічне занепокоєння нещодавно висловило Євро-
пейське регіональне бюро ВООЗ. Згідно з його даними за 2016 рік 
Україна була серед країн, в яких було зафіксовано найбільшу кіль-
кість випадків невдач лікування туберкульозу. Воно також зазна-
чало, що в Україні продовжував поширюватися мультирезистент-
ний туберкульоз і причинами цього були тривала нестача ме-
дичних препаратів першої лінії та відсутність доступу до повної 
схеми лікування медичними препаратами другої лінії, особливо 
в установах виконання покарань (див. пункти 103 і 104).

149. Обставини цієї справи свідчать про ще один приклад за-
значених проблем.

150. Насамкінець, Суд бере до уваги аргументи заявника 
щодо ненадання йому належного паліативного лікування під 
час тримання під вартою. Ці аргументи також є небезпідстав-
ними.

151. Суд зауважує, що, як вказав заявник, застосування ізоні-
азиду незалежно від наявності резистентності до нього у пацієнта 
було частиною стандартних заходів паліативного лікування до 
внесення у вересні 2014 року змін до застосовних законодавчих 
стандартів (див. пункти 52, 72 і 134). Хоча резистентність у заяв-
ника до цього медичного препарату було зафіксовано ще у липні 
2010 року (див. пункт 36), коли йому було призначено паліативне 
лікування, у липні 2013 року він йому регулярно вводився. Зго-
дом, у квітні 2014 року він отримав підтвердження від незалежно-
го фтизіатра, що «йому не повинні надаватися протитуберкульоз-
ні медичні препарати з огляду на його резистентність до них та 
їхню неефективність, а також їхню токсичну дію на усі внутрішні 
органи» (див. пункт 55).

152. У більш широкому контексті Суд вказує на відсутність 
в Україні будь-яких законодавчих норм щодо забезпечення паліа-
тивного лікування в установах виконання покарань (див. пункти 
71 і 72). Крім того, Уряд не довів, що у Київському СІЗО заявнику 
забезпечили спеціальне медичне обслуговування, окрім існую-
чого для здорових ув’язнених. Тому Суд вважає правдоподібним 
твердження заявника, що на практиці призначене паліативне лі-
кування йому не надавалося.
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153. Враховуючи зазначене та не вважаючи за необхідне ана-
лізувати заходи медичної допомоги, наданої заявнику в інших 
установах виконання покарань, або його інші скарги на проблеми 
зі здоров’ям, Суд вважає, що має достатньо підстав для встанов-
лення порушення статті 3 Конвенції у зв’язку з неспроможністю 
органів влади забезпечити охорону здоров’я заявника під час три-
мання під вартою з 03 липня 2010 року та надалі.

III. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 3 КОНВЕНЦІЇ 
У ЗВ’ЯЗКУ З ПОКАРАННЯ ЗАЯВНИКА 

У ВИДІ ДОВІЧНОГО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ Є ТАКИМ, 
ЯКЕ НЕМОЖ ЛИВО СКОРОТИТИ

154. Заявник скаржився на несумісність його покарання у ви-
ді довічного позбавлення волі зі статтею 3 Конвенції.

A. ЩОДО ПРИЙНЯТНОСТІ

155. Суд зазначає, що ця скарга не є явно необґрунтованою 
у розумінні підпункту «а» пункту 3 статті 35 Конвенції. Вона 
також не є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Отже, скарга 
має бути визнана прийнятною.

B. ЩОДО СУТІ

1. Доводи сторін

a) Заявник

156. Заявник стверджував, що його покарання у виді довічно-
го позбавлення волі було de jure і de facto таким, яке неможливо 
скоротити, а тому порушувало статтю 3 Конвенції. Оскільки за-
конодавство України не передбачало умовно-дострокового звіль-
нення засуджених до довічного позбавлення волі, єдиною мож-
ливістю засуджених цієї категорії отримати свободу було прези-
дентське помилування.

157. Заявник стверджував, що порядок здійснення президент-
ського помилування був нечітким і непередбачуваним. Із чинних 
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положень законодавства було незрозумілим, у випадку поми-
лування двадцятип’ятирічний строк позбавлення волі мав об-
числюватися з моменту засудження чи з моменту подання кло-
потання про помилування. У першому випадку загальний строк 
тримання під вартою становитиме двадцять п’ять років, тоді як 
у другому — сорок п’ять. Крім того, якщо за указом про помилу-
вання покарання у виді довічного позбавлення волі замінювалося 
на покарання у виді позбавлення волі на певний строк, було нез-
розумілим, чи могло до такого покарання у виді позбавлення волі 
на певний строк застосовуватись умовно-дострокове звільнення. 
Якщо так, то у першому випадку загальний двадцятип’ятирічний 
строк позбавлення волі міг зменшитися до двадцяти трьох років 
і дев’яти місяців, а в другому — сорокап’ятирічний строк позбав-
лення волі на практиці міг бути зменшений до тридцяти восьми 
років і дев’яти місяців.

158. Заявник звернув увагу Суду на пункт Положення про по-
рядок здійснення помилування, який передбачав, що засуджені 
за тяжкі чи особливо тяжкі злочини або особи, які мали дві та 
більше судимостей за вчинення умисних злочинів, могли бути 
помилувані у виняткових випадках за наявності надзвичайних 
обставин. З огляду на те, що у таких випадках зазвичай застосо-
вувалося покарання у виді довічного позбавлення волі, на прак-
тиці у засуджених до довічного позбавлення волі не було навіть 
теоретичних перспектив отримати помилування. Крім того, не 
було жодних посилань на які-небудь пенологічні міркування, які 
мали б врахуватися.

159. Заявник також стверджував, що Комісія у питаннях по-
милування, яка, крім юристів, складалася з «громадських діячів, 
політиків і представників творчої інтелігенції», навряд чи могла 
професійно розглянути клопотання про помилування. Вона роз-
глядала ці клопотання за відсутності засуджених, проте на під-
ставі наданих адміністрацією установи виконання покарань ма-
теріалів, зміст яких залишався засудженому невідомим і не міг 
бути оскарженим.

160. Заявник також стверджував про нечіткість перелічених 
у застосовному положенні критеріїв. Ані Комісія у питаннях по-
милування, ані Президент України не були зобов’язані обґрун-
товувати свої рішення за клопотаннями про помилування; крім 
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того, не було жодного зобов’язання оприлюднювати ці рішення. 
Насамкінець, рішення не підлягали перегляду у судовому поряд-
ку. Отже, засуджені до довічного позбавлення волі, чиї клопотан-
ня було залишено без задоволення, залишались у стані невизначе-
ності та відчаю. Якщо так і за відсутності будь-якого конкретного 
плану щодо звільнення, принаймні у певний момент у майбут-
ньому, засуджені до довічного позбавлення волі в Україні не мали 
жодної мети реабілітуватися.

161. Заявник стверджував, що хоча покарання у виді довічно-
го позбавлення волі було впроваджено в Україні у 2000 році, це не 
означало, що мінімальний період у двадцять років позбавлення 
волі, необхідний для отримання права клопотати про помилу-
вання, мав обчислюватися з того моменту. Так, у 2000 році пока-
рання у виді смертної кари замінили покаранням у виді довічного 
позбавлення волі для низки засуджених, які наразі відбули двад-
цять або більше років в установі виконання покарань. Відсутність 
будь-якої статистичної інформації щодо кількості засуджених 
до довічного позбавлення волі, які клопотали про помилування, 
і прийнятих за цим рішень, доводить неоднозначність і неефек-
тивність цього механізму.

162. Заявник стверджував, що було задоволено лише незнач-
ну кількість клопотань про помилування, поданих засудженими 
до певного строку позбавлення волі. Згідно з його інформацією 
у 2015 році Президент України помилував шістдесят сім засудже-
них до позбавлення волі на певний строк з 1320 осіб, які клопота-
ли про таке помилування (тобто, близько 5%). На думку заявника, 
перспективи помилування засуджених до довічного позбавлення 
волі були ще меншими.

163. Зрештою, заявник стверджував, що навіть якщо прогрес 
засудженого у реабілітації був одним із ключових аспектів для ви-
рішення питання про помилування, він de facto був позбавлений 
такої можливості у зв’язку з жахливими умовами тримання його 
під вартою, поганим станом його здоров’я та відсутністю належ-
ної медичної допомоги.

b) Уряд

164. Уряд одразу наголосив, що в Україні покарання у виді до-
вічного позбавлення волі застосовувалося у виняткових випадках 
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і йому завжди існувало альтернативне покарання у виді позбав-
лення волі на певний строк (див. пункт 77). Відповідно до засто-
совних положень законодавства суд міг обрати покарання у ви-
ді довічного позбавлення волі, тільки якщо вважав неможливим 
обрання покарання у виді позбавлення волі на певний строк.

165. Уряд визнав, що в Україні дійсно не існувало можливості 
умовно-дострокового звільнення засуджених до довічного поз-
бавлення волі. Проте Україна не єдина країна Європи, яка обрала 
такий підхід. Правове регулювання цього питання було аналогіч-
ним в Ісландії, Литві, Мальті та Нідерландах.

166. Уряд вказав на неможливість надати яку-небудь статис-
тичну інформацію щодо президентського помилування, оскільки 
на момент подання зауважень (15 квітня 2016 року) в Україні не 
було засуджених до довічного позбавлення волі, які б могли по-
дати таке клопотання. Так, на думку Уряду, мінімальний період 
у двадцять років, який засуджені мали відбути, щоб отримати 
право клопотати про помилування, мав обчислюватися з 2000 ро-
ку, коли в Україні було введено покарання у виді довічного поз-
бавлення волі. Отже, така можливість стала б доступною не рані-
ше 2020 року.

167. Насамкінець, Уряд стверджував, що порядок здійснен-
ня президентського помилування був чітким і передбачуваним, 
а тому національне законодавство не позбавляло заявника надії, 
що його покарання у виді довічного позбавлення волі може бути 
скорочено.

2. Оцінка Суду

a) Загальні принципи, сформульовані у практиці Суду

168. Загальні принципи, встановлені у практиці Суду щодо 
покарання у виді довічного позбавлення волі, узагальнено у нещо-
давньому рішенні у справі «Хатчінсон проти Сполученого Королів-
ства» [ВП] (Hutchinson v. the United Kingdom) [GC], заява № 57592/08, 
пункти 42–45, від 17 січня 2017 року) і вони передбачають:

«42. Відповідні принципи та висновки, які потрібно з них зро-
бити, детально наведені у згаданому рішенні у справі «Вінтер 
та інші проти Сполученого Королівства» (Vinter And Others v. The 
United Kingdom), пункти 103–122, нещодавно узагальнені в рішен-
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ні у справі «Мюррей проти Нідерландів» [ВП] (Murray v. Netherlands) 
[GC], заява № 10511/10, пункти 99–100, ЄСПЛ 2016). Конвенція не 
забороняє застосування покарання у виді довічного позбавлення 
волі до осіб, яких було визнано винними у вчиненні особливо тяж-
ких злочинів, наприклад, умисному вбивстві. Однак, для того, щоб 
таке покарання відповідало вимогам статті 3 Конвенції, воно має 
бути de jure та de facto скоротним таким, яке може бути скороченим, 
що означає як наявність у засудженого перспективи звільнення, 
так і можливість перегляду. Основа такого перегляду повинна охо-
плювати оцінку наявності законних підстав пенологічного харак-
теру для подальшого тримання засудженого під вартою. До цих 
підстав належить покарання, стримування, захист суспільства та 
реабілітація. Співвідношення між ними необов’язково є сталим 
і може змінюватися упродовж відбування покарання, тому підста-
ви, які спочатку виправдовували тримання під вартою, можуть не 
виправдовувати його після тривалого строку відбування покаран-
ня. Наголошується на важливості реабілітації, оскільки саме в цьо-
му наразі полягає акцент у політиці країн Європи щодо обрання 
покарань, як це відображено у практиці Договірних держав, відпо-
відних стандартах, прийнятих Радою Європи, та відповідних між-
народних документах (див. згадане рішення у справі «Вінтер та 
інші проти Сполученого Королівства» (Vinter And Others v. The United 
Kingdom), пункти 59–81).
43. Як Суд нещодавно зазначив у контексті статті 8 Конвенції, «ак-
цент на реабілітації та реінтеграції став обов’язковим фактором, 
який держави-учасниці повинні враховувати під час розробки 
своєї політики у сфері обрання покарань» (див. рішення у спра-
ві «Хорошенко проти Росії» [ВП] (Khoroshenko v. Russia) [GC], заява 
№ 41418/04, пункт 121, ЄСПЛ 2015; див. також справи, на які зро-
блено посилання у згаданому рішенні у справі «Мюррей проти 
Нідерландів» (Murray v. Netherlands), пункт 102). Аналогічні мірку-
вання застосовуються і за статтею 3 Конвенції з огляду на те, що 
повага до людської гідності вимагає від адміністрації установ 
виконання покарань прагнення реабілітувати засуджених до до-
вічного позбавлення волі (див. згадане рішення у справі «Мюррей 
проти Нідерландів» (Murray v. Netherlands), пункти 103 і 104). З цьо-
го випливає, що такий необхідний перегляд повинен враховувати 
прогрес засудженого у реабілітації із урахуванням оцінки, чи був 
такий прогрес настільки значним, що триваюче тримання під вар-
тою більше не може виправдовуватися законними пенологічними 



107

Справа «Петухов проти України (№ 2)»

підставами (див. згадане рішення у справі «Вінтер та інші проти 
Сполученого Королівства» (Vinter And Others v The United Kingdom), 
пункти 113–116). Отже, перегляд, що обмежується тільки підстава-
ми гуманності, є неповним (див. там само, пункт 127).
44. Закріплені у національному законодавстві критерії та умови 
перегляду повинні бути достатньо чіткими та визначеними, а та-
кож відображати відповідну практику Суду. Визначеність у цьому 
питанні є не тільки загальною вимогою принципу верховенства 
права, а й лежить в основі процесу реабілітації, який може усклад-
нитися, якщо порядок перегляду покарання та перспективи звіль-
нення є неясними або невизначеними. Отже, засуджені, яким було 
обрано покарання у виді довічного позбавлення волі, мають пра-
во від самого початку знати, що вони повинні зробити для того, 
щоб питання про їхнє дострокове звільнення було розглянуто та 
за яких умов. Сюди відноситься і те, коли відбуватиметься перег-
ляд покарання або коли про такий перегляд можна буде клопотати 
(див. згадане рішення у справі «Вінтер та інші проти Сполученого 
Королівства» (Vinter And Others v The United Kingdom), пункт 122). 
У зв’язку з цим Суд зазначив, що відповідні порівняльні та між-
народні документи чітко передбачають, що перегляд має відбува-
тися не пізніше ніж через двадцять п’ять років після обрання по-
карання, з періодичними переглядами після цього (див. там само, 
пункти 68, 118, 119 і 120). Разом з тим Суд також зазначив, що це 
питання охоплюється свободою розсуду, яка має надаватися До-
говірним державам у питаннях здійснення правосуддя та обрання 
покарання (див. там само, пункти 104, 105 і 120).
45. Щодо характеру перегляду Суд наголосив, що з огляду на свобо-
ду розсуду, яка має надаватися Договірним державам, його завдан-
ня не полягає у визначенні того, чи повинен цей перегляд здійс-
нюватися органами судової або виконавчої влади (див. згадане 
рішення у справі «Вінтер та інші проти Сполученого Королівства» 
(Vinter And Others v The United Kingdom), пункт 120). Отже, кожна 
держава самостійно визначає, здійснюється такий перегляд орга-
нами виконавчої або судової влади.»

b) Застосування зазначених принципів у цій справі

169. Повертаючись до цієї справи, Суд зазначає, що в Україні 
засуджені до довічного позбавлення волі можуть розраховувати 
на звільнення лише у двох випадках: якщо вони страждають на 
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серйозне захворювання, несумісне з подальшим триманням під 
вартою, або якщо помилувані Президентом (див. пункти 73, 74, 
79, 82 і 86). Проте у першому випадку подальше одужання, якщо 
таке можливо, означатиме кінець свободи цієї особи та її повер-
нення до установи виконання покарань (див. пункт 73).

170. Суд неодноразового встановлював, що зміна покарання 
у виді довічного позбавлення волі у зв’язку зі смертельним захво-
рюванням, що означає лише те, що засудженому дозволяється по-
мерти вдома або у хоспісі, а не у стінах установи виконання пока-
рань, не може вважатися «перспективою звільнення» у розумінні, 
яке надає цьому поняттю Суд (див. рішення у справі «Вінтер та 
інші проти Сполученого Королівства» [ВП] (Vinter And Others v The 
United Kingdom) [GC], заява № 66069/09 та 2 інші, пункт 127, ЄСПЛ 
2013 (витяги) та «Матіошаітіс та інші проти Литви» (Matioљaitis 
and Others v. Lithuania), заява № 22662/13 та 7 інших, пункт 162, від 
23 травня 2017 року з посиланнями на вказану у ньому практику).

171. Отже, законодавство та практика здійснення президент-
ського помилування, що є єдиною можливістю пом’якшити по-
карання у виді довічного позбавлення волі в Україні, потребує 
більш ретельного аналізу (див., mutatis mutandis, рішення у спра-
ві «Ласло Магьяр проти Угорщини» (Lбszlу Magyar v. Hungary), заява 
№ 73593/10, пункт 56, від 20 травня 2014 року).

172. Суд зазначає, що порядок розгляду клопотань про поми-
лування закріплено у Положенні про порядок здійснення поми-
лування, затвердженому Указом Президента України для цього. 
Щодо міркувань, які мають враховуватися під час розгляду кло-
потання про помилування, положення посилається на «ступінь 
тяжкості вчиненого злочину, строк відбутого покарання, особу 
засудженого, його поведінку, щире каяття, стан відшкодування 
завданого збитку або усунення заподіяної шкоди, сімейні та інші 
обставини» (див. пункт 86).

173. На думку Суду, зазначені міркування містять певні вка-
зівки щодо критеріїв та умов перегляду покарання у виді довічно-
го позбавлення волі та можуть вважатися такими, що посилаються 
на законні пенологічні підстави для подальшого тримання засу-
джених під вартою (див. для порівняння рішення у справах «Боден 
проти Франції» (Bodein v. France), заява № 40014/10, пункт 60, від 
13 листопада 2014 року, «Мюррей проти Нідерландів» [ВП] (Murray 



109

Справа «Петухов проти України (№ 2)»

v. the Netherlands) [GC], заява № 10511/10, пункт 100, від 26 квітня 
2016 року, а також «Харакчієв і Толумов проти Болгарії» (Harakchiev 
and Tolumov v. Bulgaria), заяви № 15018/11 і № 61199/12, пункт 258, 
ЄСПЛ 2014 (витяги) та подальший аналіз Суду в згаданому рішен-
ні у справі «Хатчінсон проти Сполученого Королівства» (Hutchinson 
v. the United Kingdom), пункт 61). Проте варто зазначити, що ці 
міркування застосовні у контексті більш широких обмежень. 
Зокрема, Положення про порядок здійснення помилування пе-
редбачає, що «особи, які засуджені за тяжкі чи особливо тяжкі 
злочини або мають дві і більше судимостей за вчинення умисних 
злочинів, ... можуть бути помилувані у виняткових випадках за 
наявності надзвичайних обставин» (див. пункт 86). До цієї ка-
тегорії явно відносяться всі засуджені до довічного позбавлення 
волі (див. пункт 76). Невідомо, що розуміється під «винятковими 
випадками» і «надзвичайними обставинами», і ніщо не вказує на 
те, що відповідно до національного законодавства, яке наразі діє 
в Україні, пенологічні підстави для тримання особи під вартою 
мають значення для тлумачення цих понять.

174. Іншими словами, засуджені, яким було обрано пока-
рання у виді довічного позбавлення волі, від самого початку не 
знають, що вони повинні зробити для того, щоб питання про їх-
нє дострокове звільнення було розглянуто та за яких умов (див. 
згадані рішення у справах «Вінтер та інші проти Сполученого Ко-
ролівства» (Vinter And Others v The United Kingdom), пункт 121 та 
«Хатчінсон проти Сполученого Королівства» (Hutchinson v. the United 
Kingdom), пункт 44).

175. Суд також бере до уваги твердження Уряду, що станом на 
квітень 2016 року в України не було засуджених до довічного по-
збавлення волі, які б мали право на президентське помилування, 
оскільки двадцятирічний період «очікування» мав обчислювати-
ся з 2000 року, коли в Україні було введено покарання у виді до-
вічного позбавлення волі, а тому мав би закінчитися не раніше 
2020 року (див. пункт 166). Проте згідно з інформацією, наданою 
головою Департаменту з питань помилування під час брифінгу 
06 липня 2016 року, станом на червень 2016 року більше сімде-
сяти засуджених до довічного позбавлення волі відбули необхід-
ний мінімальний двадцятирічний строк в установі виконання 
покарань, і сорок із них подали клопотання про президентське 
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помилування, проте у задоволенні їхніх клопотань було відмов-
лено (див. пункт 91). Така радикальна відмінність у тлумачен-
ні органами влади двадцятирічного періоду «очікування» є, на 
думку Суду, ще однією ознакою відсутності достатньої чіткості 
та визначено сті застосовних критеріїв і умов перегляду покаран-
ня у виді довічного позбавлення волі у порядку президентського 
помилування.

176. З огляду на зазначене Суд схильний погодитись з аргу-
ментом заявника, що обчислення двадцятип’ятирічного строку 
позбавлення волі, що замінює довічне позбавлення волі у випадку 
президентського помилування, може також тлумачитися по-різ-
ному. Заявник навів чотири можливі сценарії (див. пункт 157). 
Один із них, який полягає в тому, що у випадку задоволення кло-
потання про президентське помилування мінімальний період 
позбавлення волі становитиме тридцять вісім років і дев’ять мі-
сяців, узгоджується з тлумаченням зазначеного законодавчого 
положення авторами видання «Кримінально-виконавчий кодекс 
України: Науково-практичний коментар» (див. пункт 84). Як ві-
домо з відкритих джерел, єдина засуджена до довічного позбав-
лення волі, чиє клопотання про помилування було задоволено, 
відбула двадцять років і два місяці (див. пункт 93). Підстави для 
застосованого обчислення невідомі.

177. Суд також зазначає, що порядок помилування в Україні 
не зобов’язує ні Комісію у питаннях помилування, ні Президента 
України обґрунтовувати свої рішення, прийняті за клопотання-
ми про помилування. У своїй практиці Суд встановив, що про-
зорість перегляду покарання у виді довічного позбавлення волі 
можна також забезпечити іншими способами, такими як, напри-
клад, зобов’язання Комісії у питаннях помилування враховувати 
відповідну практику міжнародних судів та інших органів щодо 
тлумачення і застосування міжнародних стандартів у сфері прав 
людини, чинних для відповідної держави, та регулярно публіку-
вати звіти про свою діяльність з детальним описом процесу роз-
гляду клопотань про помилування (див. згадане рішення у спра-
ві «Хатчінсон проти Сполученого Королівства» (Hutchinson v. the 
United Kingdom), пункт 61). В Україні така інформація не опри-
люднюється, за винятком загального переліку критеріїв, що сто-
суються розгляду клопотань про помилування (див. пункт 86), 
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щоб продемонструвати, яким чином ці критерії застосовуються 
Президентом України на практиці, якщо взагалі застосовуються. 
Єдиним випадком, коли органи влади з питань помилування по-
інформували громадськість про свою діяльність, був проведений 
06 липня 2016 року головою Департаменту з питань помилуван-
ня брифінг для засобів масової інформації. Проте це був окремий 
випадок, присвячений оприлюдненню певної статистики (див. 
пункти 91 і 92).

178. Суд визнає, що з огляду на свободу розсуду, яка має на-
даватися Договірним державам у питаннях відправлення кри-
мінального правосуддя та обрання покарання, його завдання не 
полягає у визначенні форми, як має здійснюватися такий перег-
ляд (виконавчою або судовою гілками влади) (див. пункт 168). 
Однак Суд вважає, що для забезпечення належного розгляду змін 
і прогресу в реабілітації засудженого до довічного позбавлення 
волі, якими б значними вони не були, перегляд повинен перед-
бачати або надання обґрунтування органами виконавчої вла-
ди, або судовий перегляд, аби уникнути навіть ознаки свавілля 
(див. згадане рішення у справі «Матіошаітіч та інші проти Литви» 
(Matioљaitis and Others v. Lithuania), пункт 181 з подальшими поси-
лання на практику).

179. У цій справі відсутність у Президента України та підкон-
трольних йому органів державної влади зобов’язання обґрунто-
вувати свої рішення за клопотаннями про помилування ще більш 
обтяжується відсутністю будь-якого судового перегляду цих рі-
шень. За таких обставин здійснення засудженими до довічного 
позбавлення волі свого права на перегляд їхнього покарання у ви-
ді довічного позбавлення волі через президентське помилування 
не може вважатися захищеним достатніми процесуальними га-
рантіями (див. згадане рішення у справі «Мюррей проти Нідерлан-
дів» (Murray v. the Netherlands), пункт 100).

180. Отже, у світлі зазначених міркувань Суд вважає, що 
в Україні президентські повноваження щодо здійснення помилу-
вання є сучасним еквівалентом королівської прерогативи поми-
лування, яка ґрунтується на принципі гуманності, а не порядку, 
заснованому на пенологічних підставах і з належними процесу-
альними гарантіями, щодо перегляду ситуації засудженого для 
можливої зміни його покарання у виді довічного позбавлення волі 
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(див. для порівняння згадане рішення у справі «Матіошаітіс та 
інші проти Литви» (Matioљaitis and Others v. Lithuania), пункт 173).

181. Суд також повторює, що політика європейських країн 
щодо обрання покарань наразі акцентує увагу на реабілітаційній 
меті позбавлення волі, навіть у випадку засуджених до довічного 
позбавлення волі (див., наприклад, згадане рішення у справі «Ма-
тіошаітіс та інші проти Литви» (Matioљaitis and Others v. Lithuania), 
пункт 163). Засудженим до довічного позбавлення волі має на-
даватися можливість реабілітуватися. Щодо обсягу покладених 
у зв’язку з цим на державу зобов’язань Суд вважає, що хоча держа-
ви не несуть відповідальності за реабілітацію засуджених до до-
вічного позбавлення волі, тим не менше, вони зобов’язані забез-
печити таким засудженим можливість реабілітуватися. В іншому 
випадку, засуджений до довічного позбавлення волі може бути 
позбавлений можливості реабілітуватися, внаслідок чого необхід-
ний для зменшення строку довічного позбавлення волі перегляд, 
під час якого оцінюється прогрес у реабілітації, не буде здатний 
призвести до пом’якшення, зменшення або звільнення від відбу-
вання покарання у виді довічного позбавлення волі або до умов-
но-дострокового звільнення засудженого. Зобов’язання забезпе-
чувати можливість реабілітації має розглядатися як зобов’язання 
вжиття заходів, а не досягнення результатів. Проте воно призво-
дить до позитивного зобов’язання забезпечити в установі вико-
нання покарань для засуджених до довічного позбавлення волі 
такий режим, який є сумісним з метою реабілітації та дозволяє 
таким засудженим досягнути у ній прогресу. У цьому контексті 
Суд уже встановив, що таке зобов’язання існує тоді, коли режим 
установи виконання покарань або умови тримання під вартою пе-
решкоджають реабілітації (див. згадане рішення у справі «Мюррей 
проти Нідерландів» (Murray v. the Netherlands), пункт 104 з подаль-
шими посиланнями).

182. Суд зазначає, що в Україні засуджені до довічного позбав-
лення волі відокремлені від інших засуджених і щодня проводять 
до двадцяти трьох годин у своїх камерах, які зазвичай розрахова-
ні на двох чи трьох засуджених, з мінімально організованою ді-
яльністю та спілкуванням (див. пункти 83 і 107). Уряд не пояснив, 
яким чином у таких умовах засуджені можуть досягти прогресу 
у реабілітації.
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183. Суд також зазначає, що у зауваженнях Уряду в цій справі 
питання соціальної реабілітації засуджених до довічного позбав-
лення волі навіть не згадувалося.

184. Отже, Суд не може не дійти висновку, що існуючий 
в Україні режим для засуджених до довічного позбавлення волі 
є несумісним з метою реабілітації.

185. Зрештою, у своїй практиці Суд встановив, що оцінюю-
чи те, чи є покарання у виді довічного позбавлення волі de facto 
скоротним, важливим може бути врахування статистичної ін-
формації щодо попереднього застосування зазначеного порядку 
перегляду, у тому числі щодо кількості помилуваних осіб (див. 
згадане рішення у справі «Мюррей проти Нідерландів» (Murray v. 
The Netherlands), пункт 100 з подальшими посиланнями).

186. З відкритих джерел відомо, що наразі в Україні було за-
доволено лише одне клопотання про помилування засудженої до 
довічного позбавлення волі (див. пункт 93). Зі статистичної точки 
зору це вказує, що на практиці засуджені до довічного позбавлен-
ня волі не мають перспектив на задоволення їхніх клопотань про 
помилування.

187. Усі зазначені міркування підводять Суд до висновку, що 
було порушено статтю 3 Конвенції у зв’язку з тим, що покарання 
заявника у виді довічного позбавлення волі неможливо скоротити.

IV. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ 
СТАТТІ 8 КОНВЕНЦІЇ

188. Заявник також скаржився за статтею 8 Конвенції на об-
меження його права на побачення з родичами.

189. З огляду на факти справи, доводи сторін і свої висно-
вки за статтею 3 Конвенції (див. пункти 153 і 187) Суд вважає, 
що він розглянув основні юридичні питання, порушені у цій 
заяві, та немає необхідності у винесенні окремого рішення що-
до прийнятності та суті зазначеної скарги (див., наприклад, рі-
шення у справі «Центр юридичних ресурсів в інтересах Валентина 
Кимпеану проти Румунії» [ВП] (Centre for Legal Resources on behalf of 
Valentin Cвmpeanu v. Romania) [GC], заява № 47848/08, пункт 156, 
ЄСПЛ 2014).
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V. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 46 КОНВЕНЦІЇ

190. Стаття 46 Конвенції передбачає:

«1. Високі Договірні Сторони зобов’язуються виконувати остаточні 
рішення Суду в будь-яких справах, у яких вони є сторонами.
2. Остаточне рішення Суду передається Комітетові Міністрів, який 
здійснює нагляд за його виконанням.»

191. Суд повторює, що відповідно до статті 46 Конвенції Ви-
сокі Договірні Сторони взяли на себе зобов’язання виконувати 
остаточні рішення Суду в усіх справах, в яких вони є сторонами, 
а Комітет міністрів Ради Європи здійснює нагляд за їхнім вико-
нанням. З цього випливає, що рішення, в якому Суд встановив 
порушення, юридично зобов’язує державу-відповідача не про-
сто виплатити відповідним особам суми справедливої сатис-
факції, присуджені за статтею 41 Конвенції, але й вжити заходи 
загального та/або індивідуального характеру під наглядом Ко-
мітету міністрів (див. рішення у справах «Ассанідзе проти Грузії» 
[ВП] (Assanidze v. Georgia) [GC], заява № 71503/01, пункт 198, ЄСПЛ 
2004-II та «Грінз та М. Т. проти Сполученого Королівства» (Greens 
and M. T. v. the United Kingdom), заяви № 60041/08 і № 60054/08, 
пункт 106, ЄСПЛ 2010 (витяги). Держава зобов’язана вживати такі 
заходи також щодо інших осіб, ситуація яких аналогічна ситуації 
заявника, зокрема, шляхом усунення проблем, які призвели до 
таких висновків Суду (див. рішення у справі «Алішич та інші про-
ти Боснії і Герцеговини, Хорватії, Сербії, Словенії та колишньої Юго-
славської Республіки Макаденія» [ВП] (Aliљić and Others v. Bosnia and 
Herzegovina, Croatia, Serbia, Slovenia and the former Yugoslav Republic of 
Macedonia) [GC], заява № 60642/08, пункт 142, ЄСПЛ 2014).

192. Порушення статті 3 Конвенції, яке Суд встановив у цій 
справі у зв’язку з тим, що покарання заявника у виді довічного 
позбавлення волі було таким, яке не можливо було скоротити, 
впливає на багатьох людей. На розгляді Суду перебувають біль-
ше шістдесяти аналогічних заяв і можливо буде подано багато 
інших. Тому перед розглядом індивідуальних вимог заявника 
щодо справедливої сатисфакції за статтею 41 Конвенції Суд ба-
жає розглянути, якими можуть бути наслідки для держави-від-
повідача відповідно до статті 46 Конвенції (див., наприклад, рі-
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шення у справі «Спахіч та інші проти Боснії і Герцеговини» (Spahić 
and Others v. Bosnia and Herzegovina), заява № 20514/15 і 15 інших, 
пункт 33, від 14 листопада 2017 року).

193. Суд повторює, що Договірні держави користуються ши-
рокою свободою розсуду, вирішуючи питання щодо належної 
тривалості покарання у виді позбавлення волі за конкретні зло-
чини. Сам факт того, що зрештою покарання у виді довічного 
позбавлення волі може бути відбутим у повному обсязі не супе-
речить статті 3 Конвенції. Отже, перегляд покарання у виді довіч-
ного позбавлення волі необов’язково має призвести до звільнення 
відповідного засудженого (див. згадане рішення у справі «Ласло 
Магьяр проти Угорщини» (Lбszlу Magyar v. Hungary), пункт 72, від 
20 травня 2014 року).

194. Тим не менш, Суд зазначає, що оскільки ця справа стосу-
ється питання, що покарання у виді довічного позбавлення волі 
є таким, яке неможливо скоротити, вона свідчить про наявність 
системної проблеми, для вирішення якої вимагається вжиття 
заходів загального характеру. Характер встановленого за стат-
тею 3 Конвенції порушення свідчить, що для належного виконан-
ня цього рішення від держави-відповідача вимагатиметься впро-
вадження реформи системи перегляду покарань у виді довічного 
позбавлення волі. Механізм такого перегляду повинен гарантува-
ти перевірку у кожному конкретному випадку, чи обґрунтовано 
триваюче тримання під вартою законними пенологічними під-
ставами, та має надаватиме засудженим до довічного позбавлен-
ня волі можливість передбачити з певним ступенем точності, що 
їм треба зробити, аби було розглянуто питання щодо їх звільнен-
ня та за яких умов це можливо, відповідно до стандартів, розро-
блених практикою Суду.

VI. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ

195. 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.»



116

Довічне ув’язнення: європейські стандарти та українська практика

A. ШКОДА

196. Заявник вимагав 49 423,71 українських гривень (далі — 
грн) в якості відшкодування матеріальної шкоди, у тому числі 
28 215 грн, витрачених на харчування та воду під час тримання 
під вартою у Херсонській виправній колонії № 61, і 21 217 грн, ви-
трачених на медичні препарати та поштові послуги. Він також ви-
магав 100 000 євро в якості відшкодування моральної шкоди.

197. Уряд оскаржив ці вимоги як необґрунтовані та надмірні.
198. Суд встановив порушення статті 3 Конвенції у зв’язку 

з неспроможністю адміністрації виправної колонії забезпечити 
заявника належною медичною допомогою з 03 липня 2010 ро-
ку (див. пункт 153). Він вважає, що існує прямий причинно-на-
слідковий зв’язок між понесеними заявником витратами на ме-
дичні препарати та порушенням статті 3 Конвенції (див. рішен-
ня у справі «Мірзашвілі проти Грузії» (Mirzashvili v. Georgia), заява 
№ 26657/07, пункт 84, від 07 вересня 2017 року). Щодо інших ви-
трат, на які посилався заявник, Суд не вбачає жодного прямого 
причинно-наслідкового зв’язку між встановленими порушення-
ми та стверджуваною матеріальною шкодою. Питання щодо ви-
трат заявника на поштові послуги буде розглянуто у підрозділі 
«Судові та інші витрати».

199. Беручи до уваги надані заявником квитанції Суд прису-
джує йому 750 євро в якості відшкодування матеріальної шкоди.

200. Суд також вважає, що заявник мав зазнати болю та 
страждань у зв’язку з відсутністю належної медичної допомо-
ги, що призвело до непоправного погіршення стану його здо-
ров’я, для відновлення якого недостатньо встановлення у цьому 
рішенні порушення Конвенції. Здійснюючи оцінку на засадах 
справедливості, Суд присуджує заявнику 10 000 євро за цим 
пунктом.

201. Щодо встановлення порушення статті 3 Конвенції у зв’яз ку 
з тим, що покарання заявника у виді довічного позбавлення волі 
неможливо скоротити, Суд вважає, що встановлення порушення 
становить достатню справедливу сатисфакцію (див., наприклад, 
згадані рішення у справах «Вінтер та інші проти Сполученого Ко-
ролівства» (Vinter and Others v. the United Kingdom), пункт 136 та 
«Мюррей проти Нідерландів» (Murray v. the Netherlands), пункт 131).
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B. СУДОВІ ВИТРАТИ

202. Заявник також вимагав 17 400 євро в якості компенсації 
судових та інших витрат, понесених під час провадження у Су-
ді, які мають бути сплачені безпосередньо на банківський раху-
нок пана Тарахкала. Для обґрунтування своєї вимоги заявник 
надав договір про надання правової допомоги, підписаний ним 
та паном Тарахкалом 20 квітня 2016 року, за яким розмір пого-
динної ставки становив 150 євро. Відповідно до договору оплата 
мала бути здійснена після закінчення провадження у м. Страс-
бург і в межах присудженої Судом суми компенсації судових та 
інших витрат. Заявник також надав акт про виконану роботу 
від 04 червня 2016 року за зазначеним договором. У ньому було 
зазначено, що пан Тарахкало працював над справою 116 годин 
(17 400 євро).

203. Уряд заперечив проти цієї вимоги як надмірної.
204. Відповідно до практики Суду заявник має право на ком-

пенсацію судових та інших витрат, лише якщо буде доведено, 
що такі витрати були фактичними і неминучими, а їхній роз-
мір — обґрунтованим. У цій справі з огляду на наявні у нього до-
кументи та зазначені критерії Суд вважає за розумне задоволь-
нити вимогу заявника частково та присудити йому 10 000 євро 
в якості компенсації витрат на правову допомогу, понесених під 
час провадження у Суді, та додатково суму будь-якого податку, 
що може нараховуватись заявнику. Ця сума має бути сплачена 
на банківський рахунок пана Тарахкала, як зазначено заявни-
ком (див., наприклад, рішення у праві «Бєлоусов проти України» 
(Belousov v. Ukraine), заява № 4494/07, пункти 116 і 117, від 07 ли-
стопада 2013 року).

205. Крім того, з урахуванням наданих заявником квитанцій 
про оплату поштових послуг (див. пункти 196 і 198) Суд прису-
джує йому 20 євро в якості відшкодування поштових витрат.

C. ПЕНЯ

206. Суд вважає за належне призначити пеню на підставі гра-
ничної позичкової ставки Європейського центрального банку, до 
якої має бути додано три відсоткові пункти.
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На цих підставах Суд одностайно

1. Оголошує одноголосно прийнятними скарги заявника за 
статтею 3 Конвенції на відсутність належної медичної допомоги 
під час тримання під вартою та те, що його покарання у виді до-
вічного позбавлення волі є таким, яке неможливо скоротити.

2. Оголошує одноголосно неприйнятною скаргу заявника за 
статтею 3 Конвенції щодо побутових умов тримання його під вар-
тою у Херсонській виправній колонії № 61 і Херсонському СІЗО.

3. Постановляє одноголосно, що було порушено статтю 3 Кон-
венції у зв’язку з відсутністю належної медичної допомоги, до-
ступної заявнику, під час тримання його під вартою з 03 липня 
2010 року.

4. Постановляє одноголосно, що було порушено статтю 3 Кон-
венції у зв’язку з тим, що покарання заявника у виді довічного 
позбавлення волі є таким, яке неможливо скоротити.

5. Постановляє п’ятьма голосами проти двох, що немає необ-
хідності розглядати питання прийнятності та суть скарги заяв-
ника за статтею 8 Конвенції.

6. Постановляє шістьма голосами проти одного, що встанов-
лення порушення становить достатню справедливу сатисфакцію 
моральної шкоди, якої зазнав заявник у зв’язку з його скаргою на 
те, що його покарання у виді довічного позбавлення волі є таким, 
яке неможливо скоротити.

7. Постановляє одноголосно, що:
a) упродовж трьох місяців з дати, коли це рішення набуде 

статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Кон-
венції, держава-відповідач повинна сплатити заявнику 
такі суми та додатково суму будь-якого податку, що може 
нараховуватись заявнику; ці суми мають бути конверто-
вані в національну валюту держави-відповідача за курсом 
на день здійснення платежу:
i) 750 (сімсот п’ятдесят) євро в якості відшкодування ма-

теріальної шкоди;
ii) 10 000 (десять тисяч) євро в якості відшкодуван-

ня моральної шкоди, якої заявник зазнав у зв’язку 
з відсутністю належної медичної допомоги з 03 липня 
2010 року;
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iii) 10 000 (десять тисяч) євро в якості компенсації витрат 
на правову допомогу, понесених під час провадження 
у Суді (чиста присуджена сума має бути сплачена на бан-
ківський рахунок захисника заявника, пана Тарахкала);

iv) 20 (двадцять) євро в якості компенсації поштових та ін-
ших витрат;

b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до оста-
точного розрахунку на зазначені суми нараховуватиметь-
ся простий відсоток (simple interest) у розмірі граничної по-
зичкової ставки Європейського центрального банку, яка 
діятиме в період несплати, до якої має бути додано три 
відсоткові пункти.

8. Відхиляє шістьма голосами проти одного решту вимог за-
явника щодо справедливої сатисфакції.

Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 12 бе-
резня 2019 року відповідно до правила 77 §§2 і 3 Регламенту Суду.

М. Цірлі П. П. де Альбукерке
секретар голова

Відповідно до пункту 2 статті 45 Конвенції та пункту 2 Прави-
ла 74 Регламенту Суду до цього рішення додаються окремі думки 
суддів П. Пінто де Альбукерке, Е. Куріс і М. Бошняк.

П. П. A. 
M. Ц.

ЧАСТКОВО ОКРЕМА ДУМКА СУДДІ 
ПІНТО ДЕ А ЛЬБУКЕРКЕ, 

ЯКА ЧАСТКОВО СПІВПАДАЄ 
З ПОЗИЦІЄЮ БІЛЬШОСТІ1

1. Я погоджуюся з висновками у цій справі, за винятком рішен-
ня за статтею 41 Конвенції. З підстав, уже зазначених у моїй дум-

1 З цього питання див. спільну окрему думку суддів Шпільман, Саджо, Каракаш і 
Пінто де Альбукерке, яка частково не співпадає з позицією більшості, у рішенні у спра-
ві «Мюррей проти Нідерландів» (ВП) (Murray v. the Netherlands) (GC), заява № 10511/10, 
від 26 квітня 2016 року.
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ці у справі «Мюррей проти Нідерландів» (Murray v. the Netherlands)2, 
я не можу погодитися з позицією більшості у цій справі, що «вста-
новлення порушення становить достатню справедливу сатисфак-
цію моральної шкоди, якої зазнав заявник у зв’язку з його скар-
гою на те, що його покарання у виді довічного позбавлення волі 
є таким, яке неможливо скоротити»3. На додаток до аргументів, 
наведених у рішенні у справі «Мюррей проти Нідерландів» (Murray 
v. the Netherlands), я хотів би підкреслити, що важливо відрізняти 
обов’язок визнати порушення статті 3 Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) з одного бо-
ку, та обов’язок, який з цього випливає, забезпечити повне від-
шкодування — з іншого4. У цій справі більшість не забезпечила 
такого відшкодування, хоча визнала порушення.

2. Тоді як я цілком погоджуюся з висновком палати про пору-
шення статті 3 Конвенції у цій справі у зв’язку з відсутністю до-
ступної медичної допомоги та тим, що покарання заявника у виді 
довічного позбавлення волі було таким, яке неможливо скороти-
ти, я не погоджують з обґрунтуванням палати у пункті 178, що 
«з огляду на свободу розсуду, яка має надаватися Договірним дер-
жавам у питаннях відправлення кримінального правосуддя та 
обрання покарання, його завдання не полягає у визначенні фор-

2 Пункт 6 резолютивної частини цього рішення. Або див. пункт 201 цього рішення.
3 Див. окрему думку судді Зіємеле, яка співпадає з думкою більшості, в рішенні 

у справі «Вінтер проти Сполученого Королівства» (ВП) (Vinter v. United Kingdom) (GC), 
заяви № 66069/09, № 130/10 і № 3896/10, від 09 липня 2013 року, пункт 2: «Використа-
не Судом формулювання, на мою думку, змішує встановлення Судом відповідально-
сті держави у зв’язку з порушенням державою обов’язків за Конвенцією і питання 
щодо думки Суду про можливі правові наслідки після встановлення такої відпові-
дальності».

4 Див. згадане рішення у справі «Вінтер проти Сполученого Королівства» (ВП) 
(Vinter v. United Kingdom) (GC), пункт 120, рішення у справах «Ласло Мадьяр про-
ти Угорщини» (Lбszlу Magyar v. Hungary), заява № 73593/10, пункт 50, від 20 травня 
2014 року; «Харакчієв і Толумов проти Болгарії» (Harakchiev and Tolumov v. Bulgaria), 
заяви № 15018/11 і № 61199/12, пункт 246, від 08 липня 2014 року; «Мюррей про-
ти Нідерландів» (Murray v. the Netherlands), заява № 10511/10, пункт 99, від 26 квіт-
ня 2016 року; «Хатчінсон проти Сполученого Королівства» (Hutchinson v. the United 
Kingdom), заява № 57592/08, пункт 45, від 17 січня 2017 року та «Матіошаітіс та ін-
ші проти Литви» (Matioљaitis and Others v. Lithuania), заяви № 22662/13, № 51059/13, 
№ 58823/13, № 59692/13, № 59700/13, № 60115/13, № 69425/13 і № 72824/13, пункт 
181, від 23 травня 2017 року.
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ми, як має здійснюватися такий перегляд (виконавчою або судо-
вою гілками влади)», а тому «перегляд повинен передбачати або 
надання обґрунтування органами виконавчої влади, або судовий 
перегляд, аби уникнути навіть ознаки свавілля».

На мою думку, ймовірна перспектива, зокрема те, що обов’я-
зок обґрунтовувати рішення та обов’язок забезпечити судовий 
перегляд є альтернативними, а не кумулятивними варіантами, 
не відповідає рішенню Великої палати у згаданій справі «Мюррей 
проти Нідерландів» (Murray v. the Netherlands). Отже, це рішення по-
силило відсутність ясності та послідовності у власній практиці 
Суду.

3. Було зазначено, що Суд не встановлює форму механізму 
перегляду5. Проте в рішенні у справі «Мюррей проти Нідерландів» 
(Murray v. the Netherlands) Велика палата пішла на крок далі, зазна-
чивши:

«...Право засудженого на перегляд передбачає безпосередню оцін-
ку відповідної інформації, а перегляд також має супроводжувати-
ся достатніми процесуальними гарантіями. Засуджений необхід-
ною мірою повинен знати, що він має зробити для того, щоб його 
кандидатуру було розглянуто для звільнення було розглянуто та за 
яких умов це може вимагати надання обґрунтування, ці умови по-
винні захищатися доступом до судового перегляду»6.

Після двох попередніх справ, «Ласло Мадьяр проти Угорщини» 
(Lбszlу Magyar v. Hungary) та «Харакчієв і Толумов проти Болгарії» 
(Harakchiev and Tolumov v. Bulgaria)7, у 2016 році з винесенням рі-
шення у справі «Мюррей проти Нідерландів» (Murray v. the Netherlands) 
розвиток практики досягнув того, що здавалося точкою неповер-
нення, коли Велика палата окреслила позитивне зобов’язання 
держави забезпечити існування ефективного та незалежного ме-

5 Див. згадане рішення у справі «Мюррей проти Нідерландів» (ВП) (Murray v. the 
Netherlands), (GC), пункт 100.

6 Див. згадані рішення у справах «Ласло Мадьяр проти Угорщини» (Lбszlу Magyar 
v. Hungary), «Харакчієв і Толумов проти Болгарії» (Harakchiev and Tolumov v. Bulgaria).

7 Див. мою думку у згаданому рішенні у справі «Мюррей проти Нідерландів» 
(Murray v. the Netherlands), пункти 13 і 16. Див. також мою думку у згаданому рішенні 
у справі «Хатчінсон проти Сполученого Королівства» (Hutchinson v. the United Kingdom), 
пункт 10.
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ханізму перегляду покарання. Щоб бути сумісним з Конвенцією 
порядок перегляду має відповідати таким п’ятьом обов’язковим 
«відповідним принципам»:

«1) принципу законності («норми, які мають достатній сту-
пінь ясності та визначеності», «умови, встановлені націо-
нальним законодавством»);

2) принципу оцінки пенологічних підстав для подальшо-
го тримання під вартою на підставі «об’єктивних, попе-
редньо встановлених критеріїв», які включають ресоці-
алізацію (спеціальні превентивні заходи), запобігання 
(загальні превентивні заходи) і покарання;

3) принципу оцінки в рамках попередньо встановлених ча-
сових меж, а у випадку із засудженими до довічного поз-
бавлення волі — «не пізніше, аніж через 25 років після ви-
несення вироку з подальшим періодичним переглядом»;

4) принципу справедливих процесуальних гарантій, які пе-
редбачають щонайменше обов’язок обґрунтовувати рі-
шення про відмову у звільненні чи про повернення засу-
дженого;

5) принципу судового перегляду»8.
З огляду на останній принцип було очевидно, що порядок пе-

регляду «має [або] контролюватися судом або принаймні підляга-
ти повному судовому перегляду як фактологічних, так і правових 
елементів рішення про помилування, як це також передбачено 
універсальним стандартом, встановленим у пункті 2 статті 110 
Римського Статуту»9. Використане Великою палатою імператив-
не формулювання у пункті 110 рішення у справі «Мюррей проти 
Нідерландів» (Murray v. the Netherlands) («повинні захищатися до-
ступом до судового перегляду») було спрямовано на уникнення 
сумнівів у його намірах.

На жаль, рішення у справі «Хатчінсон проти Сполученого Ко-
ролівства» викривило повідомлення в рішенні у справі «Мюррей 
проти Нідерландів» (Murray v. the Netherlands). У принципі, в рішен-

8 Див. мою думку у згаданому рішенні у справі «Мюррей проти Нідерландів» 
(Murray v. the Netherlands), пункти 13 і 16.

9 Див. мою думку у згаданому рішенні у справі «Хатчінсон проти Сполученого 
Королівства» (Hutchinson v. the United Kingdom), пункт 42.
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ні у справі «Хатчінсон проти Сполученого Королівства» (Hutchinson 
v. the United Kingdom) Велика палата послалася на «відповідні прин-
ципи», наведені у пунктах 99 і 100 рішення у справі «Мюррей проти 
Нідерландів» (Murray v. the Netherlands)10, проте суттєво викривила 
їх під час застосування. У зв’язку з цим рішення у справі «Хатчін-
сон проти Сполученого Королівства» (Hutchinson v. the United Kingdom) 
становило «пік зростаючої тенденції до зниження ролі Суду у по-
рівнянні з певними національними судовими органами, із серйоз-
ним ризиком застосування Конвенції за подвійними стандарта-
ми»11. Через шість місяців після ухвалення рішення у справі «Мюр-
рей проти Нідерландів» (Murray v. the Netherlands), яке відображало 
практичний підхід Суду до питання механізму перегляду, було 
важко пояснити його невтручання в рішенні у справі «Хатчінсон 
проти Сполученого Королівства» (Hutchinson v. the United Kingdom)12. 
Підозра про застосування у практиці Суду подвійних стандартів 
посилилася рішенням у справі «Матіошаітіс та інші проти Лит-
ви» (Matioљaitis and Others v. Lithuania), в якому Суд здійснив більш 
ретельну оцінку литовського механізму перегляду, порівняно 
з оцінкою британ ського механізму перегляду в рішенні у справі 
«Хатчінсон проти Сполученого Королівства» (Hutchinson v. the United 
Kingdom)13.

У рішенні у справі «Матіошаітіс та інші проти Литви» (Ma-
tioљaitis and Others v. Lithuania) палата зазначила:

«Для забезпечення належного розгляду змін і прогресу в реабілі-
тації засудженого до довічного позбавлення волі, якими б знач-
ними вони не були, перегляд повинен передбачати або надання 

10 Див. мою думку у згаданому рішенні у справі «Хатчінсон проти Сполученого 
Королівства» (Hutchinson v. the United Kingdom), пункт 38.

11 Див. думку судді Саджо у згаданому рішенні у справі «Хатчінсон проти Сполу-
ченого Королівства» (Hutchinson v. the United Kingdom).

12 У зв’язку з цим, див. статті M. Петтігрю, «Політики, влада та помилування 
у Страсбурзі: диссоціативні рішення та різне ставлення у Європейському суді з прав 
людини», 2018 4(1) Міжнародне порівняльне право, с. 16–26; та Л. Грехема, «Від спра-
ви «Вінтер проти Сполученого Королівства» (Vinter v. United Kingdom) до «Хатчінсон 
проти Сполученого Королівства» (Hutchinson v. the United Kingdom) і назад? Історія 
справ засуджених до довічного позбавлення волі у Європейському суді з прав люди-
ни», 2018 (3) Огляд європейського законодавства з питань прав людини, с. 258–277.

13 Згадане рішення у справі «Матіошаітіс та інші проти Литви» (Matioљaitis and 
Others v. Lithuania), пункт 181.
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обґрунтування органами виконавчої влади, або судовий перегляд, 
щоб уникнути навіть ознаки свавілля. Суд також зазначив, що за-
суджений необхідною мірою повинен знати, що він має зробити 
для того, щоб його кандидатуру для звільнення було розглянуто та 
за яких умов це може вимагати надання обґрунтування, ці умови 
повинні бути гарантовані доступом до судового перегляду».

Іншими словами, у литовській справі палата неправильно 
тлумачила обов’язок судового перегляду, який був головним еле-
ментом доданим в рішенні у справі «Мюррей проти Нідерландів» 
(Murray v. the Netherlands). Тоді як у рішенні у справі «Мюррей про-
ти Нідерландів» (Murray v. the Netherlands) цей обов’язок був логічно 
пов’язаний з обов’язком надавати обґрунтування, в якості додат-
кової гарантії проти свавілля, у справі «Матіошаітіс та інші проти 
Литви» (Matioљaitis and Others v. Lithuania) він був перетворений в 
альтернативну гарантію останньому. Ця альтернатива не може 
бути логічно обґрунтована. Вимога надати обґрунтування має 
сенс лише у випадку, якщо воно може бути перевірено незалеж-
ним органом. Вимога до державних або адміністративних органів 
навести обґрунтовані пенологічні підстави стосовно необхідності 
подальшого тримання під вартою, але позбавляючи засудженого 
права на судовий перегляд цих підстав, має невелике, якщо вза-
галі яке-небудь значення, з точки зору заборони свавілля Уряду та 
органів державної влади.

Тому рекомендується, щоб Велика палата виконала свій 
обов’язок та раз і назавжди пояснила, що означає вимога у пунк-
ті 100 рішення у справі «Мюррей проти Нідерландів» (Murray v. the 
Netherlands), що механізм перегляду «повинен захищатися досту-
пом до судового перегляду». Зобов’язання держави розробити ме-
ханізм перегляду пенологічної необхідності подальшого триман-
ня під вартою не може сприйматися серйозно, якщо не визнається 
судовий перегляд.

ЧАСТКОВО ОКРЕМА ДУМКА СУДДІ КУРІС

1. Я проголосував проти пункту 5 резолютивної частини рі-
шення, тобто висновку більшості про те, що скарга заявника за 
статтею 8 Конвенції не потребувала окремого розгляду. На мою 
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думку, насправді вона потребувала. Цей висновок ґрунтується на 
застосуванні так званої формули Кимпеану, міркуванні, викла-
деному в одному реченні, що з огляду на те, що Суд «розглянув 
основні юридичні питання, порушені у цій заяві», він звільня-
ється від «необхідності у винесенні окремого рішення щодо при-
йнятності та суті [решти] скарги». Це стисле міркування наведено 
у пункті 189 цього рішення, в якому робиться посилання на рі-
шення у справі «Центр юридичних ресурсів в інтересах Валентина 
Кимпеану проти Румунії» [ВП] (Centre for Legal Resources on behalf of 
Valentin Cвmpeanu v. Romania) [GC], заява № 47848/08, від 17 липня 
2014 року), та в якому було дослівно скопійовано шаблон із пункту 
156 згаданого рішення.

Щоправда, справа «Центр юридичних ресурсів в інтересах Ва-
лентина Кимпеану проти Румунії» (Centre for Legal Resources on behalf 
of Valentin Cвmpeanu v. Romania) не була першою, в якій було засто-
совано формулу Кимпеану. Вона була використана у декількох по-
передніх справах. Але саме ця справа дала ім’я зазначеній фор-
мулі у внутрішньому слензі Суду, оскільки саме в цьому рішенні 
формула була закріплена як шаблон, який мав застосовуватися 
у подальших справах, що і відбувається з того часу (див. пункт 52).

2. У цій справі перед розглядом скарги заявника за статтею 8 
Конвенції Суд уже розглянув дві його скарги за статтею 3 Кон-
венції та встановив порушення цієї статті в обох випадках. Отже, 
скаргу за статтею 8 Конвенції було залишено без розгляду як по 
суті так і, навіть, у питанні прийнятності.

3. Під словосполученням «основні юридичні питання» біль-
шість мала на увазі питання, порушені заявником у двох скаргах 
за статтею 3 Конвенції. Одна з них стосувалася умов тримання 
заявника під вартою (одну частину цієї скарги, яка стосувалася 
побутових умов тримання під вартою, було відхилено як явно не-
обґрунтовану, проте іншу, щодо відсутності належної медичної 
допомоги, було визнано прийнятною та розглянуто по суті); інша 
того, що його покарання у виді довічного позбавлення волі є та-
ким, яке неможливо скоротити. Я не мав заперечень проти вста-
новлення порушення статті 3 Конвенції щодо обох скарг за стат-
тею 3 Конвенції, які було визнано прийнятними.

4. Щодо другої із зазначених скарг, то заявника було засу-
джено до довічного позбавлення волі ще до епохи Вінтера (див. 
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рішення у справі «Вінтер та інші проти Сполученого Королівства» 
(Vinter and Others v. the United Kingdom), заяви № 66069/09, № 130/10 
і № 3896/10, від 09 липня 2013 року). Свою заяву він подав 11 черв-
ня 2013 року, тобто майже за місяць до винесення цього ключо-
вого рішення. На той момент ключовою справою щодо питання 
(не)скоротності покарання у виді довічного позбавлення волі була 
справа «Кафкаріс проти Кіпру» [ВП] (Kafkaris v. Cyprus) [GC], заява 
№ 21906/04, від 12 лютого 2008 року). Відповідно до принципів 
Кафкаріс покарання заявника у виді довічного позбавлення волі 
швидше за все було б визнано скоротним, а порушення статті 3 
Конвенції не було б встановлено. Проте з рішенням у справі «Він-
тер та інші проти Сполученого Королівства» (Vinter and Others v. the 
United Kingdom) підхід Суду докорінно змінився, і ця зміна була 
підтверджена низкою подальших рішень.

Тим не менш, навіть зараз залишається питання стосовно то-
го, коли та яким національним органом влади було вчинено конкрет-
не порушення статті 3 Конвенції у зв’язку з тим, що покарання 
заявника у виді довічного позбавлення волі є таким, яке немож-
ливо скоротити. Важливість цього питання випливає з тривіаль-
ного факту, що кожне порушення закону (і Конвенції зокрема), 
як таке, завжди вчиняється не тільки у конкретному місці, але 
й у конкретний час, і, зрештою, але не в останню чергу, конкрет-
ним «правопорушником». Проте Суд ніколи не розглядав це пи-
тання — ані в контексті будь-якої конкретної ситуації засуджено-
го до довічного позбавлення волі до ухвалення рішення у справі 
«Вінтер та інші проти Сполученого Королівства» (Vinter and Others 
v. the United Kingdom), ані як загальне всебічне питання. Наскіль-
ки відомо, воно може ніколи не стати предметом розгляду. Навіть 
якщо на цьому етапі розвитку практики Суду щодо довічного поз-
бавлення волі це незручне питання (або скоріше декілька пов’я-
заних питань) може вважатися переважно теоретичним або над-
мірно аналітичним, його у жодному випадку не можна відкидати, 
принаймні не цілком.

Проте я не буду заглиблюватися тут у ці тонкощі. У зв’язку 
з цим я посилаюся на дві мої окремі думки (одна окрема, а ін-
ша співпадає із думкою більшості) в рішеннях у справах «Т. П. та 
А. Т. проти Угорщини» (T. P. and A. T. v. Hungary), заяви № 37871/14 
і № 73986/14, від 04 жовтня 2016 року) та «Матіошаітіс та інші про-
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ти Литви» (Matioљaitis and Others v. Lithuania), заяви № 22662/13, 
№ 51059/13, № 58823/13, № 59692/13, № 59700/13, № 60115/13, 
№ 69428/13 і № 72824/13, від 23 травня 2017 року).

5. У будь-якому випадку, добре усталена практика Суду (але 
наскільки «добре»?), яка існує наразі, переконливо не дає можли-
вості для іншого висновку щодо обговореного питання. Те саме 
стосується встановлення порушення статті 3 Конвенції у зв’язку 
з умовами тримання заявника під вартою (широка концепція, яка 
у цій конкретній справі була обмежена питанням відсутності на-
лежної медичної допомоги). Тому я погодився зі своїми колегами 
у палаті щодо цих висновків.

6. Водночас я не зміг підтримати рішення більшості залиши-
ти без розгляду скаргу заявника за статтею 8 Конвенції.

Основна складність пов’язана не стільки із залишеною без 
розгляду скаргою цього конкретного заявника, хоча сам факт то-
го, що його скаргу стосовно побачень під час тримання під вар-
тою не було розглянуто належним чином, викликає занепоко-
єння. Основна проблема полягає в інструменті, застосованому 
у цій справі для відмови у розгляді скарги заявника за статтею 
8 Конвенції, який при частому та безрозбірливому використан-
ні (навіть якщо він сам собою не є неприйнятним) може у більш 
широкому масштабі підірвати захист і просування різних конвен-
ційних прав.

Ця основна проблема — формула Кимпеану.
7. Зазвичай заявники скаржаться до Страсбурзького Суду не 

заради того, щоб відчути сумнівне задоволення від судового про-
цесу, під час якого (як додатковий продукт розгляду) можуть роз-
глядатися (і часто розглядаються) певні юридичні питання більш 
важливого значення: вони скаржаться на неприйнятну для них 
конкретну ситуацію, яку вони хочуть змінити. Напевно, левова 
частка всіх поданих заяв містить не одну, а декілька скарг (або, як 
інколи буває, перша заява згодом супроводжується додатковими 
заявами від того самого заявника), які, на думку заявників, пов’я-
зані з різними фактичними ситуаціями (або різними аспектами 
однієї фактичної ситуації) або мають юридично розглядатись 
не за одним, а декількома положеннями Конвенції. Такі скарги 
формулюються як окремі. Проте насправді вони можуть перети-
натися, оскільки або мають одне і те саме фактологічне підґрунтя 
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або стосуються взаємопов’язаних положень Конвенції. Таке перети-
нання або взаємопов’язаність скарг одного і того самого заявника 
може дозволити (а інколи навіть вимагати) Суду розглядати їх як 
такі, що порушують одне й те саме юридичне питання, а оскіль-
ки це питання вже було розглянуто (принаймні по суті, якщо не 
детально) з одного боку, фактологічного або правового, дійти вис-
новку про відсутність необхідності у його повторному розгляді за 
іншим положенням.

8. Взаємопов’язаність скарг є як перевагою, так і недоліком 
для Суду, який, як відомо, завантажений справами, що перебу-
вають на розгляді (один із моїх колег жартома, але вдало назвав 
Страсбурзький Суд «найбільшою юридичною фабрикою у світі»). 
Вона є перевагою, оскільки дозволяє залишати без розгляду певні 
скарги, при цьому не зашкодивши нікому, навіть заявникам. Ви-
рішуючи не розглядати окремо кожну зі скарг, що перетинаються, 
Суд фактично економить час та інші ресурси, але все ще виконує 
своє завдання. Проте взаємопов’язаність скарг є або, безумовно, 
може стати також і недоліком, оскільки спокуса залишити певні 
скарги без розгляду лише на підставі єдиної передумови, що вони 
є взаємопов’язаними — і, таким чином, зменшити кількість справ 
для розгляду Судом, — може бути занадто сильною, щоб ефектив-
но їй опиратися. Якщо така спокуса захопить судовий розум, то 
те, що я щойно назвав «передумовою», насправді може бути при-
водом або виправданням.

9. Для того, щоб розумно та правомірно сприймати та розгля-
дати скарги одного і того самого заявника, які, як стверджується 
стосуються різних фактологічних ситуацій (або різних аспектів 
одних і тих самих фактів) або подані за різними статтями Кон-
венції, як дві сторони однієї й тієї самої монети, потрібен певний 
поєднувальний елемент, який би об’єднав їх разом як дві сторони 
єдиного цілого.

Обґрунтування підстав, відповідно до яких скарги одного за-
явника можуть правомірно вважатися взаємопов’язаними, може 
походити з однієї з двох сфер (або обох). Цими сферами є: (і) ре-
альне життя, тобто конкретні фактологічні обставини, в яких ви-
никла спірна ситуація, представлена на розгляд Суду; та (іі) сфера 
права per se, тобто положення самої Конвенції. Tertium non datur. 
Якщо необхідний поєднувальний елемент не можна знайти у сфе-



129

Справа «Петухов проти України (№ 2)»

рі фактів, єдиною іншою сферою, де його можна було б шукати — і, 
можливо, знайти, — є самі правові норми.

Ця важлива відмінність ніколи не повинна залишатися поза 
увагою, коли Суд стикається з двома або більше скаргами одного 
і того самого заявника, незалежно від того викладені вони в од-
ній, двох або декількох окремих заявах: Суд повинен розглянути 
питання, чи потребують вони окремого розгляду або чи є вони 
взаємопов’язаними та чи можуть деякі з них бути залишені без 
розгляду. Якби у цій справі не було проігноровано цю відмінність, 
ця думка не була б написана. Далі я послідовно розгляну ці дві 
сфери та їхній вплив на фактичний або стверджуваний взаємо-
зв’язок скарг.

10. При вирішенні питання про те, чи можуть певні скарги од-
ного і того самого заявника бути правомірно залишені без розгля-
ду як взаємопов’язані з уже розглянутими Судом, необхідною пере-
думовою є їхня фактологічна взаємопов’язаність, sine qua non. Якщо 
фактологічні передумови однієї скарги перетинаються з іншою, 
то може бути правомірним (але не обов’язково переважним) не 
розглядати повторно те, що по суті є тією самою скаргою, оскільки 
такий розгляд був би зайвим (до речі, такий вибір відповідатиме 
додатковому, прагматичному міркуванню про прискорення роз-
гляду та економії ресурсів Суду). Стикнувшись з таким вибором, 
Суд може скористатися своєю свободою розсуду та вирішити, що 
окремий розгляд іншої скарги, яка лише номінально є окремою від 
уже розглянутої, не є необхідним. Проте таке рішення само собою 
не означає, що одна і та сама фактологічна ситуація не може або 
не повинна розглядатися з точки зору двох або більше статей: для 
визначення цього аспекту має застосовуватися інший критерій, 
який стосується сфери правових норм (див. пункти 11–13).

Однак, якщо дві або більше скарг стосуються непов’язаних 
фактологічних ситуацій, тобто якщо вони не мають спільного 
фактологічного підґрунтя, вони мають розглядатися як окре-
мі, навіть якщо вони обидві (усі) посилаються на одну і ту саму 
статтю. Не може існувати жодних правомірних підстав для того, 
щоб залишити без розгляду скарги, які є прийнятними за всіма 
іншими критеріями. І їх немає. Єдиною явною підставою для та-
кого рішення могло би бути прискорення розгляду справи. Такий 
розгляд був би похвальним як прагматичний і в цьому сенсі 
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обґрунтованим, проте прагматичний необов’язково означає пра-
вомірний. Нерідко як раз навпаки.

11. Тепер щодо юридичного або формального взаємозв’язку між 
скаргами. Він витікає із положень самої Конвенції. Юридичний 
або формальний взаємозв’язок скарг може бути вирішальним 
фактором у справах, в яких Суд має розглянути одну і ту саму 
фактологічну ситуацію, яка оскаржується не з одного, а декількох 
аспектів, іншими словами з точки зору двох або більше статей.

Трапляється, у багатьох заявах одна і та сама фактологічна 
ситуація виступає підставою для грандіозного посилання на ве-
лику кількість статей (що доволі обґрунтовано може викликати 
сумніви щодо обґрунтованості деяких скарг). Частіше за все роз-
гляд деяких із численних викладених скарг дійсно виявляється 
зайвим. Тим не менш, оскарження одного і того самого фактоло-
гічного питання за декількома статтями само собою не є надмір-
ним. Конвенція не має бути подроблена у тому сенсі, що її статті 
(принаймні багато з них), які закріпили індивідуальні права та 
свободи, повинні застосовуватися лише до однієї сфери, до якої 
не можуть застосовуватися інші. І, навпаки, не передбачалося, 
щоб її статті (або багато з них) були незастосовними до тих сфер, 
до яких були застосовні інші статті. Положення Конвенції пере-
тинаються і не аби якою мірою; предмет певних статей повністю 
або частково співпадає з предметом інших статей. Деякі статті 
повністю або частково поглинаються (об’єднуються, підпорядко-
вуються тощо — у своїй практиці Суд використовував різні термі-
ни для опису збіжності предмету різних статей) іншими статтями 
та у цьому сенсі є lex specialis щодо останніх, а ті інші статті — lex 
generalis. Наприклад, зокрема (але не виключно) коли йдеться про 
права цивільного характеру, пункт 1 статті 6 Конвенції у практи-
ці Суду вважається lex specialis щодо статті 13 Конвенції, яка є lex 
generalis; аналогічно стаття 11 Конвенції вважається lex specialis 
щодо статті 10 Конвенції, яка є lex generalis.

Якщо скарга щодо однієї і тієї самої фактологічної ситуації 
стосується як lex specialis, так і lex generalis, то у випадку встанов-
лення порушення Конвенції на підставі lex specialis повторний 
розгляд того самого питання за lex generalis може бути зайвим. 
У такому випадку Суд має право вирішити, що окремий розгляд 
тієї самої скарги за lex generalis не є необхідним.
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12. Слід повторно підкреслити, що так може бути лише у ви-
падку однієї і тієї самої скарги. Проте, якщо у двох поданих одним 
і тим самим заявником скаргах немає жодного спільного фактоло-
гічного підґрунтя, то факт залишення без розгляду однієї з них на 
підставі того, що статті, на які посилається заявник, є lex generalis 
і lex specialis однієї стосовно іншої, буде надуманим.

13. І на завершення, тоді як критерій щодо фактологічного під-
ґрунтя дозволяє Суду дійти висновку, що деякі фактологічно вза-
ємопов’язані скарги можна правомірно залишити без розгляду на 
підставі оцінки того, що порушена у них більшість фактологічних 
питань є суто номінальною, критерій щодо зв’язку між правовими 
положеннями може застосовуватися тільки до одного фактологічно-
го питання, у зв’язку з яким було зроблено посилання більше ніж 
на одну статтю, і дозволяє не розглядати це питання за певними 
статтями, якщо їхні положення значною мірою перетинаються 
з положеннями статей, за якими цю скаргу вже було розглянуто.

Отже, коли Суд розглядає множинність фактологічних питань 
і має встановити, чи є ця множинність реальною чи лише номі-
нальною, критерій щодо фактологічного підґрунтя є необхідним 
елементом, а спільне фактологічне підґрунтя є необхідною умовою 
для прийняття рішення, що певні скарги мають бути залишені без 
розгляду; критерій щодо зв’язку між положеннями Конвенції за-
стосовується лише тоді, коли було встановлено, що множинність 
фактологічних ситуацій, що оскаржуються, є лише номінальною. 
Тому критерій правового зв’язку є допоміжним.

14. Наведені міркування щодо юридичного (формального) 
взаємозв’язку скарг стосуються скарг за статтями 3 і 8 Конвенції, 
коли вони подаються одним і тим самим заявником. У практиці 
Суду ці дві статті не розглядаються як такі, що перетинаються, 
не кажучи вже про lex generalis і lex specialis одна стосовно іншої. 
Отже, скарга за статтею 8 Конвенції a priori не може розглядатися 
як така, що охоплюється скаргою за статтею 3 Конвенції (як, на-
приклад, зі скаргами за статтями 11 і 10 Конвенції).

15. Проте це не виключає повністю можливості того, що за 
конкретних обставин окремої справи скарга за статтею 8 Конвен-
ції може повністю або принаймні частково охоплюватися скаргою 
за статтею 3 Конвенції. Таке трапляється, оскільки будь-яке жор-
стоке поводження, заборонене статтею 3 Конвенції (катування, 
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нелюдське чи таке, що принижує гідність, поводження або пока-
рання) за своєю суттю також передбачає певне посягання на при-
ватне життя особи або її сімейне життя, повага до якого захищена 
статтею 8 Конвенції; з іншого боку, втручання у приватне жит-
тя особи (або навіть її сімейне життя) може приймати форми, які 
важко буде назвати жорстоким поводження у конкретному розу-
мінні статті 3 Конвенції. Але можна стверджувати про існування 
аналогічного зв’язку між статтями 8 і 2, 8 і 4, 8 і 5 Конвенції тощо.

16. Таким чином, зв’язок між предметом регулювання ста-
тей 3 і 8 Конвенції per se не дозволяє трактувати ці дві статей, як 
такі, що перетинаються у прямому розумінні цього слова, не ка-
жучи вже про зв’язок lex generalis і lex specialis одна стосовно іншої. 
Статті 3 і 8 Конвенції залишаються окремими правовими сфера-
ми — проте, як такі, вони не є повністю ізольованими одна від 
одної, та залежно від конкретних обставин між ними може бути 
встановлено зв’язок.

17. Наприклад, у рішенні у справі «Мельник проти України» 
(Melnik v. Ukraine), заява № 72286/01, пункт 62, від 28 березня 
2006 року) Суд визнав, що стаття 8 Конвенції може поширювати-
ся на ситуації позбавлення свободи та розглядатися як така, що 
забезпечує захист у ситуаціях стосовно умов тримання під вар-
тою, в яких не досягається рівень суворості, передбачений стат-
тею 3 Конвенції. Можливість розширення дії меж статті поясню-
ється, зокрема, тим, що поняття «приватне життя» є широким 
і не підлягає вичерпному визначенню, проте охоплює моральну 
та фізичну недоторканість особи і, таким чином, охоплює багато 
аспектів фізичної та соціальної ідентичності особи (див., як одне 
з нещодавніх джерел, рішення у справі «Денісов проти України» 
[ВП] (Denisov v. Ukraine) [GC], заява № 76639/11, пункти 95 і 96, від 
25 вересня 2018 року; але також зверніть увагу на рішення у спра-
вах «Абу Зубайдах проти Литви» (Abu Zubaydah v. Lithuania), заява 
№ 464454/11, пункт 664, від 31 травня 2018 року та «Аль Нашірі 
проти Румунії» (Al Nashiri v. Romania), заява № 33234/12, пункт 697, 
від 31 травня 2018 року, які, хоча і були ухвалені раніше, набули 
статусу остаточних після рішення у справі «Денісов проти Украї-
ни» (Denisov v. Ukraine) (08 жовтня 2018 року) та в яких тлумачен-
ня поняття «приватного життя» як таке, що охоплює моральну та 
фізичну недоторканість особи, супроводжується застереженням 
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«залежно від обставин»). У рішенні у справі «Мельник проти Укра-
їни» (Melnik v. Ukraine) Суд встановив порушення статей 3 і 13 Кон-
венції, проте, пославшись на рішення у справі «Нурай Шен проти 
Туреччини (№ 2)» (Nuray Şen v. Turkey) (no. 2), заява № 25354/94, 
від 30 березня 2004 року та ухвалу щодо прийнятності у справі 
«Скубенко проти України» (Skubenko v. Ukraine), заява № 41152/98, 
від 06 квітня 2004 року), постановив ще у своїх попередніх 
висновках, що «на цій стадії не [було] доречним окремо розгля-
дати [також питання стверджуваного втручання держави у право 
заявника на повагу до його кореспонденції у виправній колонії]», 
не дивлячись на те, що ця скарга за статтею 8 Конвенції не бу-
ла «уточненням» скарги за статтею 3 Конвенції (див. пункт 63). 
Не менш важливим для такого висновку був той факт, що скарга 
заявника за статтею 8 Конвенції була подана після повідомлення 
Уряду держави-відповідача про декілька його первинних скарг 
і згодом про його додаткові скарги за статтями 3 і 13 Конвенції. 
За цих конкретних обставин тієї справи будь-яке твердження про 
те, що скаргу за статтею 8 Конвенції було залишено без розгляду 
безпосередньо у зв’язку з її правовим зв’язком зі статтею 3 Кон-
венції, було б сумнівним. Крім того, розглядаючи питання про 
те, що стаття 8 Конвенції може поширюватися на ситуації з поз-
бавленням свободи та надавати захист щодо умов тримання під 
вартою (що є «природною» сферою дії статті 3 Конвенції) Суд 
посилався на рішення у справі «Ранінен проти Фінляндії» (Raninen 
v. Finland), від 16 грудня 1997 року, пункт 63, Збірник рішень Єв-
ропейського суду з прав людини 1997-VIII); досить цікаво, що в ос-
танній справі Суд, незважаючи на загальне визнання можливості 
юридичної взаємопов’язаності скарг за статтями 3 і 8 Конвенції, 
не встановив порушення статті 3 Конвенції (проте встановив по-
рушення пунктів 1 і 2 статті 5 Конвенції) і потім постановив, що 
не виникало окремого питання за статтею 8 Конвенції, оскіль-
ки «заявник ґрунтував [цю] скаргу ... на тих самих фактах, що 
і скаргу за статтею 3 Конвенції» і не довів існування «достатніх 
елементів, які б дозволили йому дійти ви сновку, що оскаржува-
не поводження спричинило такі негативні наслідки для фізичної 
або моральної недоторканості [заявника], щоб становити втру-
чання у [його] право на повагу до приватного життя, гарантоване 
статтею 8 Конвенції» (див. пункт 64).
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18. Загалом межа між скаргами за статтями 3 і 8 Конвенції 
є доволі простою, проте не абсолютно чіткою. Скарги за статтею 3 
Конвенції та статтею 8 Конвенції можуть бути взаємопов’язани-
ми, проте, як правило, не можуть перетинатися лише на підставі 
правового зв’язку між предметами статей 3 і 8 Конвенції. Навіть 
якщо винятки теоретично є можливими, то остаточний критерій, 
який дозволяє дійти висновку, що скарги за статтями 3 і 8 Кон-
венції є взаємопов’язаними, цілком або частково, полягає в тому, 
про що вже було зазначено у пункті 15 — у конкретних обстави-
нах справи. У першу чергу цей критерій вказує на спільне факто-
логічне підґрунтя скарг, які перетинаються. Лише коли скарги за 
статтями 3 і 8 Конвенції дійсно мають певне спільне фактологічне 
підґрунтя, можна посилатися на допоміжний критерій правового 
зв’язку між двома статтями, щоб встановити, що неізольованості 
положень цих статей може бути достатньо для того, щоб Суд вирі-
шив, що скарга підпадає під такі вимоги Конвенції, які з огляду на 
конкретні обставини справи можуть вважатися такими, що спів-
падають значною мірою, і це звільняє Суд від розгляду тієї самої 
фактологічної ситуації з точки зору усіх статей, на які робиться 
посилання.

19. Викладене міркування цілком застосовується до скарг за 
статтею 8 Конвенції щодо побачень з родичами під час тримання 
під вартою (а також до інших аспектів приватного та сімейного 
життя засуджених), а також до скарг на умови тримання під вар-
тою, які є предметом розгляду у цій справі. У практиці Суду такі 
скарги завжди вважалися такими, що не співпадають, та розгля-
далися окремо (за умови, що вони були прийнятними відповідно 
до встановлених Конвенцією умов). Той факт, що Суд вже розгля-
дав скарги за статтею 3 Конвенції не перешкоджав йому розгля-
нути їх за статтею 8 Конвенції, не кажучи вже про те, щоб зазна-
чити, що з огляду на той розгляд він звільнявся від розгляду за 
іншою статтею, про що належним чином просила особа, яка ско-
ристалась своїм правом за статтею 34 Конвенції. Далі наведено 
декілька прикладів.

20. У рішенні у справі «Пірс проти Греції» (Peers v. Greece), за-
ява № 28524/95, ЄСПЛ 2001-III) Суд встановив порушення статті 3 
Конвенції у зв’язку з так званими «об’єктивно неприйнятними 
умовами тримання заявника під вартою» (див. пункт 75) та стат-
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ті 8 Конвенції у зв’язку з переглядом кореспонденції заявника, 
inter alia, з конвенційними органами. У рішенні у справі «Полто-
рацький проти України» (Poltoratskiy v. Ukraine), заява № 38812/97, 
ЄСПЛ 2003-V), Суд також вважав, що йому нічого не перешкод-
жало розглянути скаргу заявника щодо обмеження побачень 
з родичами у виправній колонії та встановити порушення статті 
8 Конвенції, хоча він уже встановив порушення статті 3 Конвен-
ції у зв’язку з умовами тримання під вартою (а також інші пору-
шення статті 3 Конвенції); пішовши ще далі, Суд також розгля-
нув скаргу за статтею 9 Конвенції (та встановив порушення цієї 
статті). У рішенні у справі «Алексанян проти Росії» (Aleksanyan v. 
Russia), заява № 46468/06, від 22 грудня 2008 року) Суд встановив, 
inter alia, як порушення статті 3 Конвенції у зв’язку з відсутністю 
належної медичної допомоги у слідчому ізоляторі, так і статті 8 
Конвенції у зв’язку з обшуками у камері заявника. У рішенні «Віс-
логузов проти України» (Visloguzov v. Ukraine), заява № 32362/02, 
від 20 травня 2010 року) Суд встановив порушення статті 3 Кон-
венції як у зв’язку з побутовими умовами тримання заявника під 
вартою, так і відсутністю належної медичної допомоги у заявни-
ка під час тримання його під вартою, а також порушення статті 8 
Конвенції у зв’язку з вилученням та утриманням адміністрацією 
виправної колонії листів від Суду. У рішенні у справі «Іштван Га-
бор Ковач проти Угорщини» (Istvбn Gбbor Kovбcs v. Hungary), заява 
№ 15707/10, від 17 січня 2012 року) Суд, встановивши порушен-
ня статті 3 Конвенції у зв’язку з триманням заявника під вартою 
в умовах переповненості камер, розглянув його скаргу щодо об-
межень «частоти та тривалості побачень з родичами» і встановив 
порушення статті 8 Конвенції. У рішенні у справі «Ідалов проти 
Росії» [ВП] (Idalov v. Russia) [GC], заява № 5826/03, від 22 травня 
2012 року) було встановлено два порушення статті 3 Конвенції 
у зв’язку з умовами тримання заявника під вартою, а також по-
рушення статті 8 Конвенції у зв’язку з відкриттям працівника-
ми виправної колонії адресованих заявнику листів Суду (разом 
із низкою порушень інших статей), див. також рішення у справі 
«Буглов проти України» (Buglov v. Ukraine), заява № 28825/02, від 
10 липня 2014 року).

21. У низці справ висновки щодо стверджуваних порушень 
статей 3 і 8 Конвенції були, так би мовити, комбінованими. У рі-
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шенні у справі «Валашінас проти Литви» (Valaљinas v. Lithuania), 
заява № 44558/98, ЄСПЛ 2001-VIII) Суд встановив порушення 
статті 8 Конвенції у зв’язку контролюванням листування заявни-
ка, який був засудженим, із Судом, порушення статті 3 Конвенції 
у зв’язку з особистим обшуком заявника, який становив таке, що 
принижує гідність, поводження, проте не встановив порушення 
статті 3 Конвенції у зв’язку із застосуванням до нього дисциплі-
нарних стягнень. У рішеннях у справах «Назаренко проти України» 
(Nazarenko v. Ukraine), заява № 39483/98, від 29 квітня 2003 року) та 
«Данкевич проти України» (Dankevich v. Ukraine), заява № 40679/98, 
від 29 квітня 2003 року) було встановлено порушення статті 3 
Конвенції у зв’язку з умовами тримання заявника під вартою та 
порушення статті 8 Конвенції у зв’язку з втручанням у право за-
явника на повагу до його кореспонденції протягом одного періо-
ду тримання під вартою, проте не встановлено порушення цієї 
статті щодо іншого періоду. Ще більш комбінованими були висно-
вки в рішенні у справі «Хохліч проти України» (Khokhlich v. Ukraine), 
заява № 41707/98, від 29 квітня 2003 року): порушення та відсут-
ність порушення статті 3 і порушення та відсутність порушен-
ня статті 8 Конвенції. Приблизно аналогічними, проте ще більш 
комбінованими, були висновки в рішенні у справі «Войкін та інші 
проти України» (Voykin and Others v. Ukraine), заява № 47889/08, від 
27 березня 2018 року), в якому Суд розглянув заяву, подану чо-
тирма заявниками. У рішенні у справі «Родзевілло проти України» 
(Rodzevillo v. Ukraine), заява № 38771/05, від 14 січня 2016 року) Суд 
встановив порушення статті 8 Конвенції (обмежена можливість 
у батьків заявника відвідувати його у ви правній колонії) та по-
рушення статті 3 Конвенції (умови тримання під вартою), проте 
одна скарга за статтею 3 Конвенції була відхилена як явно необ-
ґрунтована. І так далі.

У жодному з цих рішень не було навіть найменшого натяку на 
те, що будь-які юридичні питання, незалежно від того, було вста-
новлено порушення Конвенції чи ні, повинні були вважатися «ос-
новними» (як у цій скарзі), тоді як інші, відповідно, «неосновни-
ми», що б це не означало (див. пункти 54, 68 і 73).

22. Були також справи, в яких Суд, встановивши порушення 
статті 3 Конвенції у зв’язку з умовами тримання під вартою, по-
тім встановлював порушення статті 14 у поєднанні зі статтею 8 
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Конвенції, а після цього залишав без розгляду скаргу виключно 
за статтею 8 Конвенції. Наприклад, у рішенні у справі «Варнас 
проти Литви» (Varnas v. Lithuania), заява № 42615/06, від 09 липня 
2013 року) заявник скаржився на неможливість отримати поба-
чення з дружиною під час його досудового тримання під вартою 
(стверджуючи, inter alia, що його право щодо цього було більш 
обмежено, ніж у засуджених осіб, які відбували покарання у ви-
правній колонії); у рішенні у справі «Костел Гачі проти Румунії» 
(Costel Gaciu v. Romania), заява № 39633/10, пункт 50, від 23 черв-
ня 2015 року) заявник скаржився на відмову у задоволенні його 
клопотань про подружні побачення лише на підставі того, що він 
не був засудженим (відповідно до національного законодавства 
особа під час досудового тримання під вартою не мала права на 
подружні побачення, на відміну від уже засуджених осіб, наділе-
них таким правом). Суд вважав, що оскільки він встановив пору-
шення статті 14 Конвенції у поєднанні зі статтею 8 Конвенції, не 
було необхідності окремо розглядати, чи було порушено статтю 8 
Конвенції. Проте таке залишення без розгляду скарги за стат-
тею 8 Конвенції представляло зовсім інший підхід на відміну від 
застосованого у цій справі, коли таку скаргу не було розглянуто 
з жодної точки зору. Цікаво, що самі заявники у згаданих спра-
вах не посилалися на статті 8 і 14 Конвенції: пан Варнас поси-
лався на статтю 3 Конвенції, а пан Гачі — на статті 3 і 7 Конвен-
ції. Саме Суд proprio motu перекваліфікував їхні скарги як такі, 
що підпадають під дію статей 8 і 14 Конвенції, виходячи з того, 
що суть їхніх скарг полягала у «стверджуваному необґрунтовано 
різному ставленні у питанні подружніх побачень до нього, як до 
особи, що трималась під вартою під час проведення досудового 
слідства, та засуджених, які відбували покарання у виправній 
колонії» (див. рішення у справі «Варнас проти Литви» (Varnas v. 
Lithuania), пункт 92 та «Костел Гачі проти Румунії» (Costel Gaciu v. 
Romania), пункт 43). З цієї точки зору є настільки очевидним те, 
що Суд взагалі повинен був оголосити окремі скарги за статтею 8 
Конвенції відхиленими, оскільки такі скарги конкретно не були 
визначені ні заявниками, ні Судом.

23. Для повноти картини слід зазначити, що у низці інших 
справ Суд, уже розглянувши скарги на умови тримання під вар-
тою (а іноді також інші твердження), утримувався від ухвалення 
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рішень по суті скарг щодо обмеження побачень з родичами, проте 
не на підставі того, що розгляд певних «основних юридичних пи-
тань» нібито звільнив його від необхідності розглядати деякі інші 
питання.

Наприклад, у рішенні у справі «Савенковас проти Литви» 
(Savenkovas v. Lithuania), заява № 871/02, від 18 листопада 2008 року) 
Суд, встановивши порушення статті 3 Конвенції у зв’язку з умо-
вами тримання заявника під вартою та порушення статті 8 Кон-
венції у зв’язку з надмірним контролем за його кореспонденцією 
(і розглянувши також скарги за статтями 5 і 6 Конвенції), також 
розглянув питання прийнятності скарги за статтею 8 Конвен-
ції щодо побачень із родичами, проте відхилив її як явно необ-
ґрунтовану, оскільки заявник «не довів, що йому було відмовле-
но у будь-яких побаченнях із родичами» (див. пункт 100). У рі-
шенні у справі «Пехович проти Польщі» (Piechowicz v. Poland), заява 
№ 20071/07, від 17 квітня 2012 року) Суд відхилив скаргу заявника 
на умови тримання його під вартою у зв’язку з невичерпанням на-
ціональних засобів юридичного захисту, проте потім розглянув 
скаргу за статтею 8 Конвенції та встановив порушення у зв’язку 
з обмеженням контактів заявника з його родиною під час триман-
ня його під вартою.

24. У практиці Суду звичайний порядок розгляду справ, в яких 
було висунуто скарги як за статтею 3 Конвенції, так і статтею 8 
Конвенції, полягає в тому, що першими розглядаються скарги за  
статтею 3 Конвенції. Проте були винятки. Наприклад, у рішенні 
у справі «Варнас проти Литви» (Varnas v. Lithuania), обговореному 
у пункті 22, Суд спочатку встановив порушення статті 8 Конвен-
ції у поєднанні зі статтею 14 Конвенції (після того, як відхилив 
як явно необґрунтовані скарги заявника за статтею 5 Конвенції 
на тривалість тримання його під вартою), а потім розглянув скар-
гу за статтею 3 Конвенції щодо стверджуваних неналежних умов 
тримання під вартою, проте відхилив її, оскільки заявник «не по-
рушив це питання у [національних] адміністративних судах, ... що 
було ефективним засобом юридичного захисту у зв’язку з [таки-
ми] скаргами» (див. пункт 124). Незважаючи на різницю у поряд-
ку розгляду, структура залишалася попередньою: скарги за стат-
тею 8 Конвенції розглядалися як окремі та незалежні від скарг за 
статтею 3 Конвенції.



139

Справа «Петухов проти України (№ 2)»

25. Це стосується зв’язку між правовими питаннями, що ви-
никають за скаргами за статтею 3 Конвенції на умови тримання 
під вартою (у тому числі відсутність медичної допомоги) та тими, 
що виникають за статтею 8 Конвенції. Структурний підхід Суду до 
скарг стосовно того, що покарання заявника у виді довічного поз-
бавлення волі є таким, яке неможливо скоротити (стаття 3 Кон-
венції), та обмежень побачень із родичами під час тримання під 
вартою (стаття 8 Конвенції) взагалі не відрізнявся: ці скарги роз-
глядалися окремо. Наприклад, у рішенні у справі «Окалан проти 
Туреччини (№ 2)» (Цcalan v. Turkey (no. 2), заява № 24069/03 і 3 інші, 
від 18 березня 2014 року) не було встановлено порушення статті 8 
Конвенції у зв’язку зі стверджуваними обмеженнями на побачен-
ня та листуванням заявника з родичами, проте було встановлено 
порушення статті 3 Конвенції у зв’язку з відсутністю можливості 
умовно-дострокового звільнення заявника, засудженого до довіч-
ного позбавлення волі. Загалом, встановлення порушення статті 3 
Конвенції у зв’язку з нескоротністю покарання у виді довічного 
позбавлення волі не було виправданням для залишення без роз-
гляду інших скарг за статтею 8 Конвенції. Останні не були зали-
шені без розгляду; див., наприклад, рішення у справі «Харакчієв 
і Толумов проти Болгарії» (Harakchiev and Tolumov v. Bulgaria), заяви 
№ 15018/11 і № 61199/12, ЄСПЛ 2014 (витяги), в якій один із заяв-
ників скаржився, що адміністрація установи виконання покарань 
постійно відкривала та читала його кореспонденцію зі своїм за-
хисником, а деякі його листи захиснику не надсилала. Ця скарга 
була розглянута, проте відхилена як «частково подана з порушен-
ням строку та частково явно необґрунтована» (див. пункт 277).

26. Аналогічний структурний підхід також застосовувався 
у справах, в яких заявники не були ув’язненими, а в тім перебу-
вали під контролем органів вдали. Наприклад, у рішенні у справі 
«В. С. проти Словаччини» (V. C. v. Slovakia), заява № 18968/07, ЄСПЛ 
2011 (витяги) Суд встановив порушення статті 3 Конвенції у зв’яз-
ку зі стерилізацією заявниці, на яку вона не давала свідомої зго-
ди, та порушення статті 8 Конвенції у зв’язку з «відсутністю ... га-
рантій, які б звернули особливу увагу на репродуктивне здоров’я 
заявниці, як представниці ромів, [що] призвело до неспроможно-
сті ... забезпечити її достатнім засобом захисту, який дозволив б 
їй ефективно здійснювати своє право на повагу до її приватного 
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та сімейного життя» (див. пункт 154). Насправді обидва порушен-
ня стосувалися однієї і тієї самої дії, проте це не завадило Суду 
оцінити цю дію з точки зору обох статей, і статті 3 Конвенції, 
і статті 8 Конвенції (хоча Суд постановив, що встановлення пору-
шення статті 8 Конвенції звільнило його від розгляду цієї дії окре-
мо за статтею 12 Конвенції, тобто, розгляду питання, чи призвела 
ця дія до порушення права заявниці на шлюб і створення сім’ї). 
Порушення обох статей 3 і 8 Конвенції було встановлено в рішен-
ні у справі «Р. Р. проти Польщі» (R. R. v. Poland), заява № 27617/04, 
ЄСПЛ 2011 (витяги); а в рішенні у справі «Тисьанц проти Польщі» 
(Tysiąc v. Poland), заява № 5410/03, ЄСПЛ 2007-I) не було встанов-
лено порушення статті 3 Конвенції, проте було встановлено пору-
шення статті 8 Конвенції.

27. У кожній із цих справ були розглянуті як скарги за стат-
тею 3 Конвенції, так і за статтею 8 Конвенції, якщо тільки відпо-
відно до Конвенції не було вагомих підстав не робити цього. Тим 
не менш, у певних справах, які скоріше є винятками, Суд, встано-
вивши порушення статті 3 Конвенції у зв’язку з умовами триман-
ня під вартою, відмовляв у розгляді скарги за статтею 8 Конвенції 
щодо побачень з родичами під час тримання під вартою. Ключо-
вим та вирішальним критерієм у таких справах було те, чи мали 
скарги спільне фактологічне підґрунтя. У рішенні у справі «Ілашку 
та інші проти Молдови та Росії» [ВП] (Ilaşcu and Others v. Moldova 
and Russia) [GC], заява № 48787/99, ЄСПЛ 2004-VII) Суд встановив 
порушення статті 3 Конвенції, проте повернувшись до скарг за-
явників за статтею 8 Конвенції вирішив, що не було необхідно-
сті розглядати їх окремо за цією статтею, вказавши, що скарга за 
статтею 8 Конвенції «обмежувалась тим фактом, що заявники не 
мали можливості вільно надсилати листи своїм родичам ... з уста-
нови виконання покарань і труднощами, з якими вони зіткнули-
ся під час отримання побачень зі своїми сім’ями», проте ці твер-
дження вже «були ... враховані в контексті статті 3 Конвенції»; Суд 
послався на чотири пункти цього рішення, в яких були розгляну-
ті ті самі факти (див. пункти 469 і 470). За конкретних обставин 
цієї справи це було поясненням (яке деякі, тим не менш, можуть 
вважати спірним), а не різким твердженням, що скаргу за стат-
тею 8 Конвенції не буде розглянуто, оскільки в цьому просто «не 
було необхідності». Для порівняння в останній справі щодо того 
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самого міжнародного конфлікту «Мозер проти республіки Молдова 
та Росії» [ВП] (Mozer v. the Republic of Moldova and Russia) [GC], заява 
№ 11138/10, від 23 лютого 2016 року) Суд, встановивши порушен-
ня статті 3 Конвенції у зв’язку з неналежними умовами триман-
ня заявника під вартою, потім розглянув його скаргу за статтею 8 
Конвенції щодо відсутності явних причин, які упродовж значного 
періоду часу перешкоджали йому зустрітися зі своїми батьками, 
та встановив порушення статті 8 Конвенції, оскільки «обмеження 
на побачення з батьками» не відповідало вимогам Конвенції (див. 
пункт 196).

28. Принциповий підхід, що скарги за статтями 3 і 8 Конвенції 
порушують окремі юридичні питання вкоренився (і сподіваюся, все 
ще залишається, не дивлячись на прикре відхилення у цій справі) 
у практиці Суду настільки, що з плином років справи з такими 
скаргами все частіше розглядаються не палатами, а комітетами, 
що свідчить про те, що від справ цієї категорії не варто обґрунто-
вано очікувати нічого нового.

Ось лише декілька нещодавніх прикладів: у рішенні у справі 
«Оскірко проти Литви» [Комітет] (Oskirko v. Lithuania) [Committee], 
заява № 14411/16, від 25 вересня 2018 року) Суд встановив по-
рушення статті 3 Конвенції у зв’язку з умовами тримання заяв-
ника під вартою (які, крім того, включали низку пов’язаних із 
приватністю елементів), а потім розглянув його скаргу за стат-
тею 8 Конвенції (окремо та у поєднанні зі статтею 14 Конвенції) 
щодо стверджуваної відсутності тривалих подружніх побачень, 
проте відхилив її як таку, що не відповідає положенням Конвен-
ції за критерієм ratione personae, оскільки, як з’ясувалося, заяв-
ник ніколи не клопотав про такі побачення; в рішенні у справі 
«Мішно проти Литви» [Комітет] (Michno v. Lithuania) [Committee], 
заява № 29826/15, від 04 грудня 2018 року) Суд, встановивши 
порушення статті 3 Конвенції у зв’язку з побутовими умовами 
тримання заявника під вартою, також розглянув його скаргу за 
статтею 8 Конвенції та встановив порушення цієї статті, оскіль-
ки упродовж тривалого досудового тримання під вартою заявни-
ку не було дозволено мати тривалі побачення з його партнером 
та сестрою. Такий самий підхід був типовим у справах проти 
України. Наприклад, у рішенні у справі «Гук проти України» [Ко-
мітет] (Guk v. Ukraine) [Committee], заява № 16995/05, від 08 груд-
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ня 2016 року) було встановлено порушення статті 3 Конвенції 
у зв’язку з побутовими умовами тримання заявника під вартою, 
а також порушення статті 8 Конвенції у зв’язку з частотою та три-
валістю побачень із родичами під час тримання під вартою після 
засудження, кількістю осіб, з якими дозволялося бачитися про-
тягом одного побачення, і характером проведення цих побачень; 
у пов’язаній справі «Ткачов проти України» [Комітет] (Tkachev 
v. Ukraine) [Committee], заява № 11773/08, від 19 квітня 2018 року) 
Суд, посилаючись на своє рішення у справі «Гук проти України» 
(Guk v. Ukraine), встановив порушення статті 3 Конвенції у зв’язку 
з «аналогічними обставинами», що і у згаданій справі, і постано-
вив, що не було необхідності розглядати інші твердження заяв-
ника щодо умов тримання його під вартою (див. пункти 32 і 33), 
а потім розглянув скаргу за статтею 8 Конвенції, яку відхилив як 
явно необґрунтовану.

29. З огляду на таку практику скарги за статтею 8 Конвенції 
щодо побачень із родичами під час тримання під вартою (або, де це 
застосовано, подружніх побачень, — у контексті умови, що Суд по-
ки ще не тлумачив Конвенцію як таку, що вимагає окремого поло-
ження для таких побачень, — в якості, мабуть, найбільш нещодав-
нього підтвердження цієї, безперечно, давньої тези 1990-х років 
див. рішення у справах «Варнас проти Литви» (Varnas v. Lithuania) 
та «Костел Гачі проти Румунії» (Costel Gaciu v. Romania), обговорені 
у пункті 22) або щодо умов тримання під вартою у жодному разі 
не можна розглядати, у будь-якому юридично значущому сенсі, та 
тлумачити як такі, що охоплюються статтею 3 Конвенції з точки 
зору зв’язку між цими двома статтями.

30. Це було багато (хтось скаже забагато) для чистої теорії та 
практики Суду щодо скарг за статтями 3 і 8 Конвенції, які збіга-
ються. Тепер я повертаюся до скарг заявника у цій справі.

31. Нагадаю, скарга за статтею 8 Конвенції стосувалася ствер-
джуваного порушення права заявника на побачення з родичами 
під час тримання під вартою, тоді як скарги за статтею 3 Конвен-
ції стосувались умов тримання заявника під вартою (відсутність 
належної медичної допомоги) та того, що його покарання у виді 
довічного позбавлення волі є таким, яке неможливо скоротити.

Так, скарга за статтею 8 Конвенції була відокремлена від скарг 
за статтею 3 Конвенції та не мала з ними спільного фактологічно-
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го підґрунтя. Між ними була значна відмінність. Вони ані трохи 
не перетиналися одна з одною.

Єдиною спільною фактологічною обставиною у них було те, 
що заявник був ув’язненим. Не було жодних інших помітних рис, 
які могли б їх об’єднати, а те, що заявник був ув’язненим не було 
вирішальним, наскільки б важливим це не було для нього. Як би 
це було не так, то скарги, подані одним і тим самим ув’язненим, 
мали б завжди розглядатися як (фактологічно) взаємопов’язані, 
незважаючи на те, наскільки б вони були відокремлені у житті, 
а в праві тим паче.

32. Побачення з родичами (або подружні побачення) — це одне 
питання; умови тримання під вартою та те, що покарання у виді 
довічного позбавлення волі є таким, яке неможливо скоротити — 
інше. Цілком допустимо, що побачення з родичами (подружні 
побачення) можуть бути заборонені для засуджених до довічного 
позбавлення волі, які тримаються в належних умовах і, навпаки, 
дозволятися засудженим до довічного позбавлення волі, які три-
маються в умовах, які не відповідають вимогам статті 3 Конвенції 
щоразу, як вони про них клопотатимуть. До цього часу Суд у своїй 
практиці дотримувався цієї основної відмінності: наскільки мені 
відомо, Суд ніколи не встановлював порушення статті 3 Конвенції 
виключно через обмеження побачень із родичами (або подруж-
ніх побачень) в установах виконання покарань і також ніколи не 
встановлював порушення статті 8 Конвенції виключно через не-
належні умови тримання під вартою, у тому числі у зв’язку з не-
належною медичною допомогою (навіть погоджуючись з тим, що 
стаття 8 Конвенції може поширюватися на ситуації позбавлення 
свободи — див. пункт 17).

33. З огляду на відсутність спільного фактологічного під-
ґрунтя у скаргах заявника за статтею 3 і 8 Конвенції, то немає не-
обхідності перевіряти їх за допоміжним критерієм, тобто з точки 
зору правового зв’язку між цими статтями. Немає жодних кон-
кретних обставин, які б виправдовували застосування такої пере-
вірки, а тим більше дозволяли залишити без розгляду його скаргу 
за статтею 8 Конвенції.

34. Давайте на мить уявимо, що заявник подав не одну, а дві 
окремі заяви щодо одних і тих самих стверджуваних порушень: 
одну за статтею 3 Конвенції (щодо умов тримання під вартою та 
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того, що покарання у виді довічного позбавлення волі є таким, яке 
неможливо скоротити), а другу за статтею 8 Конвенції (щодо поба-
чень з родичами); та що Суд (якою б не була причина) не об’єднав 
їх, а розглянув по черзі. Чи міг би Суд у другій справі (щодо поба-
чень із родичами) постановити, що скарга за статтею 8 Конвенції 
не потребує окремого розгляду, оскільки «основні» юридичні пи-
тання (за статтею 3 Конвенції) було розглянуто у першій справі? 
Я так не думаю. Це було б занадто непереконливо та необґрунто-
вано. Занадто байдужо та самовпевнено.

35. Отже, скарга за статтею 8 Конвенції потребувала окремого 
розгляду, оскільки порушувала окреме юридичне питання. Проте 
не тільки через це. Вона не могла бути правомірно залишена без 
розгляду, оскільки це суперечило усталеній практиці Суду, в якій, 
як було продемонстровано, скарги за статтями 3 і 8 Конвенції 
завжди розглядалася по суті окремо (за умови, якщо вони були 
прийнятними відповідно до встановлених Конвенцією критеріїв).

36. Принаймні так було до появи формули Кимпеану. А точ-
ніше до її безрозбірливого застосування як шаблону у справах, 
в яких вона не підходила. Як і в цій справі.

37. Якщо застосування у цій справі формули Кимпеану для то-
го, щоб залишити без розгляду скаргу заявника за статтею 8 Кон-
венції, було спробою створити враження, що ця скарга якимось 
чином (фактологічно чи принаймні юридично) була взаємопов’я-
зана з його скаргами за статтею 3 Конвенції, то таке враження бу-
ло б оманливим. Якби ці скарги дійсно були взаємопов’язаними, 
то не було б необхідності застосовувати формулу Кимпеану. Взага-
лі непотрібно. Тому що, коли Суд мав прийняти рішення, що од-
ну із взаємопов’язаних скарг можна залишити без розгляду, він 
фактично використовував інші інструменти, залежно від того, чи 
визначався взаємозв’язок скарг, які збігалися, тим, що вони мали 
хоч якесь спільне фактологічне підґрунтя або чи виходили вони зі 
збігу положень Конвенції, на які робилося посилання.

Проте я не маю на меті наводити у цьому викладі фактів щось 
на зразок вичерпного переліку інструментів, які є в арсеналі Суду; 
декількох типових прикладів, кожен з яких стосується одного 
з двох видів взаємозв’язку скарг, які збігаються, має бути достат-
ньо, щоб продемонструвати, що такі інструменти доступні та ши-
роко використовуються.
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38. Інструментом, який особливо часто (проте не виключно) 
використовувався для визначення фактологічно взаємопов’яза-
них скарг, було шаблонне міркування, що залишені без розгляду 
скарги не порушували окремих питань, окрім тих, які вже були 
розглянуті за іншими статтями.

Наприклад, у рішенні у справі «Яллох проти Німеччини» [ВП] 
(Jalloh v. Germany) [GC], заява № 54810/00, ЄСПЛ 2006-IX) Суд вста-
новив, що заявник, якому органи влади примусово вводили ме-
дичні препарати, «бу[в] ... підданий нелюдському та такому, що 
принижує гідність, поводженню всупереч статті 3 Конвенції» 
(та встановив порушення цієї статті Конвенції), а потім постано-
вив, що скарга заявника за статтею 8 Конвенції, яка стосувалась 
того самого факту, не порушувала жодного окремого питання 
(див. пункти 82, 83 і 86).

Чому ж тоді у цій справі було застосовано відносно новий ін-
струмент, а саме формулу Кимпеану, якщо вже існував перевіре-
ний та випробуваний інструмент, який, так би мовити, був під-
тверджений протягом десятиліть практики Суду? Невже єдиною 
причиною було те, що ця нова формула була модною? Але чому 
вона стала модною? Та найважливіше, куди слідування цій (на 
мою думку, дуже сумнівній) моді може привести практику Суду?

39. Звичайно, практика Суду, у тому числі її формулювання, 
постійно змінюються. Було би неправильно посилатися на фор-
мулу, застосовану в рішенні у справі «Яллох проти Німеччини» 
(Jalloh v. Germany) (та у багатьох справах щодо статей 3 і 8 Кон-
венції, рішення в яких були ухвалені до справи «Яллох проти Ні-
меччини» (Jalloh v. Germany), та у величезній кількості справ щодо 
інших статей Конвенції), ніколи її не змінюючи (не дивлячись на 
те, що вона знов і знов дослівно застосовується у великій кілько-
сті рішень). Крім того, рішення у справі «Яллох проти Німеччини» 
(Jalloh v. Germany) було ухвалено за вісім років до рішення у справі 
«Центр юридичних ресурсів в інтересах Валентина Кимпеану проти 
Румунії» (Centre for Legal Resources on behalf of Valentin Cвmpeanu v. 
Romania). Можна припустити, що у 2006 році, коли було ухвале-
но рішення у справі «Яллох проти Німеччини» (Jalloh v. Germany), 
ще не було запроваджено формулу Кимпеану або принаймні вона 
не вбачалася корисною для цілей справ, які стосувалися скарг за 
статтями 3 і 8 Конвенції. Але насправді це не так; як зазнача-
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лося, ця формула, хоча і періодично, застосовувалася навіть до 
ухвалення рішення у справі «Центр юридичних ресурсів в інтере-
сах Валентина Кимпеану проти Румунії» (Centre for Legal Resources 
on behalf of Valentin Cвmpeanu v. Romania) (для додаткових деталей 
див. пункти 41 і 50). Отже, краще пізно, ніж ніколи? Ця справа 
розпочала нову епоху: відтепер ця формула повинна дозволити 
Суду, якщо він забажає, залишати без розгляду скарги за стат-
тею 8 Конвенції (а також за іншими статтями), обґрунтувавши це 
шаблоном з одного речення.

40. У рішенні у справі «Центр юридичних ресурсів в інтересах 
Валентина Кимпеану проти Румунії» (Centre for Legal Resources on 
behalf of Valentin Cвmpeanu v. Romania) Суд, встановивши порушення 
статті 2 Конвенції (окремо та у поєднанні зі статтею 13 Конвенції), 
зазначив, що «він розглянув основні юридичні питання, порушені 
в цій заяві, а [тому] немає потреби виносити окреме рішення що-
до решти скарг», тобто щодо скарг за статтями 5, 8 і 14 Конвенції 
(див. пункт 156). Як вбачається, у цій справі посилалися не лише 
на статтю 8 Конвенції, хоча її і було залишено без розгляду, але 
й на статтю 3 Конвенції (окремо та у поєднанні зі статтею 13 Кон-
венції). Проте щодо скарги за статтею 3 Конвенції Суд зазначив, 
що вона не порушувала питання, яке було б відокремлено від тих, 
що були порушені в інших скаргах та вже розглянуті Судом, тоб-
то скаргах за статтею 2 Конвенції (окремо та у поєднанні зі стат-
тею 13 Конвенції), яку Суд визнав порушеною (див. пункти 144, 
147, 153 і 154). Таке залишення без розгляду скарги за статтею 3 
Конвенції дуже відрізнялося від підходу до скарги за статтею 8 
Конвенції у тому самому рішенні, практично на тій самій сторін-
ці — настільки, що його варто розглянути більш детально (див. 
пункти 48–50).

41. Проте спочатку давайте розглянемо, чи застосовувалася 
формула Кимпеану (яка, звичайно, на той момент не мала такої 
назви у слензі Суду) у справах за статями 3 і 8 Конвенції до її кон-
солідації в рішенні у справі «Центр юридичних ресурсів в інтере-
сах Валентина Кимпеану проти Румунії» (Centre for Legal Resources 
on behalf of Valentin Cвmpeanu v. Romania). Як уже неодноразово за-
значалось, ця формула не була вперше застосована у справі, яка 
дала назву цьому шаблону. Навіть до неї у практиці Суду інколи 
застосовувалося пояснення, що розгляд «основних юридичних 
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питань» звільняв Суд від необхідності розглядати деякі інші пи-
тання. Декілька джерел, в яких було реалізовано цю ідею, згада-
ні у збірному переліку рішень, наведеному в пункті 156 рішення 
у справі «Центр юридичних ресурсів в інтересах Валентина Ким-
пеану проти Румунії» (Centre for Legal Resources on behalf of Valentin 
Cвmpeanu v. Romania), а саме: «Каміль Узун проти Туреччини» (Kamil 
Uzun v. Turkey), заява № 37410, від 10 травня 2007 року); «Асоціа-
ція «Вімен он Вейвс» та інші проти Португалії» (Women On Waves 
and Others v. Portugal), заява № 31276/05, від 03 лютого 2009 року); 
«Велчеа та Мазере проти Румунії» (Velcea and Mazăre v. Romania), 
заява № 64301/01, від 01 грудня 2009 року); «Вілла проти Італії» 
(Villa v. Italy), заява № 19675/060, від 20 квітня 2010 року) та «Ко-
ледж юридичних радників «Арджеш» проти Румунії» (The Argeş 
College of Legal Advisers v. Romania), заява № 2162/05, від 08 березня 
2011 року). Це були палатні рішення, ухвалені до рішення у спра-
ві «Станєв проти Болгарії» (Stanev v. Bulgaria) (див. пункт 42), про-
те також було наведено декілька рішень, ухвалених після справи 
«Станєв проти Болгарії» (Stanev v. Bulgaria), а саме: «Ахмет Їлдирим 
проти Туреччини» (Ahmet Yэldэrэm v. Turkey), заява № 3111/10, ЄСПЛ 
2012) та «Мехмет Хатіп Діцле проти Туреччини» (Mehmet Hatip Dicle 
v. Turkey), заява № 9858/04, від 15 жовтня 2013 року). Проте Велика 
палата також застосувала формулу «основних юридичних питань» 
у рішенні у справі «Варнава та інші проти Туреччини» [ВП] (Varnava 
and Others v. Turkey) [GC], заява № 16064/90 і 8 інших, ЄСПЛ 2009), 
яку також було включено до цього переліку (і відділено від справ 
палат поміткою «див. також»).

42. Так, зазначена формула входила до арсеналу Суду ще з 2012 
року, коли було ухвалено рішення у справі «Станєв проти Болгарії» 
[ВП] (Stanev v. Bulgaria) [GC], заява № 36760/06, ЄСПЛ 2012), яке сто-
сувалося скарг за статтями 3 і 8 Конвенції (та деяких інших), що 
збігалися. Тим не менш, у справі «Станєв проти Болгарії» (Stanev v. 
Bulgaria) цю формулу використано не було. Щоб виправдати те, що 
скаргу за статтею 8 Конвенції (і деякими іншими) було залишено 
без розгляду, Суд застосував зазначений перевірений та випробу-
ваний інструмент — формулу «відсутності окремого питання», яку 
він, вочевидь, вважав більш належною, ніж формулу «основних 
юридичних питань», яка була б пустою заявою про те, що Суд не 
розглядатиме певні скарги, оскільки в цьому просто немає потре-
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би. І це правильно. У згаданій справі порушення статті 3 Конвен-
ції було встановлено на підставі того, що умови проживання за-
явника в домі соціальної допомоги становили таке, що принижує 
гідність, поводження. Проте Суд постановив, що ні ці умови, ні 
режим охорони, який супроводжувався серйозними обмеження-
ми, які фактично перешкоджали заявнику брати участь у житті 
суспільства та розвивати стосунки з особами за власним вибором, 
не порушували питання за статтею 8 Конвенції, яке було б відо-
кремленим від уже розглянутих за статтею 3 Конвенції, а також 
статтями 5, 6 і 13 Конвенції (див. пункти 212, 213 і 252). Це було 
так, оскільки, на думку Суду, скарги за статтями 3 і 8 Конвенції 
були взаємопов’язані з огляду на їхнє фактологічне підґрунтя.

43. Можна стверджувати, що ні справа «Яллох проти Німеч-
чини» (Jalloh v. Germany), ні справа «Станєв проти Болгарії» (Stanev 
v. Bulgaria) безпосередньо не стосувалися відсутності належ-
ної медичної допомоги. Ось інший приклад — цього разу спра-
ва, в якій це питання було предметом спору — рішення у справі 
«Д. проти Сполученого Королівства» (D. v. the United Kingdom) (заява 
№ 30240/96, від 02 травня 1997 року). Заявник був іноземцем, який 
відбував покарання у виді позбавлення волі та підлягав депорта-
ції зі Сполученого Королівства, оскільки не мав права знаходити-
ся на його території. Перебуваючи в установі виконання покаран-
ня, він отримував медичну, соціальну або інші види допомоги, що 
надавалися державною. Суд встановив, що депортація заявника 
(до Сент-Кіттсу) суперечитиме статті 3 Конвенції, а потім поста-
новив, що скарги за статтею 8 Конвенції (які, вочевидь, стосува-
лися тієї самої фактологічної ситуації) не порушували окремого 
питання (див. пункти 54 і 64).

44. У справах «Яллох проти Німеччини» (Jalloh v. Germany) або 
«Станєв проти Болгарії» (Stanev v. Bulgaria) скарги заявників за 
статтями 3 і 8 Конвенції, принаймні частково, мали спільне фак-
тологічне підґрунтя, проте формула «основних юридичних пи-
тань» застосована не була. Вона не вважалася універсальною. 
Формули «відсутності окремого питання» було достатньо, щоб 
виправдати залишення без розгляду скарг за статтею 8 Конвенції.

Для свого затвердження як розробленого та готового до ши-
рокого використання шаблону формула «основних юридичних 
питань» мала чекати на рішення у справі «Центр юридичних ресур-
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сів в інтересах Валентина Кимпеану проти Румунії» (Centre for Legal 
Resources on behalf of Valentin Cвmpeanu v. Romania).

45. Ось один з інструментів, який Суд використовував у спра-
вах, де скарги за статтями 3 і 8 Конвенції мали спільне фактоло-
гічне підґрунтя. У справах, в яких спільного фактологічного під-
тексту не було, Суд завжди мав у своєму розпорядженні інший 
інструмент, який дозволяв йому залишити без розгляду ту чи 
іншу скаргу. Скарги за статтею 8 Конвенції, що випливали з ін-
ших фактів, аніж ті, на які скаржилися за статтею 3 Конвенції, 
відхилялися не як такі, що не порушували окремого питання, а як 
такі, що взагалі не порушували жодного питання. Існує безліч при-
кладів такої практики. Типовим прикладом може бути рішення 
у справі «Юстін Робертіно Міку проти Румунії» (Iustin Robertino Micu 
v. Romania), заява № 41040/11, від 13 січня 2015 року). Заявник хво-
рів. Коли він перебував під контролем працівників поліції, яких 
поінформував про стан свого здоров’я, йому все одно було відмов-
лено у медичній допомозі (а також їжі та води). У зв’язку з цим 
Суд встановив порушення статті 3 Конвенції (а також порушен-
ня пункту 1 статті 5 і статті 13 Конвенції). Інші скарги заявника, 
у тому числі за статтею 8 Конвенції, було відхилено як явно необ-
ґрунтовані з використанням звичайної формули, що ці скарги «не 
виявляли жодних ознак порушення прав і свобод, гарантованих 
Конвенцією та протоколами до неї».

46. Як я вже роз’яснив, я не прагну надати всеохоплюючий 
аналіз (або перелік) інструментів, які Суд може (та міг навіть 
у 2014 році, коли було ухвалено рішення у справі «Центр юридич-
них ресурсів в інтересах Валентина Кимпеану проти Румунії» (Centre 
for Legal Resources on behalf of Valentin Cвmpeanu v. Romania) засто-
совувати, щоб виправдати залишення без розгляду скарги за 
статтею 8 Конвенції після розгляду ним скарги за статтею 3 Кон-
венції (і встановлення її порушення). Суть наведених прикладів 
(які можна доповнити багатьма іншими) полягає в тому, що на-
віть до поступового введення та консолідації формули «основних 
юридичних питань» існувала низка інструментів, які дозволяли 
Суду, встановивши порушення статті 3 Конвенції, на правомір-
них підставах залишати без розгляду скарги за статтею 8 Кон-
венції. Вибір належного інструменту, головним чином, залежав 
від фактологічного підґрунтя. Якщо скарги мали спільне фактоло-
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гічне підґрунтя, то скарга за статтею 8 Конвенції могла вважати-
ся такою, що не порушувала окремого питання. Якщо вони були 
непов’язаними, оскільки мали різне фактологічне підґрунтя, то 
скарга за статтею 8 Конвенції залишалася нерозглянутою у ви-
падку її неприйнятності за одним зі встановлених Конвенцією 
критеріїв, наприклад, вона була явно необґрунтованою.

47. Така проста базова схема: у кожному випадку залишення 
без розгляду скарги за статтею 8 Конвенції мало належні пра-
вомірні підстави. Не було місця для свавільного залишення без 
розгляду скарг за статтею 8 Конвенції. Іншими словами, не було 
місця для нормування правосуддя (яке, по суті, було б різновидом 
відмови у правосудді), відповідно до якого заявник мав би пра-
во лише на певну (невизначену) квоту стверджуваних порушень 
Конвенції, які б підлягали розгляду та встановленню, а якщо цю 
квоту було б перевищено, то інші його скарги, незалежно від їх-
ньої суб’єктивної та об’єктивної важливості, вважалися б такими, 
що не потребували окремого розгляду. Що фактично означає пов-
ну відсутність розгляду.

48. У зв’язку з цим рішення у справі «Центр юридичних ре-
сурсів в інтересах Валентина Кимпеану проти Румунії» (Centre for 
Legal Resources on behalf of Valentin Cвmpeanu v. Romania) було ново-
введенням. І доволі інтригуючим, оскільки у цій справі було ви-
користано не один, а два інструменти для розгляду аналогічних 
ситуацій: перевірена та випробувана формула Яллоха та (вже кон-
солідована) формула Кимпеану. Я розгляну ці дві ситуації по черзі.

49. Суд встановив, що не виникало окремого питання за стат-
тею 3 Конвенції, окремо та у поєднанні зі статтею 13 Конвенції, 
з огляду на встановлення ним порушення статті 2 Конвенції, як 
за матеріальним, так і процесуальним аспектами. Обґрунтування 
Суду з цього питання вимагає більш ретельного аналізу. Він об-
межується посиланням на два рішення, а саме «Ніколова та Ве-
лічкова проти Болгарії» (Nikolova and Velichkova v. Bulgaria), заява 
№ 7888/03, від 20 грудня 2007 року) та «Тімус і Тарус проти Рес-
публіки Молдова» (Timus and Tarus v. the Republic of Moldova), заява 
№ 70077/11, від 15 жовтня 2013 року). У рішенні у справі «Ніколо-
ва та Велічкова проти Болгарії» (Nikolova and Velichkova v. Bulgaria) 
зазначено: «беручи до уваги підстави, з яких [Суд] встановив по-
двійне порушення статті 2 Конвенції ... [він] вважає, що не вини-
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кає окремого питання за статтею 3 Конвенції» (пункт 78). Проте 
досить цікаво, що пункт 58 рішення у справі «Тімус і Тарус проти 
Республіки Молдова» (Timus and Tarus v. the Republic of Moldova), на 
який робиться посилання у пункті 156 рішення у справі «Центр 
юридичних ресурсів в інтересах Валентина Кимпеану проти Румунії» 
(Centre for Legal Resources on behalf of Valentin Cвmpeanu v. Romania), 
не містить формули «відсутності окремого питання»: у ньому за-
значено, що з огляду на свої висновки (тобто встановлення по-
рушення статті 2 Конвенції за матеріальним і процесуальним 
аспектами) Суд «не вважає за необхідне також розглядати спра-
ву за статтею 3 Конвенції». Можливо, це має пояснити наявність 
застереження «mutatis mutandis», яке міститься у посиланні (хо-
ча «mutatis mutandis» передувало посиланню на рішення у спра-
ві «Ніколова та Велічкова проти Болгарії» (Nikolova and Velichkova 
v. Bulgaria), а не «Тімус і Тарус проти Республіки Молдова» (Timus and 
Tarus v. the Republic of Moldova). Незважаючи на це застереження 
(або можливо навіть завдяки йому), посилання на рішення у спра-
вах «Ніколова та Велічкова проти Болгарії» (Nikolova and Velichkova 
v. Bulgaria) та «Тімус і Тарус проти Республіки Молдова» (Timus and 
Tarus v. the Republic of Moldova), а також висновок про «відсутність 
окремого питання» в рішенні у справі «Центр юридичних ресурсів 
в інтересах Валентина Кимпеану проти Румунії» (Centre for Legal 
Resources on behalf of Valentin Cвmpeanu v. Romania) означають, що 
навіть в останній справі формула «відсутності окремого питання» 
тлумачилася як синонім формули «немає необхідності розгляда-
ти». Вони обидві вказували на те, що (і) питання, порушені у скар-
зі заявника за статтею 3 Конвенції, окремо або у поєднанні зі 
статтею 13 Конвенції, але відхиленій Судом, дійсно повністю або 
частково вже були розглянуті ним за статтею 2 Конвенції, (іі) мір-
кування про те, що скарги, вже розглянуті за статтею 2 Конвенції, 
по суті були аналогічними скаргам за статтею 3 Конвенції, оскіль-
ки мали, принаймні частково, таке саме фактологічне підґрунтя, 
(ііі) отже, окремий розгляд тих самих фактів з іншої точки зору 
був зайвим.

50. На противагу залишенню без розгляду скарги заявника за 
статтею 3 Конвенції на підставі формули «відсутності окремого 
питання», Суд скористався формулюванням «основні юридичні 
питання», щоб виправдати відмову від окремого розгляду скарги 
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за статтею 8 Конвенції, а також скарг за статтями 5 і 14 Конвенції. 
Це пояснення також обмежилося лише посиланнями на попередні 
рішення Суду (вже перераховані у пункті 41). Більш ретельний 
аналіз згаданих справ демонструє їх широке розмаїття.

Наприклад, у рішенні у справі «Каміль Узун проти Туреччини» 
(Kamil Uzun v. Turkey) Суд залишив без розгляду скарги за статтями 
6, 8, 13 і 14 Конвенції та статтею 1 Першого протоколу до Конвенції 
на підставі того, що він уже розглянув скаргу за статтею 3 Конвен-
ції (і встановив порушення цієї статті Конвенції), яка, як вбачало-
ся, порушувала «основне юридичне питання». У рішенні у справі 
«Асоціація «Вімен он Вейвс» та інші проти Португалії» (Women On 
Waves and Others v. Portugal) Суд встановив порушення статті 10 
Конвенції, яку вважав «основним юридичним питанням»; коли це 
питання було розглянуто, розглядати скарги за статтями 2 і 6 Кон-
венції та статтею 2 Протоколу № 4 до Конвенції не було необхід-
ності. У рішенні у справі «Велчеа і Мазере проти Румунії» (Velcea and 
Mazăre v. Romania) Суд встановив порушення статей 2 і 8 Конвенції, 
посилаючись на висновок про порушення статті 2 Конвенції (а не 
статті 8 Конвенції), він залишив без розгляду скаргу за статтею 5 
Конвенції. У справі «Вілла проти Італії» (Villa v. Italy) Суд залишив 
без розгляду скаргу за пунктом 1 статті 6 Конвенції, встановивши 
порушення статті 2 Протоколу № 4 до Конвенції (і встановивши, 
що пункт 1 статті 5 Конвенції, на який заявник також посилався, 
не був застосовним у його ситуації), яка, на його думку, порушу-
вала «основне юридичне питання». У рішенні у справі «Коледж 
юридичних радників «Арджеш» проти Румунії» (The Argeş College of 
Legal Advisers v. Romania) Суд залишив без розгляду скаргу за пунк-
том 1 статті 6 Конвенції з огляду на встановлення ним порушення 
статті 11 Конвенції. У рішенні у справі «Ахмет Їлдирим проти Ту-
реччини» (Ahmet Yэldэrэm v. Turkey) Суд залишив без розгляду аж 
чотири скарги, а саме за статтями 6, 7 і 13 Конвенції та статтею 2 
Першого протоколу до Конвенції, у зв’язку зі встановленням по-
рушення статті 10 Конвенції. У рішенні у справі «Мехмет Хатіп 
Діцле проти Туреччини» (Mehmet Hatip Dicle v. Turkey) Суд встановив 
порушення статті 10 Конвенції, яка, на його думку, порушувала 
«основне юридичне питання», і потім оголосив, що не розгляда-
тиме скарги за статтями 7, 14 і 18 Конвенції. Насамкінець, у рі-
шенні у справі «Варнава та інші проти Туреччини» Велика палата 
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(Varnava and Others v. Turkey), встановивши триваючі порушення 
статей 2, 3 і 5 Конвенції (стосовно останньої не за всіма пунктами, 
на які посилався заявник), вирішила не розглядати скарги за стат-
тями 4, 6, 8, 10, 12, 13 і 14 Конвенції.

Як виявляється, більшість із цих справ не стосувалися, як 
і справа «Центр юридичних ресурсів в інтересах Валентина Ким-
пеану проти Румунії» (Centre for Legal Resources on behalf of Valentin 
Cвmpeanu v. Romania), зв’язку між статтею 2 Конвенції (окремо та 
у поєднанні зі статтею 13 Конвенції), як такої, що порушує «осно-
вне юридичне питання», та статтями 5, 8 і 14 Конвенції як такими, 
що нібито можуть бути залишені без розгляду у зв’язку з виснов-
ками Суду за статтею 2 Конвенції. Це питання точно не порушу-
валося в рішенні у справі «Каміль Узун проти Туреччини» (Kamil 
Uzun v. Turkey), в якій «основним юридичним питанням» було 
питання за статтею 3 Конвенції; ані у справах «Асоціація «Вімен 
он Вейвс» та інші проти Португалії» (Women On Waves and Others 
v. Portugal), «Ахмет Їлдірим проти Туреччини» (Ahmet Yэldэrэm v. 
Turkey) та «Мехмет Хатіп Діцле проти Туреччини» (Mehmet Hatip 
Dicle v. Turkey), де воно порушувалося за статтею 10 Конвенції; та 
не у справі «Коледж юридичних радників «Арджеш» проти Румунії» 
(The Argeş College of Legal Advisers v. Romania) (стаття 11 Конвенції), 
як і не у справі «Вілла проти Італії» (Villa v. Italy) (стаття 2 Про-
токолу № 4 до Конвенції). У більшості справ, згаданих у пункті 
156 рішення у справі «Центр юридичних ресурсів в інтересах Вален-
тина Кимпеану проти Румунії» (Centre for Legal Resources on behalf 
of Valentin Cвmpeanu v. Romania), тобто, в усіх із них, окрім спра-
ви «Велчеа і Мазере проти Румунії» (Velcea and Mazăre v. Romania), 
Суд вважав, що скарги за статтею 2 Конвенції не порушували 
«основних юридичних питань». Дійсно, в рішеннях у справах 
«Каміль Узун проти Туреччини» (Kamil Uzun v. Turkey), «Вілла проти 
Італії» (Villa v. Italy), «Коледж юридичних радників «Арджеш» проти 
Румунії» (The Argeş College of Legal Advisers v. Romania), «Ахмет Їлди-
рим проти Туреччини» (Ahmet Yэldэrэm v. Turkey) та «Мехмет Хатіп 
Діцле проти Туреччини» (Mehmet Hatip Dicle v. Turkey) заявники не 
посилалися на статтю 2 Конвенції. У рішенні у справі «Асоціація 
«Вімен он Вейвс» та інші проти Португалії» (Women On Waves and 
Others v. Portugal) скаргу за статтею 2 Конвенції Суд залишив без 
розгляду на підставі того, що «основне юридичне питання» було 
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порушено у скарзі за статтею 10 Конвенції. Як вже було зазначе-
но, стаття 2 Конвенції зачіпалася лише у двох згаданих справах: 
«Велчаа і Мазере проти Румунії» (Velcea and Mazăre v. Romania) та 
«Варнава та інші проти Туреччини» (Varnava and Others v. Turkey), 
проте навіть ці дві справи суттєво відрізнялися від рішення у 
справі «Центр юридичних ресурсів в інтересах Валентина Кимпе-
ану проти Румунії» (Centre for Legal Resources on behalf of Valentin 
Cвmpeanu v. Romania). У рішенні у справі «Велчеа і Мазере проти 
Румунії» (Velcea and Mazăre v. Romania) юридичне питання, яке Суд 
оцінив як «основне», дійсно було питанням, розглянутим за стат-
тею 2 Конвенції, проте юридичне питання, яке було залишено без 
розгляду, стосувалося лише статті 5 Конвенції, а не статей 8 чи 14 
Конвенції. Ця відмінність ще більше вражає в рішенні у справі 
«Варнава та інші проти Туреччини» (Varnava and Others v. Turkey), 
в якій юридичне питання, порушене у скарзі за статтею 2 Кон-
венції, було серед питань, розглянутих Судом як «основні», проте 
скарга за статтею 3 Конвенції була також розглянута окремо від 
скарги за статтею 2 Конвенції, тобто встановлення порушення 
статті 2 Конвенції не вбачалося достатнім для прийняття рішен-
ня, що скарга за статтею 3 Конвенції (або, якщо на те пішло, за 
статтею 5 Конвенції) могла бути залишена без розгляду як така, 
що не порушувала юридичного питання, яке було в якомусь сен-
сі не таким «основним», або не порушувала «окремого питання» 
взагалі (див. пункт 46). Не вдаючись до подальшого аналізу, оче-
видно, що перелік рішень у пункті 156 рішення у справі «Центр 
юридичних ресурсів в інтересах Валентина Кимпеану проти Румунії» 
(Centre for Legal Resources on behalf of Valentin Cвmpeanu v. Romania) 
скоріше ускладнює, а не роз’яснює право, яке випливає з преце-
дентів, на які робиться посилання та на які нібито покладаються.

Також варто зазначити, що у пунктах рішень, на які робиться 
посилання у пункті 156 рішення у справі «Центр юридичних ресур-
сів в інтересах Валентина Кимпеану проти Румунії» (Centre for Legal 
Resources on behalf of Valentin Cвmpeanu v. Romania), у свою чергу, 
містяться посилання на попередні рішення, в яких було засто-
совано формулу «основних юридичних питань». Незалежно від 
розглянутих або залишених без розгляду питань у цих справах, 
в них усіх, за винятком справи «Варнава та інші проти Туреччи-
ни» (Varnava and Others v. Turkey), посилалися на справу «Каміль 
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Узун проти Туреччини» (Kamil Uzun v. Turkey). Можливо, це може 
пояснити, чому до закріплення у справі «Центр юридичних ре-
сурсів в інтересах Валентина Кимпеану проти Румунії» (Centre for 
Legal Resources on behalf of Valentin Cвmpeanu v. Romania) формула 
«основних юридичних питань» у слензі Суду мала назву «форму-
ла Узуна». Лише у справах «Велчеа і Мазере проти Румунії» (Velcea 
and Mazăre v. Romania) та «Ахмет Їлдірим проти Туреччини» (Ahmet 
Yэldэrэm v. Turkey) міститься посилання на інші справи, а не на 
справу «Каміль Узун проти Туреччини» (Kamil Uzun v. Turkey), і вони 
не завжди стосувалися тих самих статей, що й у справах, в яких 
також робилося посилання на ці рішення. Крім того, ці рішення, 
у свою чергу, посилалися на рішення у справі «Каміль Узун проти 
Туреччини» (Kamil Uzun v. Turkey), а іноді і на деякі інші, які, теж 
у свою чергу, найчастіше посилалися на справу «Каміль Узун про-
ти Туреччини» (Kamil Uzun v. Turkey), проте інколи в них застосо-
вувалася формула «основних юридичних питань» без будь-яких 
посилань на попередні рішення. Ще більш глибоке дослідження 
показало б, що у деяких випадках застосування формули «ос-
новних юридичних питань» обґрунтовувалося посиланнями на 
рішення, в яких ця формула не застосовувалася. Можливо, най-
більш раннім рішенням (або принаймні одним із найранніших), 
яке згадувалося в кінці цього багаторівневого переходу від рішен-
ня до рішення (інколи зі зміною формулювання), яке призвело до 
виникнення того, що тепер є формулою Кимпеану, було рішення 
у справі «Садак та інші проти Туреччини (№ 1)» (Sadak and Others v. 
Turkey (no. 1), заява № 29900/96 і 3 інші, ЄСПЛ 2001-VIII), в якому 
Суд залишив без розгляду скарги за статтями 10, 11 і 14 Конвенції 
(а також деякі скарги за статтею 6 Конвенції) на підставі того, що 
він уже розглянув більшість скарг за статтею 6 Конвенції; у зазна-
ченому рішенні Суд погодився з Європейською Комісією з прав 
людини, яка раніше постановила, що «основні юридичні питан-
ня» були порушені за статтею 6 Конвенції.

51. Хай там що, мішанина з посиланнями, наведеними у пунк-
ті 156 рішення у справі «Центр юридичних ресурсів в інтересах Ва-
лентина Кимпеану проти Румунії» (Centre for Legal Resources on behalf 
of Valentin Cвmpeanu v. Romania), навряд чи може розглядатися як 
сприятлива для застосування зазначеної формули як універсаль-
ної, тобто, застосовної до різних ситуацій. Від самого початку во-
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на такою не була — як вбачається зі справи «Станєв проти Болгарії» 
(Stanev v. Bulgaria). Упродовж певного часу.

52. Але згодом ситуація змінилася. Короткий та простий по-
шук у базі даних Суду вказує, що більшість рішень палат і комі-
тетів, в яких використовується фраза «основні юридичні питан-
ня», стосуються періоду після ухвалення рішення у справі «Центр 
юридичних ресурсів в інтересах Валентина Кимпеану проти Румунії» 
(Centre for Legal Resources on behalf of Valentin Cвmpeanu v. Romania). 
З 2014 року, тобто з моменту закріплення формули «основних 
юридичних питань» у рішенні «Центр юридичних ресурсів в інтер-
есах Валентина Кимпеану проти Румунії» (Centre for Legal Resources 
on behalf of Valentin Cвmpeanu v. Romania), застосування формули 
«немає необхідності розглядати» стало практично обов’язковим 
у постійно зростаючій кількості справ, в яких Суд («найбільша 
юридична фабрика у світі») вважав, що вже розглянув певні «ос-
новні» юридичні питання, як у цій справі.

І дійсно: оскільки ця формула була закріплена Великою пала-
тою на підставі посилань на справи, які дуже відрізнялися в юри-
дичних питаннях, чому б не скористатися цим шаблоном для 
залишення без розгляду скарг у будь-яких інших типах справ, 
в яких Суд з якихось причин не бажав здійснювати повномасш-
табний розгляд інших прийнятних скарг? Існування правомір-
них підстав для різкого збільшення безрозбірливого застосуван-
ня цієї формули, здається, не викликатиме занепокоєння.

53. Усе ще залишається питання: чому ж Суд у рішенні у спра-
ві «Центр юридичних ресурсів в інтересах Валентина Кимпеану про-
ти Румунії» (Centre for Legal Resources on behalf of Valentin Cвmpeanu 
v. Romania) обґрунтував залишення без розгляду скарг за стаття-
ми 5, 8 і 14 Конвенції фразою «основні юридичні питання», а не 
скористався будь-якою з двох звичних формул (які вбачаються 
синонімічними)?

54. Можливі дві відповіді. Перша полягає в тому, що форму-
ла Кимпеану була всього лише ще одним синонімічним формулю-
ванням розроблених раніше інструментів Суду щодо « відсутно-
сті окремого питання» та «відсутності необхідності розглядати». 
Це можна зрозуміти з огляду на те, що вже розглянуті юридичні 
питання та залишені без розгляду були взаємопов’язаними їхнім 
спільним фактологічним підґрунтям. Поняття «основних юри-
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дичних питань», яке є центральним у зазначеній формулі, одно-
значно передбачає, що решта юридичних питань так чи інакше 
поглинається вже розглянутими юридичними питаннями. Тому 
що юридичне питання, безсумнівно, може бути «основним» від-
носно того, що з ним можна порівняти, і це щось не може бути ні-
чим іншим аніж самим юридичним питанням, яке, у свою чергу, 
є «другорядним» («додатковим», «допоміжним» тощо); і воно може 
бути «другорядним» лише тому, що є «похідним» або поглинутим 
(повністю або частково) «основним» питанням. Як тільки вста-
новлено, що скарги, які перетинаються, мають спільне фактоло-
гічне підґрунтя, вони (чи насправді скоріше одна і та сама скарга) 
все ще можуть оцінюватися з різних юридичних точок зору, проте 
перетинання положень Конвенції може зробити новий окремий 
розгляд непотрібним.

55. Друга відповідь полягає в тому, що формула Кимпеану за-
стосовувалася для вирішення різних ситуацій, зокрема ситуацій, 
в яких не було спільного фактологічного підґрунтя. У такому ви-
падку це, по суті, має бути звичайне перефразування формул, які 
застосовуються коли залишені без розгляду скарги не пов’язані 
з вже розглянутими, та робиться посилання на положення Кон-
венції, яке дозволяє (або навіть вимагає), визнані ти їх неприй-
нятними (наприклад, такі формулювання як «явно необґрунтова-
ні» у пункті 3 статті 35 Конвенції).

56. Чому ж тоді формула «основних юридичних питань» 
(яка поодиноко застосовувалася у практиці до ухвалення рішен-
ня «Центр юридичних ресурсів в інтересах Валентина Кимпе-
ану проти Румунії» (Centre for Legal Resources on behalf of Valentin 
Cвmpeanu v. Romania), була закріплена у справі «Центр юридичних 
ресурсів в інтересах Валентина Кимпеану проти Румунії» (Centre for 
Legal Resources on behalf of Valentin Cвmpeanu v. Romania) як особлива 
конструкція юридичної мови Суду?

57. Спроба відповісти на це доволі загальне питання у цій (вже 
досить довгій) думці вийде далеко за межі її мети, яка є більш по-
мірною. Основна мета та зміст, а також межі правомірного засто-
сування формули Кимпеану все ще чекають на розкриття.

На мою думку, ця формула зовсім не є універсальною і, зокре-
ма, вона не є застосовною до цієї справи. Її неуніверсальність пе-
редбачає, що слід бути обережним у кожному випадку, коли Суд 
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відчуває спокусу застосувати її як інструмент для обґрунтування 
звуження обсягу розгляду скарг заявника.

58. Хай там що, ті, хто стверджують, що Суд не має наміру 
свавільно вирішувати питання, хотіли би вірити (або принаймні 
сподіватися), що формула Кимпеану, як відносно новий інстру-
мент, не була всього лише винахідливим маскуванням простої 
вказівки — прямого бажання Суду уникнути розгляду певних 
питань, якою б не була їхня суб’єктивна важливість для заявни-
ків або загалом їхня об’єктивна важливість для правової систе-
ми держави-відповідача (а в подальшому інших держав-членів). 
Іншими словами, ця формула мала або (і) доповнити вже існу-
ючий набір звичних інструментів, що застосовуються як обґрун-
тування для залишення без розгляду певних скарг (не тільки 
за статтею 8 Конвенції) або (іі) надати нове синонімічне фор-
мулювання одному з вже існуючих інструментів. Знову ж таки, 
tertium non datur. Це, можливо, було б найкращим тлумаченням 
із усіх можливих.

59. Однак, якщо насправді існує tertium, тобто, якщо ні пер-
ший, ні другий варіанти не підходять, тоді правомірність фор-
мули Кимпеану навряд чи може бути підтверджена. У прикрому 
випадку існування tertium цей шаблон перетворюється в маску-
вання вказівки. Димова завіса втікача від відповідальності (якою б 
не була причина для такої втечі).

І треба визнати, що це дуже зручно. Оскільки коли скарги за-
лишаються без розгляду на тій підставі, що вони поглинаються 
іншими вже розглянутими у тій самій справі скаргами, або коли 
вони визнаються неприйнятними відповідно до встановлених 
Конвенцією критеріїв, усе ще присутнє певне, хоча й стисле, об-
ґрунтування (або, якщо обґрунтування не є чітким, відповідні 
правомірні підстави можуть випливати з усього тексту рішення, 
у тому числі й посилань на практику Суду, навіть якщо вони не 
супроводжуються ширшими поясненнями або, в якості альтерна-
тиви, в цілому випливати з практики Суду щодо аналогічних пи-
тань). Проте непрозоре і примітивне посилання на вже розглянуті 
Судом «основні юридичні питання» може залишити читачів з пи-
танням: чому певні питання є «основними», а інші — «неосновни-
ми»? Якщо зазначена формула не є лазівкою для втечі від важких 
або незручних запитань, а її застосування не є нормуванням пра-
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восуддя, тоді чим? Сам факт того, що очевидне виникнення таких 
питань, викликає занепокоєння.

60. «Прошу, не зрозумійте мене неправильно», як співається 
у популярній пісні. Проблема надмірного використання фільтру 
Кимпеану з’явилася не у цій справі та не обмежується нею. Наведені 
тут висновки є лише одним із прикладів більш загальної, вини-
каючої моделі обходу основної вимоги статті 45 Конвенції, відпо-
відно до якої «рішення у справі, а також ухвали про прийнятність 
або неприйнятність заяв мають бути вмотивовані». Ця дедалі по-
пулярніша (не у кращому сенсі цього слова) модель все частіше 
застосовується в рішеннях Суду після ухвалення рішення у справі 
«Центр юридичних ресурсів в інтересах Валентина Кимпеану проти 
Румунії» (Centre for Legal Resources on behalf of Valentin Cвmpeanu v. 
Romania).

Колись ймення їм буде Легіон.
61. Якою б не була суть цієї захисної формули поза контек-

стом цього спору (я сподіваюся, що вона існує, і ми не можемо ви-
ключити її існування), вона була (як я вже казав) незастосовною у 
цій справі. На жаль, у цій справі Суд разом зі скаргою заявника за 
статтею 8 Конвенції залишив поза увагою й обережність, яку по-
винен проявляти, коли має намір застосувати формулу Кимпеану 
(див. пункт 57).

62. Кожен суд, у тому числі і Страсбурзький Суд, у наступних 
справах посилається на свою попередню практику, у тому числі 
використовуючи свої дослівні цитати. Таке цитування є бажаним, 
необхідним і часто неминучим. Воно само собою є однією з пере-
думов постійності практики відповідного суду. І часто це перед-
бачає використання шаблонів. Але механічне, некритичне, без-
розбірливе цитування, зокрема копіювання шаблонів, може бути 
протилежним бажаному та необхідному. Цього слід уникати.

63. Формула Кимпеану, як структурний інструмент (якщо 
припустити, що її було правильно застосовано в рішенні у справі 
«Центр юридичних ресурсів в інтересах Валентина Кимпеану проти 
Румунії» (Centre for Legal Resources on behalf of Valentin Cвmpeanu v. 
Romania), може не підходити до кожної справи. Вона, безумовно, 
не підходить, якщо існують суттєві відмінності у фактологічному 
підґрунті двох або декількох скарг, висунутих одним і тим самим 
заявником в одній заяві. Оскільки більшість вирішила не розгля-
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дати скаргу за статтею 8 Конвенції (що вони і зробили), цей вибір 
мав би бути якимось чином обґрунтованим, хоч і стисло, як, на-
приклад, у справі «Ілашку та інші проти Молдови та Росії» (Ilaşcu 
and Others v. Moldova and Russia), (див. пункт 27), ухваленому до 
рішення у справі «Центр юридичних ресурсів в інтересах Валенти-
на Кимпеану проти Румунії» (Centre for Legal Resources on behalf of 
Valentin Cвmpeanu v. Romania). Просте копіювання шаблону є пога-
ною заміною обґрунтуванню. Або, скоріше, взагалі не є нею.

64. «Вмотивованість», про яку авторитетно заявляється 
у статті 45 Конвенції (див. пункт 60), є не будь-якою «вмотивова-
ністю». У статті 45 Конвенції йдеться не (тільки) про структурні 
елементи рішень і ухвал Суду. Її raison d’кtre полягає в тому, щоб 
наскільки це можливо, запобігти відмові у правосудді Судом, яка 
може виникнути, як через помилку з добрих намірів (хто з нас 
не помиляється?), так і через надмірну обережність або відверту 
примху. Фраза «мають бути вмотивовані» означає, що причини 
повинні бути зрозумілими, вони мають бути чітко викладеними 
або принаймні помітними у тексті рішення чи ухвали (напри-
клад, за допомогою відповідних посилань, як у справі «Ілашку та 
інші проти Молдови та Росії» (Ilaşcu and Others v. Moldova and Russia) 
(див. пункт 27), або — хоча це і не буде «найкращим» варіантом 
з точки зору заявників, проте все одно не можна цього виключа-
ти — у більш широкій практиці Суду. Стаття 45 Конвенції не до-
пускає заміни підстав їхньою подобою. Подоба обґрунтування 
може (справедливо чи ні, але тим не менш) цілком природно ви-
кликати підозру у маскуванні певних незазначених мотивів (які, 
у свою чергу, можуть бути правомірними або ні).

65. Однак те, що можна прочитати у пункті 189 цього рішен-
ня, в якому було скопійовано формулу Кимпеану, є подобою, замі-
ною обґрунтуванню. Що у цій конкретній справі означає поняття 
«основні юридичні питання»? За якою таємничою ознакою певні 
питання вважалися «основними», тоді як інші, не менш «юри-
дичні» — ні? «Основні» в якому сенсі? «Основні» для кого? Точно 
не для заявника, для якого питання побачень з його родичами 
є відмінним від питань щодо умов тримання під вартою, які, бу-
демо сподіватися, рано чи пізно будуть покращені, та можливість 
бути коли-небудь звільненим із виправної колонії, яка, сподіває-
мось, теж буде колись гарантована відповідними інструментами 
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національного законодавства. Навіть якщо (гіпотетично) законо-
давство, згідно з яким заявник не мав права на побачення з ро-
дичами, наразі було б вдосконалено, це все одно не гарантувало б 
відхилення його скарги за статтею 8 Конвенції як несуттєвої на 
момент подій.

Аналогічні питання стосуються формулювання «немає по-
треби виносити окреме рішення». У кого «немає потреби»? У за-
явника? Мало хто буде здивований, якщо заявник з цим не пого-
диться. Тоді у Суду? Ніби Суд працює заради себе.

66. Варто зазначити en passant, що, як правило, кількість вста-
новлених у справі порушень Конвенції також впливає на розмір 
справедливої сатисфакції, яка присуджується заявнику відповід-
но до статті 41 Конвенції. Це, я повторюю, лише між іншим.

67. Різко визначивши вже розглянуті у цій справі юридич-
ні питання «основними», більшість, по суті, охарактеризувала 
a contrario питання, які випливали зі скарги за статтею 8 Конвенції, 
як «неосновні» (зрозуміло, вона не мала на увазі «неюридичні»).

68. Це викликає ще одне питання — на перший погляд суто 
лінгвістичне, проте з юридичними та доктринальними наслід-
ками.

Слова мають значення (принаймні ті, що використовуються 
в рішеннях судів, повинні його мати), навіть ті слова, які є спро-
бою маскування. Антоніми слова «основний» включають «до-
поміжний», «несуттєвий», «нижчий», «незначний», «менший», 
«необов’язковий», «другорядний», «підлеглий», «тривіальний», 
«неважливий», «непотрібний» і декілька інших, усі з яких відно-
сяться до слів, які у царстві слів є менш вживаними. Жоден із цих 
антонімів не можна переконливо — у фактичному або правовому 
сенсі — застосовувати до скарги цього заявника за статтею 8 Кон-
венції. Прирівняння цієї скарги до чогось «меншого», «тривіаль-
ного», «незначного» або «другорядного» тощо буде, м’яко кажучи, 
неприйнятним. Те саме можна сказати про слова на кшталт «до-
поміжний».

69. Практика Суду, зокрема деякі рішення, ухвалені у спра-
вах проти України, може дозволити нам передбачити з достат-
ньою (але не абсолютною) точністю результат розгляду скарги 
заявника за статтею 8 Конвенції, якби більшість не застосува-
ла прийом «не потребує розгляду». Наприклад, у справі «Тросін 
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проти України» (Trosin v. Ukraine), заява № 39758/05, від 23 лю-
того 2012 року) було встановлено порушення статті 8 Конвенції 
у зв’язку з обмеженням побачень з родичами під час тримання 
заявника під вартою після засудження. Я б не заходив так дале-
ко, щоб припускати, що в Україні існувала (не кажучи вже про 
все ще її існування) структурна (системна) проблема щодо по-
бачень із родичами в установах виконання покарань, але на-
ціональне законодавство, як його було описано та розглянуто 
в рішенні у справі «Тросін проти України» (Trosin v. Ukraine) (хоча 
до неї було внесено певні зміни, наведені, inter alia, у пункті 99 
цього рішення), не вбачається, принаймні на перший погляд, та-
ким, що відповідає загальним принципам щодо прав ув’язнених 
на побачення та підходу Суду у відповідних справах, як узагаль-
нено, наприклад, у рішенні у справі «Хорошенко проти Росії» [ВП] 
(Khoroshenko v. Russia) [GC], заява «№ 41418/04, ЄСПЛ 2015) (або 
принаймні не відповідала на момент подій). Постановивши, що 
ця скарга заявника не потребувала окремого розгляду, більшість 
втратила можливість прояснити це питання.

70. Чи буде використано іншу можливість в осяжному майбут-
ньому? Хто знає. У 2016 році той самий Уряд відповідач був пові-
домлений про аналогічну скаргу у справі «Бігун проти України» 
(Bigun v. Ukraine), заява № 30315/10). Наразі ця справа перебуває на 
розгляді Суду. Два заявники, подружня пара, один із яких є засу-
дженим до довічного позбавлення волі, поскаржилися на відсут-
ність у них можливості отримувати тривалі побачення в установі 
виконання покарань. Вони скаржилися за статтями 8, 12 і 13 Кон-
венції, але фактологічна суть їхніх скарг, в принципі, була однако-
вою: відмова у задоволенні їхніх клопотань про надання дозволу 
на тривалі побачення. Варто зазначити, що заявник, який трима-
ється під вартою, не скаржився на умови тримання під вартою або 
те, що його покарання у виді довічного позбавлення волі є таким, 
яке неможливо скоротити. Юридичне питання, порушене у скарзі 
подружжя Бігунів, не може бути відхилено на правомірних підста-
вах, як щось «менш важливе», «тривіальне», «незначне» або «друго-
рядне» тощо, не кажучи вже про щось «похідне» або «допоміжне», 
оскільки на відміну від скарги за статтею 8 Конвенції у цій справі, 
вона є ізольованою та не має «основного» двійника. Крім того, в рі-
шенні у справі «Тросін проти України» (Trosin v. Ukraine) окрема скар-
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га за статтею 8 Конвенції не вважалася такою, що не потребувала 
розгляду.

71. Однак, пан Бігун повинен чітко усвідомлювати тривожне 
повідомлення, яке транслює це рішення — не в останню чергу — 
йому. Якщо до винесення рішення у його справі щодо побачень 
з родичами він знову звернеться до Суду зі скаргою на те, що його 
покарання у виді довічного позбавлення волі є таким, яке немож-
ливо скоротити, за статтею 3 Конвенції (що не буде нерозумним, 
коли це рішення набуде статусу остаточного), він ризикує стик-
нутися із сумнівною прецедентною силою зазначеної частини 
цього рішення, в якому скаргу заявника за статтею 8 Конвенції 
було залишено без розгляду. Тобто його (гіпотетично) нову заяву 
може бути (як це зазвичай робиться) об’єднано із вже поданою за 
статтею 8 Конвенції; тоді, у випадку встановлення порушення 
статті 3 Конвенції (багато хто скаже, що це може бути передбачу-
ваним результатом в епоху після рішення у справі «Вінтер та інші 
проти Сполученого Королівства» [ВП] (Vinter and Others v. the United 
Kingdom) і з огляду на те, що «основне юридичне питання», зокре-
ма за статтею 3 Конвенції, вже було розглянуто, скарга заявника 
(та його дружини) за статтею 8 Конвенції щодо побачень з родича-
ми може бути визнана Судом такою, що не заслуговує на розгляд, 
тобто «менш важливою», «тривіальною», «незначною, «другоряд-
ною», як би ви це не назвали. Подумайте двічі перед тим, як звер-
татися з новою заявою. Остерігайтеся прецеденту.

Те саме також стосуватиметься (сподіватимемося, тільки гі-
потетично) скарг на умови тримання цього заявника під вартою 
(які, ймовірно, prima facie є задовільними якщо я зробив правиль-
ний висновок зі звіту про повідомлення), якщо вони погіршаться 
у майбутньому.

72. Ризик полягає в тому, що при безрозбірливому частому 
застосуванні (я знову посилаюся на базу даних практики Суду — 
див. пункт 47) формула Кимпеану може стати інструментом для 
зрівняння тих заяв, що містять більшу кількість тверджень, з ти-
ми, в яких їх менше. Це виглядатиме, як система квот, чи не так?

73. Якщо взагалі необхідно будь-яка класифікація поданих 
до Суду заяв на «основні» і «другорядні», «менш важливі» тощо 
(крім випадків, коли слово «основний» є простим синонімом слів 
«поглинання», «підпорядкування», «включення» тощо — див. 
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пункти 11 і 68), то я пропоную просту, навіть банальну перевір-
ку. Давайте назвемо «основними» ті юридичні питання, під час 
розгляду яких Суд також вирішує конкретні проблеми, пов’яза-
ні з правами людини. Бажано, щоб розгляд такого питання Судом 
був важливим для загального просування прав людини шляхом 
сприяння вирішенню відповідної проблеми (якщо дійсно існує 
проблема, як стверджується) — як мінімум, для зацікавленої(их) 
особи(осіб), і залежно від обставин також на національному або 
загальноєвропейському рівні. І давайте назвемо «другорядними», 
«менш важливими» тощо юридичні питання, залишення яких без 
розгляду прирівнюється, просто кажучи, до ігнорування проблеми 
Судом.

74. Як виглядатиме це рішення після такої перевірки?
Не особливо надихаючим. Рахунок — два-один:
Проблема A — Умови тримання під вартою
(відсутність медичної допомоги)  Вирішена.
Проблема B — Покарання у виді довічного позбавлення
волі не може бути скороченим  Вирішена.
Проблема C — Побачення з родичами під час
тримання під вартою    Проігнорована.
У футболі рахунок два-один вважатиметься перемогою. Але 

ця перемога було б затьмарена, якби команда-переможець забила 
гол у свої ворота.

Продовжуючи цю аналогію, я з великим сумом заявляю, що 
у цій справі формула Кимпеану стала засобом дискваліфікації во-
ротаря.

75. Я більше не буду робити припущення про майбутні справи, 
в яких Суд може виявити бажання зайняти аналогічну цій справі 
позицію та розділити непов’язані між собою заяви на «основні» 
та «неосновні». Проте якщо майбутню окрему заяву подружжя Бі-
гунів за статтею 8 Конвенцію (як, наприклад, заяву пана Тросіна) 
буде розглянуто по суті (що, на мою думку, буде справедливим, 
оскільки скарга не є неприйнятною відповідно до встановлених 
Конвенцією критеріїв), можна буде обґрунтовано та на правомір-
них підставах запитати, чому існує дискримінація заявників, які 
скаржаться на множинні порушення невзаємопов’язаних прав, 
у порівнянні з тими, які стверджують тільки про одне порушення? 
Це питання постає ще більш гостро у таких справах як ця, коли 
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заявник, як вбачається, дійсно зазнав порушень щонайменше де-
яких із прав, від розгляду яких Суд не утримався.

Адже що це, як не дискримінація, з точки зору Конвенції?

Post scriptum. Лише після того, як цю думку було написано 
та подано для долучення до рішення, я дізнався про нещодавнє 
рішення палати Третьої секції у справі «Попов та інші проти Ро-
сії» (Popov and Others v. Russia), заява № 44560/11, від 27 листопада 
2018 року). Через три місяці після ухвалення цього рішення воно 
все ще не набуло статусу остаточного, оскільки уповноваженою 
колегією розглядається клопотання про передання справи на 
розгляд Великої палати. Яким би не був результат розгляду цієї 
справи, я маю нагальний моральний обов’язок послатися та від-
дати належне найбільш витонченій частковій окремій думці мого 
почесного колеги Пере Пастора Віланова, чиї аргументи я вважаю 
стійкими до всього. Його підхід багато в чому нагадує мій або, 
якщо висловитися коректніше, мій підхід багато в чому нагадує 
його. Мабуть, я йду шляхом принаймні одного судді-однодумця. 
У зв’язку з цим я також вважаю доречним згадати суддю Бошняка, 
який у цій справі не погодився з тим самим, що і я. Якби більше 
суддів поділяли наш підхід, це могло б дати нам надію, що фор-
мула Кимпеану не залишиться у практиці назавжди. Можливо, всі 
суди світу (у тому числі цей Суд, адже, я повторюся — хто не по-
миляється?) часом застосовували практику, яка згодом виявля-
лася юридично неприйнятною. В інтересах Правосуддя з великої 
літери П необхідно, щоб ці суди (у тому числі і цей Суд) якомога 
скоріше визнали свої помилки та відступили від них.

ЧАСТКОВО ОКРЕМА ДУМКА СУДДІ БОШНЯК

1. На жаль, я не можу погодитися з більшістю, що немає не-
обхідності розглядати скаргу заявника за статтею 8 Конвенції. 
У зв’язку з цим я поділяю усі ключові аргументи, наведені суддею 
Куріс у його окремій думці. Перш за все, я вважаю, що питання 
обмеження подружніх побачень фактологічно та юридично ві-
докремлено від питань щодо (a) належності медичної допомоги 
у виправній колонії та того, що (b) покарання у виді довічного поз-
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бавлення волі є таким, яке не може бути скороченим. Крім того, 
я вважаю, що неможливо охарактеризувати питання стосовно та-
ких обмежень, як питання «другорядного юридичного значення» 
у порівнянні з «основними юридичними питаннями» за статтею 
3 Конвенції. Окремий розгляд скарги заявника щодо обмеження 
права на подружні побачення особливо необхідний у світлі існую-
чої практики, яка була детально викладена в окре мій думці судді 
Куріса. Він переконливо цитує низку справ, у тому числі нещо-
давні справи Великої палати, в яких Суд, поряд з питаннями про 
жорстоке поводження із заявниками під час відбуття ними пока-
рання, розглянув питання щодо обмеження права на побачення.

2. У цій окремій думці я хотів би також послатися на частково 
окрему думку судді Пастора Віланова в рішенні у справі «Попов 
та інші проти Росії» (Popov and Others v. Russia) (заява № 44560/11, 
від 27 листопада 2018 року). Хоча рішення у цій справі все ще не 
набуло статусу остаточного, в окремій думці мого колеги пере-
конливо стверджується, що для залишення без розгляду скарг за-
явників, висунутих заявниками під приводом того, що вони роз-
глядаються як другорядні, немає жодних підстав у Конвенції та її 
тлумачення, і може вважатися рівноцінним відмові у правосудді. 
У цій справі можна обґрунтовано припустити, що заявник дійсно 
є зацікавленим у розгляді його скарги за статтею 8 Конвенції, що 
може мати для нього надважливе значення. Саме тому я проголо-
сував проти рішення не розглядати скаргу заявника за статтею 8 
Конвенції.
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ПОСТАНОВА 
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 липня 2020 року
м. Київ

СПРАВА № 1-42/2004 
ПРОВАДЖЕННЯ 

№ 13-87ЗВО19

Велика Палата Верховного Суду у складі:
головуючого судді Князєва В. С.,
судді-доповідача Яновської О. Г.,
суддів: Антонюк Н. О., Анцупової Т. О., Бакуліної С. В., Бри-

танчука В. В., Власова Ю. Л., Гриціва М. І., Гудими Д. А., Данішев-
ської В. І., Єленіної Ж. М., Золотнікова О. С., Кібенко О. Р., Лобой-
ка Л. М., Лященко Н. П., Рогач Л. І., Ситнік О. М., Ткачука О. С., 
Уркевича В. Ю.,

за участю секретаря судового засідання Сергійчук Л. Ю.,
засудженого ОСОБА_1 (в режимі відеоконференції),
захисників Ковальчук І. В., Бойкової І. А., Гнатюк Г. І.,
прокурора  Антонець О. В.
розглянула в судовому засіданні кримінальну справу за зая-

вою ОСОБА_1 та доповненнями до неї захисників Ковальчук І. В. 
та Бойкової І. А. про перегляд вироку Апеляційного суду м. Киє-
ва від 03 грудня 2004 року, ухвали колегії суддів Судової палати 
у кримінальних справах Верховного Суду України від 24 травня 
2005 року та постанови Верховного Суду України від 16 травня 
2011 року з підстави встановлення міжнародною судовою уста-
новою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною 
міжнародних зобов’язань при вирішенні справи судом,
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В С Т А Н О В И Л А:
І. КОНКРЕТНІ ОБСТАВИНИ СПРАВИ

Обставини, встановлені рішенням суду першої інстанції, 
та короткий зміст рішень судів

1. Вироком Апеляційного суду м. Києва від 03 грудня 2004 
року ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Джанкоя АР Крим, 
мешканця м. Ялти, громадянина України, визнано винним у вчи-
ненні злочинів, передбачених: частиною 1 статті 15, частиною 4 
статті 187 Кримінального кодексу України 2001 року (далі — КК 
України); та частиною 2 статті 17, частиною 3 статті 142; части-
ною 2 статті 17, частиною 3 статті 215-3; частиною 2 статті 17, 
пунктами «а», «г», «ж», «з», «і» статті 93; статті 190-1; частиною 2 
статті 17, пунктами «г», «з» статті 93; пунктами «а», «в», «ж», «з», 
«і» статті 93, частини 3 статті 215-3; частини 3 статті 142; части-
ною 2 статті 145 КК; частиною 1 статті 263 та статті 69 КК України 
1960 року (далі — КК України 1960 року).

2. На підставі статті 70 КК України за сукупністю злочинів 
шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим за-
судженому визначено остаточне покарання у виді довічного поз-
бавлення волі з конфіскацією всього майна, яке є його власністю.

3. Цим же вироком засуджено ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, 
питання про перегляд судових рішень щодо яких не порушується.

4. За вироком суду ОСОБА_1 визнано винуватим у вчиненні 
особливо тяжких та тяжких злочинів, що були вчинені за таких 
обставин.

5. Напочатку 2001 року ОСОБА_1 вступив у озброєну банду, 
організовану ОСОБА_2 та ОСОБА_3. Засуджені придбали у невста-
новленої слідством особи пістолет «ТТ» і бойові припаси до нього, 
ножі з метою вчинення нападів. Ця група осіб, у тому числі в скла-
ді банди, неодноразово передавали пістолет разом із бойовими 
припасами один одному для вчинення злочинів.

6. У січні 2001 року ОСОБА_5 надав ОСОБА_1 житло в кв. 
АДРЕСА_1, показав йому пістолет «ТТ» та запропонував вчинити 
розбійний напад на директора ВАТ «Українські пухові вироби» 
ОСОБА_6 із метою заволодіння грошима в особливо великому 
розмірі (250 000 грн). Засуджені розробили план нападу, розподі-
лили ролі між собою та залучили до участі невстановлену слід-
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ством особу. ОСОБА_1 озброївся пістолетом із боєприпасами. На-
падники приїхали до м. Пирятин, де ОСОБА_2 разом із невстанов-
леною слідством особою чекав у власному автомобілі наближення 
автомобіля потерпілого та мав подати фарами сигнал ОСОБА_3 
та ОСОБА_1, котрі перебували біля мосту.

7. Відповідно до відведеної йому ролі, ОСОБА_1 мав кинути 
дошку із цвяхами під колеса автомобіля «БМВ-740», а після того, 
як автомобіль з’їде у кювет, засуджені, погрожуючи застосуван-
ням насильства, мали заволодіти грішми, а в разі вчинення опо-
ру — вбити усіх осіб в автомобілі. Проте, довести злочин до кінця 
члени групи не змогли з незалежних від них причин, оскільки 
автомобіль «БМВ-740» у якому перевозилися гроші, поїхав іншою 
дорогою.

8. 26 травня 2001 року, коли ОСОБА_1 проходив між 2 та 3 по-
верхами будинку АДРЕСА_2, його зупинили співробітники ППСМ 
ОСОБА_7 та ОСОБА_8, котрі несли патрульно-постову службу по 
охороні громадського порядку. Щоб уникнути затримання за не-
законне зберігання вогнепальної зброї, ОСОБА_1 із метою вбив-
ства працівників міліції, здійснив сім пострілів на ураження 
вказаних осіб. Своїми діями засуджений спричинив ОСОБА_7 по-
ранення живота, тяжке тілесне ушкодження, яке є небезпечним 
для життя потерпілого в момент його заподіяння та поранив ногу 
ОСОБА_8, спричинивши короткочасний розлад здоров’я потерпі-
лому. Після вчинення замаху на життя працівників правоохорон-
ного органу ОСОБА_1, за допомоги ОСОБА_2, переховувався в бу-
динку на території дачного кооперативу в Оболонському районі 
м. Києва.

9. Весною 2001 року ОСОБА_3 роздобув інформацію про ди-
ректора ресторану «Сантори» — ОСОБА_9. З метою розбійно-
го нападу на вказану особу, засуджені почали за нею стежити. 
Розробили план нападу, відповідно до якого їм необхідно було 
заволодіти швидкісним автомобілем, щоб його реалізувати. За-
суджені спланували за допомогою викраденого автомобіля в ра-
йоні Московського мосту влаштувати ДТП, під час якої заволо-
діти автомобілем ОСОБА_9, її привезти до місця проживання, де 
вони шляхом розбійного нападу мали проникнути в її житло, 
заволодіти майном, а саму вбити з метою приховування злочи-
ну. Діючи згідно плану, з метою незаконного заволодіння тран-
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спортним засобом, 2 червня 2001 року, біля 20 год., ОСОБА_2 та 
ОСОБА_1, озброївшись пістолетом та ножем приїхали автомо-
білем ОСОБА_2 на вул. Набережно-Крещатицьку в м. Києві. Об-
равши автомобіль «Ніссан-Максима», яким керувала ОСОБА_10, 
засуджені поїхали за нею слідом. Згідно домовленості, ОСОБА_2 
мав зайти в будинок за ОСОБА_10, вбити її, ключі від автомобіля 
передати ОСОБА_1, котрий мав забрати автомобіль зі стоянки. 
Проте засуджені не змогли довести злочинний намір до кінця 
з причин, які не залежали від їх волі. Оскільки в під’їзді будин-
ку, до якого зайшла ОСОБА_10, перебували люди, нападники не 
вчинили нападу, повернулися до свого автомобіля. У той же день 
біля 21–22 год. засуджені обрали автомобіль «Форд-Скорпіо» КБ 
«Бліц-таксі», вирішили вбити таксиста з метою заволодіння його 
майном та транспортним засобом. Розподіливши ролі між со-
бою, ОСОБА_1 автомобілем ОСОБА_2 поїхав за вказаним таксі, 
а ОСОБА_2, озброївшись кухонним ножем, зупинив це таксі, сів 
у нього і спрямував до АДРЕСА_3. Приїхавши до місця призна-
чення, біля 23 год. ОСОБА_2 із метою вбивства, напав на водія 
таксі ОСОБА_11, наніс йому удари ножем, спричинив численні 
колото-різані рани грудей, живота, від яких останній помер. 
ОСОБА_2 заволодів належними 10 доларами США потерпілого. 
У цей же час ОСОБА_1 перебував поруч у автомобілі ОСОБА_2 
щоб у разі необхідності надати допомогу співучаснику злочину. 
Засуджені розмістили труп на сидінні автомобіля, вивезли йо-
го до паркової зони, де сховали на березі р. Дніпра по вул. Дні-
провській набережній у м. Києві. З огляду на те, що директор 
ресторану «Сантори» закінчила роботу і не перебувала на ро-
бочому місці, а також те, що правоохоронні органи могли роз-
шукувати автомобіль, засуджені двома автомобілями виїхали 
з м. Києва і по дорозі на м. Остер зупинилися у лісовому масиві, 
де шляхом підпалу знищили автомобіль «Форд-скорпіо», чим 
спричинили матеріальну шкоду на суму 20 000 грн, заподіявши 
тяжкі наслідки.

10. 03 червня 2001 року, о другій половині дня під час вжи-
вання алкогольних напоїв за місцем проживання ОСОБА_1 у бу-
динку АДРЕСА_4, ОСОБА_12 заявив, що впізнав його як особу, 
котра стріляла в працівників міліції, і що повідомить про це до 
правоохоронних органів. З метою приховати вчинений злочин 
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щодо працівників міліції, маючи умисел на вбивство ОСОБА_12, 
засуджений напав на нього. Під час нападу ОСОБА_1 наніс по-
терпілому удари по голові, чим спричинив лінійний перелом 
потиличної кістки, крововилив під м’яку оболонку і тканину 
головного мозку, та 12 ударів кухонним ножем у шию та спину. 
Унаслідок спричинених діями засудженого поранень, наступила 
смерть потерпілого.

11. Ухвалою колегії суддів Судової палати у кримінальних 
справах Верховного Суду України від 24 травня 2005 року вирок 
суду щодо ОСОБА_1 в частині засудження за статтею 69 КК Укра-
їни 1960 року скасовано, справу закрито. Перекваліфіковано йо-
го дії за одним із епізодів обвинувачення з частини 2 статті 17 — 
частини 3 статті 142, частини 2 статті 17 — частини 3 статті 215-3, 
частини 2 статті 17 — пунктів «а», «з», «і» статті 93 КК України 
1960 року на частину 1 статті 17 — частину 3 статті 142, части-
ну 1 статті 17 — частину 3 статті 215-3, частину 1 статті 17 — 
пункти «а», «з», «і» статті 93 КК України 1960 року, призначено 
покарання за кожне з цих діянь та ухвалено вважати ОСОБА_1 
засудженим на підставі статті 42 КК України 1960 року за су-
купністю злочинів, передбачених частиною 2 статті 17 — части-
ною 3 статті 142, частиною 2 статті 17 — частиною 3 статті 215-3, 
частиною 2 статті 17 — пунктами «а», «г», «ж», «з», «і» статті 93 КК 
України, статтею 190-1, пунктами «а», «в», «ж», «з», «і» статті 93, 
частиною 3 статті 215-3, частиною 2 статті 145, частиною 3 стат-
ті 142, частиною 1 статті 17 — частиною 3 статті 142, частиною 1 
статті 17 — частиною 3 статті 215-3, 1 статті 17 — пунктами «а», 
«г», «з» статті 93 КК України 1960 року, частиною 1 статті 15 — 
частиною 4 статті 187, частиною 1 статті 263 КК України, до до-
вічного позбавлення волі з конфіскацією майна, яке є власністю 
засудженого.

12. 21 жовтня 2010 року рішенням Європейського суду з прав 
людини (далі — ЄСПЛ) у справі «ОСОБА_1 проти України» вста-
новлено порушення Україною статей 3, 13, пунктів 1 та 3 стат-
ті 5 Конвенції з захисту прав людини та основоположних свобод 
1950 року (далі — Конвенція). Водночас ЄСПЛ не встановлено по-
рушень пункту 1 статті 6 та статті 13 Конвенції щодо тривалості 
провадження у справі та відсутності ефективних засобів юридич-
ного захисту проти такої тривалості.
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13. ОСОБА_1 звернувся із заявою до Верховного Суду Украї-
ни (далі — ВСУ) про перегляд судових рішень, постановле-
них щодо нього. За наслідком судового розгляду, постановою 
ВСУ від 16 травня 2011 року відмовлено в задоволенні заяви 
ОСОБА_1 про скасування вироку Апеляційного суду м. Києва 
від 03 грудня 2004 року та ухвали колегії суддів Судової палати 
у кримінальних справах Верховного Суду України від 24 травня 
2005 року.

14. ВСУ дійшов висновку, що засобом компенсації заявнику 
може бути сплата присудженого відшкодування моральної шко-
ди, аналіз причин порушення Конвенції та пошук шляхів усунен-
ня цих порушень, вжиття інших заходів загального характеру. 
Виконання вказаних заходів покладається на компетентні органи 
державної влади.

Короткий зміст рішення Європейського суду з прав людини

15. Рішенням Європейського суду з прав людини (далі — 
ЄСПЛ, Суд, міжнародна судова установа) у справі «ОСОБА_1 про-
ти України № 2» від 12 березня 2019 року (заява № 41216/13), яке 
набуло статусу остаточного 09 вересня 2019 року, констатовано 
порушення Україною вимог статті 3 Конвенції у зв’язку з відсут-
ністю належної медичної допомоги, доступної заявнику, під час 
тримання його під вартою з 03 липня 2010 року.

16. Також ЄСПЛ констатував порушення статті 3 Конвенції 
у зв’язку з тим, що покарання заявника у виді довічного позбав-
лення волі є таким, яке неможливо скоротити.

17. Водночас Судом визнано неприйнятною скаргу заявни-
ка за статтею 3 Конвенції щодо побутових умов тримання його 
під вартою у Херсонській виправній колонії № 61 і Херсонському 
СІЗО.

18. ЄСПЛ постановив, що держава-відповідач повинна спла-
тити на користь ОСОБА_1 750 (сімсот п’ятдесят) євро на відшко-
дування матеріальної шкоди; 10 000 (десять тисяч) євро в якості 
відшкодування моральної шкоди, якої заявник зазнав у зв’язку 
з відсутністю належної медичної допомоги з 03 липня 2010 року; 
10 000 (десять тисяч) євро в якості компенсації витрат на правову 
допомогу, понесених під час провадження у Суді та 20 (двадцять) 
євро в якості компенсації поштових та інших витрат.
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ІІ. ПОЗИЦІЯ ЗАЯВНИКА Й ІНШИХ УЧАСНИКІВ 

СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Короткий зміст вимог заяви про перегляд судових рішень 
та узагальнені доводи заявника

19. У заяві та доповненнях до неї засуджений ОСОБА_1, за-
хисники Ковальчук І. В. та Бойкова І. А. порушують питання про 
перегляд судових рішень, просять скасувати вирок Апеляційно-
го суду м. Києва від 03 грудня 2004 року, ухвалу колегії суддів 
Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду Украї-
ни від 24 травня 2005 року та постанову Верховного Суду України 
від 16 травня 2011 року, а справу направити на новий судовий 
розгляд.

20. ОСОБА_1 вважає, що в цілому судовий розгляд кримі-
нальної справи щодо нього не відповідає вимогам статті 6 Кон-
венції. Посилається на істотні порушення вимог кримінального 
процесуального закону, зокрема, порушення його права на за-
хист під час затримання в червні 2001 року. Наполягає на тому, 
що здійснений 16 травня 2011 року Верховним Судом України 
перегляд його справи на підставі Рішення ЄСПЛ «ОСОБА_1 про-
ти України» від 21 жовтня 2010 року, не забезпечив відновлен-
ня його порушених прав, оскільки щодо нього не вжито на рівні 
держави додаткових заходів індивідуального характеру. Про-
сить суд визнати, що подальше відбування ним покарання у ви-
ді довічного позбавлення волі, яке не передбачає можливості 
умовно-дострокового звільнення або звільнення за хворобою, 
є для нього смертною карою з невизначеним терміном вико-
нання. Стверджує, що його перебування в тюрмі порушуватиме 
його право на життя та становитиме нове порушення Україною 
положень Конвенції.

21. На обґрунтування доповнень до заяви ОСОБА_1 захисники 
наводять аргументи, аналогічні викладеним у заяві засудженого 
та рішенні ЄСПЛ.

22. У судовому засіданні засуджений та захисники підтрима-
ли позицію, викладену у заяві та доповненнях.

23. Прокурор висловилась про відсутність підстав для задово-
лення заяви ОСОБА_1 та його захисників.
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ІІІ. ПОЗИЦІЯ ВЕЛИКОЇ ПАЛАТИ ВЕРХОВНОГО СУДУ ТА МОТИВИ, 
ЯКИМИ КЕРУВАВСЯ СУД ПРИ УХВАЛЕННІ ПОСТАНОВИ

Загальні положення щодо правових наслідків 
констатованих ЄСПЛ порушень Конвенції

24. Україна взяла на себе зобов’язання гарантувати кожному, 
хто перебуває під її юрисдикцією, права і свободи, визначені в роз-
ділі І Конвенції (стаття 1 Конвенції). Вказана гарантія реалізуєть-
ся шляхом урахування норм Конвенції та практики ЄСПЛ в наці-
ональному праві, зокрема, з огляду на статтю 17 Закону України 
від 23 лютого 2006 року № 3477-IV «Про виконання рішень та за-
стосування практики Європейського суду з прав людини» (далі — 
Закон № 3477-IV), згідно з якою суди застосовують при розгляді 
справ Конвенцію та практику ЄСПЛ як джерело права.

25. Крім того, відповідно до статті 2 Закону № 3477-IV та стат-
ті 46 Конвенції держава Україна зобов’язана виконувати остаточ-
не рішення ЄСПЛ в будь-якій справі, в якій вона є стороною.

26. Згідно зі статтею 41 Конвенції, якщо ЄСПЛ визнає факт по-
рушення Конвенції або протоколів до неї і якщо внутрішнє право 
держави, яка була стороною у справі, передбачає лише часткову 
компенсацію, ЄСПЛ, у разі необхідності, надає потерпілій стороні 
справедливу сатисфакцію.

27. Положеннями глави 3 Закону № 3477-IV передбачено, що 
для виконання рішення ЄСПЛ, яким констатовано порушення 
Україною Конвенції, мають вживатися заходи індивідуального та 
загального характеру.

28. За статтею 10 Закону № 3477-IV додатковими щодо ви-
плати відшкодування (статті 7-9 цього Закону) заходами інди-
відуального характеру є: а) відновлення настільки, наскільки це 
можливо, попереднього юридичного стану, який заявник мав до 
порушення Конвенції (restitutio in integrum); б) інші заходи, перед-
бачені у рішенні ЄСПЛ.

29. Згідно з частиною 3 статті 10 Закону № 3477-IV відновлен-
ня попереднього юридичного стану заявника здійснюється, зо-
крема, шляхом повторного розгляду справи, включаючи віднов-
лення провадження у справі.

30. У Рекомендації № R (2000) 2 Комітету Міністрів Ради 
Європи державам-членам щодо повторного розгляду або понов-



Рішення ВСУ. Справа № 1-42/2004. Провадження № 13-87зво19

175

лення провадження у певних справах на національному рівні 
після прийняття рішень Європейським судом з прав людини від 
19 січня 2000 року (далі — Рекомендація № R (2000) 2) Комітет 
Міністрів закликав Договірні Сторони, до перегляду своїх на-
ціональних правових систем з метою забезпечення адекватних 
можливостей повторного розгляду справи, включаючи понов-
лення провадження, у випадках, коли Суд визнав порушення 
Конвенції, особливо:

— коли потерпіла сторона і далі зазнає значних негативних 
наслідків рішення, ухваленого на національному рівні, — 
наслідків, щодо яких справедлива сатисфакція не була 
адекватним засобом захисту і які не можна виправити 
інакше ніж через повторний розгляд або поновлення про-
вадження;

— коли рішення Суду спонукає до висновку, що a) оскарже-
не рішення національного суду суперечить Конвенції по 
суті, або b) в основі визнаного порушення лежали суттєві 
процедурні помилки чи недоліки, які ставлять під серйоз-
ний сумнів результат оскарженого провадження на націо-
нальному рівні.

Щодо застосування заходів, направлених на відновлення 
попереднього юридичного стану, який заявник мав 
до порушення Конвенції (restitutio in integrum)

31. Звертаючись із заявою про скасування судових рішень 
у кримінальній справі та направлення справи на новий судовий 
розгляд, заявник порушує питання про забезпечення йому на 
підставі рішення ЄСПЛ права на такий захід індивідуального ха-
рактеру як відновлення настільки, наскільки це можливо, попе-
реднього юридичного стану, який він мав до порушення Конвен-
ції (restitutio in integrum).

32. З урахуванням Рекомендації № R (2000) 2, Велика Пала-
та Верховного Суду розглядає підстави для вирішення питання 
про призначення нового розгляду справи за заявами ОСОБА_1 та 
захисників.

33. Зокрема, як убачається з Рішення ЄСПЛ у справі «ОСОБА_1 
проти України № 2», визнаючи порушення статті 3 Конвенції 
у зв’язку з відсутністю належної медичної допомоги, доступної 
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заявнику, під час тримання його під вартою з 03 липня 2010 року, 
Суд указав, що вказаною статтею Конвенції покладено на держа-
ву обов’язок захищати фізичне благополуччя осіб, позбавлених 
свободи, наприклад, шляхом надання їм необхідної медичної 
допомоги.

34. Розглядаючи питання, чи було реагування держави на за-
хворювання заявника ефективним, Суд проаналізував ту обста-
вину, що ОСОБА_1 страждав на рецидив ТБ легень, це стало під-
ставою для його переведення 03 липня 2010 року до Херсонської 
виправної колонії, яка спеціалізувалася на лікуванні ТБ.

35. Суд взяв до уваги аргументи заявника, який стверджував 
про ненадання йому належного паліативного лікування під час 
тримання під вартою.

36. Дійшовши висновку про порушення положень Конвенції 
щодо заявника у зв’язку з неспроможністю органів влади забезпе-
чити охорону його здоров’я під час тримання під вартою з 03 липня 
2010 року і надалі, ЄСПЛ указав на відсутність в Україні будь-яких 
законодавчих норм щодо забезпечення паліативного лікування 
в установах виконання покарань (пункти 71–72, 152 Рішення).

37. Розглядаючи твердження заявника, що його покарання 
у виді довічного позбавлення волі було таким, яке неможливо 
скоротити, ЄСПЛ звернув увагу на загальні принципи, сформу-
льовані у справі «Вінтер та інші проти Сполученого Королівства» 
(Vinter And Others v. The United Kingdom), пункти 103–122).

38. Згідно вказаних принципів Конвенцією не заборонено за-
стосування покарання у виді довічного позбавлення волі до осіб, 
яких було визнано винними у вчиненні особливо тяжких зло-
чинів. Однак, щоб таке покарання відповідало вимогам статті 3 
Конвенції, воно має бути de jure i de facto таким, яке може бути 
скороченим, що означає як наявність у засудженого перспективи 
звільнення, так і можливості перегляду. Такий перегляд повинен 
охоплювати оцінку наявності законних підстав пенологічного 
характеру для подальшого тримання засудженого під вартою. 
До цих підстав належить покарання, стримування, захист су-
спільства та реабілітація.

39. Тому закріплені у національному законодавстві критерії 
та умови перегляду повинні бути достатньо чіткими та визначе-
ними, а також відображати відповідну практику Суду. Визначе-
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ність у цьому питанні є не тільки загальною вимогою принципу 
верховенства права, а й лежить в основі процесу реабілітації, який 
може ускладнитися, якщо порядок перегляду покарання та пер-
спективи звільнення є неясними або невизначеними. Отже, засу-
джені, яким було обрано покарання у виді довічного позбавлення 
волі, мають право від самого початку знати, що вони повинні зро-
бити для того, щоб питання про їхнє дострокове звільнення було 
розглянуто та за яких умов (пункт 168 Рішення).

40. Застосовуючи вказані принципи у справі за заявою 
ОСОБА_1, Суд зазначив, що в Україні засуджені до довічного поз-
бавлення волі можуть розраховувати на звільнення лише у двох 
випадках: якщо вони страждають на серйозне захворювання, не-
сумісне з подальшим триманням під вартою, або якщо помилу-
вані Президентом (пункти 73,74, 79, 82 і 86 Рішення).

41. Проте у першому випадку подальше одужання, якщо таке 
можливо, означає кінець свободи цієї особи та її повернення до 
установи виконання покарань (пункти 73, 169 Рішення).

42. Водночас, зміна покарання у виді довічного позбавлення 
волі у зв’язку зі смертельним захворюванням означає лише те, що 
засудженому дозволяється померти вдома або у хоспісі, а не у сті-
нах установи виконання покарань, не може вважатися «перспек-
тивою звільнення» (Рішення ЄСПЛ у справі «Вінтер та інші проти 
Сполученого Королівства» (Vinter And Others v. The United Kingdom), 
заява № 66069/09 та 2 інші, пункт 127, та «Матіошаітіс та інші про-
ти Литви» (Matiosaitis and others v. Lithuania), заява № 22662/13 та 
7 інших, пункт 162).

43. Міжнародною судовою установою в рамках справи за 
заявою ОСОБА_1 проаналізовано законодавство та практику 
здійснення президентського помилування, що є єдиною можли-
вістю пом’якшити покарання у виді довічного позбавлення волі 
в Україні.

44. Суд дійшов висновку, що засуджені, яким обрано пока-
рання у виді довічного позбавлення волі, від самого початку не 
знають, що вони повинні робити для того, щоб питання про їх-
нє дострокове звільнення було розглянуто та за яких умов.

45. Разом із тим, ЄСПЛ погодився з аргументами скаржника, 
що обчислення двадцятирічного строку позбавлення волі, що за-
мінює довічне позбавлення волі у випадку президентського по-
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милування, тлумачиться по-різному. Підстави для застосування 
обчислення невідомі (пункти 157, 176 Рішення). Існуючий Поря-
док помилування в Україні не зобов’язує ні Комісію у питаннях 
помилування, ні Президента України обґрунтовувати свої рі-
шення, прийняті за клопотаннями про помилування.

46. Крім того, відсутність у Президента України та підкон-
трольних йому органів державної влади зобов’язання обґрунто-
вувати свої рішення за клопотаннями про помилування, обтяжу-
ється відсутністю процедури будь-якого судового перегляду цих 
рішень.

47. Суд визнав, що за таких обставин здійснення засуджени-
ми до довічного позбавлення волі свого права на перегляд їхньо-
го покарання через президентське помилування не захищено до-
статніми процесуальними гарантіями.

48. З урахуванням викладеного Суд указав, що в Україні пре-
зидентські повноваження щодо здійснення помилування ґрун-
тується на принципі гуманності, а не порядку, заснованому на 
пенологічних підставах із незалежними процесуальними гаран-
тіями щодо перегляду ситуації засудженого для можливої зміни 
його покарання у виді довічного позбавлення волі.

49. Давши оцінку статистичній інформації, ЄСПЛ зазначив, 
що наразі в Україні було задоволено лише одне клопотання про 
помилування засудженої до довічного позбавлення волі (пункт 93 
Рішення), це означає, що на практиці такі засуджені не мають 
перспектив на задоволення їхніх клопотань про помилування 
(пункт 186 Рішення).

50. Сукупність проаналізованих вищенаведених фактів дали 
можливість Суду дійти до висновку про порушення статті 3 Кон-
венції, у зв’язку з тим, що покарання ОСОБА_1 у виді довічного 
позбавлення волі неможливо скоротити.

51. Як убачається з рішення Суду, міжнародні стандарти ви-
магають, щоб у осіб, котрих засуджено до довічного позбавлення 
волі, існувала реалістична перспектива звільнення від такого по-
карання. Такі засуджені мають право знати, коли та на яких під-
ставах може бути розглянуте питання про їхнє дострокове звіль-
нення.

52. ЄСПЛ указав, що в Україні для засуджених до довічного 
позбавлення волі немає реального механізму перегляду призна-
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ченого покарання за вироком суду, оскільки процедура поми-
лування, котра передбачена статтею 87 Кримінального кодексу 
України, є невизначеною, має винятковий характер та застосову-
ється стосовно індивідуально визначеної особи.

53. Судом встановлено, що існуючий в Україні режим для за-
суджених до довічного позбавлення волі є несумісним з метою 
реабілітації.

54. Міжнародна судова установа констатувала в цій справі, що 
покарання заявника у виді довічного позбавлення волі є таким, 
яке неможливо скоротити, що свідчить про наявність системної 
проблеми, для вирішення якої вимагається вжиття заходів за-
гального характеру.

55. Суд зазначив, що характер встановленого за статтею 3 
Конвенції порушення свідчить, що для належного виконання 
цього рішення від держави відповідача вимагається впроваджен-
ня реформи системи перегляду покарань у виді довічного позбав-
лення волі.

56. Тож, встановлені порушення Конвенції щодо ОСОБА_1 по-
лягають у відсутності в Україні будь-яких законодавчих норм що-
до забезпечення паліативного лікування засуджених в установах 
виконання покарань, а також відсутності законодавчих підстав 
пенологічного характеру, які забезпечують особам, засудженим 
до довічного позбавлення волі, перспективу реального звільнен-
ня або перегляду призначеного покарання.

57. Таким чином, у справі «ОСОБА_1 проти України № 2» 
ЄСПЛ установлено системну проблему в Українському законодав-
стві, яку можна подолати заходами загального характеру, спря-
мованими на усунення її першопричини, шляхом внесення змін 
до чинного законодавства та практики його застосування.

58. Інші доводи ОСОБА_1 були відхилені. При цьому, рішення 
ЄСПЛ не містить вказівок на те, що встановлені щодо заявника по-
рушення Конвенції свідчать, що рішення національних судів у кри-
мінальній справі щодо ОСОБА_1 суперечать Конвенції, або в основі 
констатованих порушень лежали суттєві процедурні помилки чи 
положення, які ставлять під сумнів результат оскарженого прова-
дження на національному рівні, або що ці порушення були спри-
чинені рішеннями, ухваленими в межах кримінальної справи, які 
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й надалі зумовлюють шкідливі наслідки і не можуть бути усунуті 
іншим способом, як під час повторного розгляду справи.

59. Загальні принципи, яких дотримувався Європейський 
суд при розгляді заяви ОСОБА_1, — оцінка та аналіз наведених 
ним фактів, констатований характер (зміст) порушень Конвенції, 
присуджена у зв’язку з цим грошова компенсація дають підста-
ви вважати, що стосовно заявника були допущені такі порушення 
Конвенції, які за даних обставин неможливо відновити у виді того 
стану чи становища, які існували до вчинення порушень.

60. У таких випадках засобами компенсації можуть бути: 
сплата присудженого відшкодування моральної шкоди, аналіз 
причин порушення Конвенції і пошук шляхів усунення цих пору-
шень та вжиття зазначених у статті 13 Закону № 3477-IV заходів 
загального характеру.

61. За вказаною нормою цього Закону № 3477-IV такі заходи 
загального характеру вживаються з метою забезпечення додер-
жання державою положень Конвенції, порушення яких встанов-
лено рішенням Європейського суду, забезпечення усунення недо-
ліків системного характеру, які лежать в основі виявленого Судом 
порушення, а також усунення підстави для надходження заяв до 
Суду проти України, спричинених проблемою, що вже була пред-
метом розгляду в Європейському суді.

62. Водночас, за результатами розгляду заяви ОСОБА_1. Євро-
пейський суд постановив, що Україна повинна сплатити заявни-
ку 750 євро на відшкодування матеріальної шкоди, 10 000 євро 
в якості відшкодування моральної шкоди, 10 000 євро в якості 
компенсації витрат на правову допомогу, понесених під час про-
вадження у Суді та 20 євро в якості компенсації поштових та ін-
ших витрат.

63. Виконання в цій частині рішення ЄСПЛ державою є одним 
із засобів компенсації засудженому порушень його конвенційних 
прав.

64. Однак будь-яких порушень права заявника на справедли-
вий суд (статті 6 Конвенції) з боку національних судів ЄСПЛ не 
встановлено.

65. Таким чином, Велика Палата Верховного Суду доходить 
висновку, що повторний розгляд справи не може бути адекватним 
способом поновлення прав заявника, порушення яких визнано 
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рішенням ЄСПЛ, оскільки такі порушення не є наслідком судових 
рішень, ухвалених на національному рівні, про скасування яких 
звернувся заявник та його захисники.

Щодо повноважень суду при перегляді судових рішень 
за виключними обставинами та щодо меж такого перегляду

66. Заявник та захисники у своїх клопотаннях та заявах од-
ночасно із скасуванням постановлених щодо заявника судових 
рішень ставлять питання про зупинення виконання судових рі-
шень щодо ОСОБА_1 на підставі положень ч. 3 ст. 466 КПК Украї-
ни. По суті заявник просить переглянути призначене йому пока-
рання у виді довічного позбавлення волі.

67. Варто зауважити, що ОСОБА_1 звертався до суду з кло-
потанням про звільнення його від відбуття покарання в зв’язку 
і з хворобою. Так, 23 грудня 2013 року заявник подав клопотання 
про звільнення за хворобою відповідно до статті 84 КК України. 
17 червня 2014 року Суворовський районний суд м. Херсона відмо-
вив у задоволенні клопотання заявника, оскільки його захворю-
вання не входило до переліку захворювань, які вимагали достро-
кового звільнення (пункт 74). 21 серпня 2014 року Апеляційний 
суд Херсонської області залишив рішення суду першої інстанції 
без змін. Як і районний суд, він дійшов висновку, що передумов 
для звільнення за хворобою не було, а захворювання заявника не 
перешкоджало йому відбувати покарання.

68. Вирішуючи питання про зупинення виконання судових 
рішень щодо ОСОБА_1 або про перегляд призначеного йому пока-
рання у виді довічного позбавлення волі, Велика Палата виходить 
з таких міркувань.

69. У Рішенні Конституційного Суду України від 2 листопада 
2004 року № 15-рп/2004 зазначено, що окремим виявом справед-
ливості є відповідність покарання вчиненому злочину, адже по-
карання за злочин повинно бути домірним злочину.

70. Таким чином, застосування державою найтяжчого виду 
покарання — довічного позбавлення волі — обумовлюється прин-
ципом соціальної доцільності, а також принципом співмірності 
відповідальності вчиненому злочину.
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71. У своїх рішеннях ЄСПЛ неодноразово зазначав, що саме по 
собі покарання у виді довічного позбавлення волі не може вважа-
тись нелюдським покаранням чи покаранням, що принижує гід-
ність особи. Зокрема, в рішенні у справі Sawoniuk v. United Kingdom 
(№ 63716/00) (Савонюк проти Сполученого Королівства) від 29 трав-
ня 2001 року ЄСПЛ зазначив, що питання про відповідність стро-
ку позбавлення волі тяжкості злочину виходить поза межі сфери 
дії Конвенції.

72. І лише непом’якшуване довічне позбавлення волі являє 
собою порушення статті 3 ЄКПЛ. Так, поясненням цьому є те, що 
особа не може бути ізольована, якщо немає обґрунтованих пено-
логічних підстав для цієї ізоляції, включаючи кару, стримування, 
забезпечення громадської безпеки та виправлення, баланс між 
якими необов’язково є статичним і може змінитися в ході відбу-
вання покарання. Відповідно, лише шляхом проведення перегля-
ду обґрунтованості продовження ізоляції у відповідний момент 
відбування покарання ці фактори або зміни можуть бути належ-
ним чином оцінені «Вінтер та інші проти Сполученого Королівства» 
(Vinter and others v. United Kingdom), № 66069/09, 130/10 та 3896/10, 
9 липня 2013 року, п. 111).

73. Водночас, у статтях 27, 28 Конституції України визначений 
обов’язок держави забезпечувати ефективну систему національ-
ного захисту конституційних прав людини, в тому числі, шляхом 
розроблення відповідного нормативно-правового регулювання. 
Тому, на думку ЄСПЛ, той факт, що засуджена особа відбуває три-
валий термін ув’язнення, не зменшує позитивного зобов’язання 
держави щодо захисту населення; держава може виконати це зо-
бов’язання, продовжуючи утримувати під вартою довічно ув’яз-
нених до тих пір, поки вони залишаються небезпечними (див., 
наприклад, «Майорано та інші проти Італії» (Маіоrаnо аnd Оhеrs v. 
Italy) пункт 49).

74. Довічне ув’язнення не можна вважати таким, що не може 
бути скороченим тільки через те, що на практиці воно може від-
бутися в повному обсязі. Для цілей статті 3 достатньо того факту, 
що довічне ув’язнення може бути скорченим де-юре і де-факто 
(див. пункт 98 Рішення «Кафкаріс проти Кіпру» (Kafkaris v. Cyprus); 
див. також пункт 49 Рішення «Ласло Маг’яр проти Угорщини» (Laszlo 
Magyar v. Hungary) пункт 40).
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75. У Рішенні по справі «Вінтер та інші проти Сполученого Ко-
ролівства» (Vinter andothers v. United Kingdom) ЄСПЛ зазначив, що 
в контексті довічного ув’язнення стаття 3 Конвенції має тлумачи-
тися як така, що вимагає зменшення покарання через перегляд, 
який дозволяє національним органам оцінити зміни поведінки 
довічно ув’язненого і констатувати прогрес, який не виправдовує 
триваюче утримання в ізоляції (див. пункт 119).

76. Разом з тим, ЄСПЛ зазначив, що механізм відповідного 
перегляду повинен гарантувати встановлення в кожному кон-
кретному випадку чи виправдовується утримання під вартою 
законними пенологічними підставами, і повинен дозволяти всім 
довічно ув’язненим передбачити з певним ступенем ймовірності, 
що їм потрібно зробити, щоб спробувати домогтися звільнення, 
і за яких умов (див. Маіоrаnо аnd Оhеrs v. Italy («Майорано та інші 
проти Італії», пункт 71).

77. Таким чином, Велика Палата доходить таких висновків:
а) довічне позбавлення волі як пропорційний та справед-

ливий вид покарання за скоєння найтяжчих злочинів не 
суперечить ідеї людської гідності, яка лежить в основі 
ЄКПЛ, та не являє собою порушення її статті 3;

б) лише нескорочуване довічне позбавлення волі є порушен-
ням статті 3 ЄКПЛ;

в) відсутнє порушення статті 3 ЄКПЛ в тому випадку, коли 
існує нормативно визначений на національному рівні та 
практично ефективний механізм перегляду покарання 
у виді довічного позбавлення волі;

г) механізм перегляду покарання у виді довічного позбав-
лення волі дозволяє національним органам оцінити змі-
ни поведінки довічно ув’язненого і констатувати прогрес, 
який не виправдовує триваюче утримання в ізоляції.

78. В національному законодавстві України, як зазначив 
ЄСПЛ, існує суттєва законодавча прогалина, що стосується вре-
гулювання можливості звільнення осіб, засуджених до довічного 
позбавлення волі. Однак, вдосконалення нормативно-правових 
актів шляхом прийняття законів, внесення до них змін і допов-
нень є прерогативою законодавчої гілки влади і не належить до 
повноважень суду будь-якої інстанції. Адже варто розрізняти 
повноваження щодо нормотворення, які належать саме законо-
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давчому органу, та повноваження щодо правозастосування, що 
реалізуються судовими органами в процесі здійснення право-
суддя.

79. Єдиним органом законодавчої влади в Україні є Верхо-
вна Рада України, повноваженнями якого охоплюється внесення 
змін до чинного законодавства України, в тому числі і на вико-
нання рішень міжнародної судової установи відповідно до Закону 
№ 3477-IV.

80. З урахуванням тієї обставини, що на момент розгляду Ве-
ликою Палатою Верховного Суду необхідних змін до національ-
ного законодавства на виконання рішення ЄСПЛ «ОСОБА_1 про-
ти України № 2» законодавчим органом не внесено, порядок та 
умови перегляду призначеного покарання у виді довічного поз-
бавлення волі нормативно не визначені, Верховний Суд позбавле-
ний можливості розглянути питання про перегляд призначеного 
покарання ОСОБА_1 у виді довічного позбавлення волі, як про це 
просить заявник.

81. Крім того, як убачається із заяви ОСОБА_1, як на підста-
ву для скасування судових рішень та призначення нового судо-
вого розгляду справи, крім ухваленого рішення ЄСПЛ «ОСОБА_1 
проти України № 2», засуджений посилається на істотні пору-
шення вимог кримінального процесуального закону, зокрема, 
порушення його права на захист під час затримання в червні 
2001 року.

82. Зазначені доводи заяви ОСОБА_1 Велика Палата Верхов-
ного Суду відхиляє, оскільки вони виходять за межі визначено-
го законом предмета перегляду судових рішень як відповідно до 
Глави 32-1 КПК 1960 року, так і відповідно до чинної на момент 
перегляду Глави 34 КПК України, адже такі доводи заявника не 
були предметом розгляду в ЄСПЛ.

Ураховуючи викладене та керуючись статтями 400-21, 400-23, 
400-24 КПК України 1960 року, статтями 459, 467 та пунктом 15 
розділу ХІ «Перехідні положення» КПК України, параграфом 3 
розділу 4 «Перехідні положення» Закону України від 03 жовтня 
2017 року № 2147-VIII «Про внесення змін до Господарського про-
цесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодек-
су України, Кодексу адміністративного судочинства України та 
інших законодавчих актів», Велика Палата Верховного Суду
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П О С Т А Н О В И Л А:

заяву ОСОБА_1 та доповнення до заяви захисників Ковальчук І. В. 
та Бойкової І. А. про перегляд вироку Апеляційного суду м. Киє-
ва від 03 грудня 2004 року, ухвали колегії суддів Судової палати 
у кримінальних справах Верховного Суду України від 24 травня 
2005 року та постанови Верховного Суду України від 16 травня 
2011 року зв’язку з встановленням міжнародною судовою уста-
новою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною 
міжнародних зобов’язань при вирішенні даної справи судом за-
лишити без задоволення.

Постанова є остаточною і оскарженню не підлягає.
Головуючий суддя: В. С. Князєв
суддя-доповідач О. Г. Яновська
судді: Н. О. Антонюк, Т. О. Анцупова, С. В. Бакуліна, В. В. Бри-

танчук, Ю. Л. Власов, М. І. Гриців, Д. А. Гудима, В. І. Данішевська, 
Ж. М. Єленіна, О. С. Золотніков, О. Р. Кібенко, Н. П. Лященко, 
Л. М. Лобойко, Л. І. Рогач, О. М. Ситнік, О. С. Ткачук, В. Ю. Уркевич

ЧАСТКОВО ОКРЕМА ДУМКА СУДДІ БОШНЯК

1. На жаль, я не можу погодитися з більшістю, що немає не-
обхідності розглядати скаргу заявника за статтею 8 Конвенції. 
У зв’язку з цим я поділяю усі ключові аргументи, наведені суддею 
Куріс у його окремій думці. Перш за все, я вважаю, що питання 
обмеження подружніх побачень фактологічно та юридично ві-
докремлено від питань щодо (a) належності медичної допомоги 
у виправній колонії та того, що (b) покарання у виді довічного поз-
бавлення волі є таким, яке не може бути скороченим. Крім того, 
я вважаю, що неможливо охарактеризувати питання стосовно та-
ких обмежень, як питання «другорядного юридичного значення» 
у порівнянні з «основними юридичними питаннями» за статтею 3 
Конвенції.

Окремий розгляд скарги заявника щодо обмеження права на 
подружні побачення особливо необхідний у світлі існуючої прак-
тики, яка була детально викладена в окремій думці судді Куріса. 
Він переконливо цитує низку справ, у тому числі нещодавні спра-
ви Великої палати, в яких Суд, поряд з питаннями про жорстоке 
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поводження із заявниками під час відбуття ними покарання, роз-
глянув питання щодо обмеження права на побачення.

2. У цій окремій думці я хотів би також послатися на частково 
окрему думку судді Пастора Віланова в рішенні у справі «Попов 
та інші проти Росії» (Popov and Others v. Russia) (заява № 44560/11, 
від 27 листопада 2018 року). Хоча рішення у цій справі все ще не 
набуло статусу остаточного, в окремій думці мого колеги пере-
конливо стверджується, що для залишення без розгляду скарг за-
явників, висунутих заявниками під приводом того, що вони роз-
глядаються як другорядні, немає жодних підстав у Конвенції та її 
тлумачення, і може вважатися рівноцінним відмові у правосудді. 
У цій справі можна обґрунтовано припустити, що заявник дійсно 
є зацікавленим у розгляді його скарги за статтею 8 Конвенції, що 
може мати для нього надважливе значення. Саме тому я проголо-
сував проти рішення не розглядати скаргу заявника за статтею 8 
Конвенції.
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Рішення КСУ. Справа № 3-349/2018 (4800/18, 1328/19, 3621/19, 6/20)

ПОСТАНОВА 
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ 
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ 

ДРУГИЙ СЕНАТ

м. Київ 
16 вересня 2021 року 
№ 6-р(II)/2021

СПРАВА № 3-349/2018 
(4800/18, 1328/19, 3621/19, 6/20)

у справі за конституційними скаргами Крупка Дмитра Володи-
мировича щодо відповідності Конституції України (конституцій-
ності) частини першої статті 81, частини першої статті 82 Кримі-
нального кодексу України, Костіна Володимира Володимировича, 
Мельниченка Олександра Степановича щодо відповідності Кон-
ституції України (конституційності) частини першої статті 82 
Кримінального кодексу України та за конституційною скаргою 
Гогіна Віктора Івановича щодо відповідності Конституції Укра-
їни (конституційності) частини першої статті 81 Кримінального 
кодексу України (справа про перегляд вироку особі, караній на 
довічне позбавлення волі)

Другий сенат Конституційного Суду України у складі суддів:
Головатого Сергія Петровича — головуючого, доповідача,
Городовенка Віктора Валентиновича — доповідача,
Лемака Василя Васильовича,
Мойсика Володимира Романовича,
Первомайського Олега Олексійовича,
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Сліденка Ігоря Дмитровича,
Юровської Галини Валентинівни,
розглянув на засіданні справу за конституційними скаргами 

Крупка Дмитра Володимировича щодо відповідності Конститу-
ції України (конституційності) частини першої статті 81, частини 
першої статті 82 Кримінального кодексу України, Костіна Воло-
димира Володимировича, Мельниченка Олександра Степанови-
ча щодо відповідності Конституції України (конституційності) 
частини першої статті 82 Кримінального кодексу України та за 
конституційною скаргою Гогіна Віктора Івановича щодо відпо-
відності Конституції України (конституційності) частини першої 
статті 81 Кримінального кодексу України.

Заслухавши суддів-доповідачів Головатого С. П., Городовенка В. В. 
та дослідивши матеріали справи, Конституційний Суд України —

У С Т А Н О В И В:

1. До Конституційного Суду України звернулися:
Крупко Дмитро Володимирович із клопотанням розглянути 

питання щодо відповідності Конституції України (конституцій-
ності) частини першої статті 81, частини першої статті 82 Кримі-
нального кодексу України (далі — Кодекс);

Костін Володимир Володимирович із клопотанням розгляну-
ти питання щодо відповідності Конституції України (конститу-
ційності) частини першої статті 82 Кодексу;

Мельниченко Олександр Степанович із клопотанням розгля-
нути питання щодо відповідності Конституції України (консти-
туційності) частини першої статті 82 Кодексу;

Гогін Віктор Іванович із клопотанням розглянути питання 
щодо відповідності Конституції України (конституційності) ча-
стини першої статті 81 Кодексу.

Згідно з приписами частини першої статті 81 Кодексу «до 
осіб, що відбувають покарання у виді виправних робіт, службових 
обмежень для військовослужбовців, обмеження волі, тримання 
в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або позбав-
лення волі, може бути застосоване умовно-дострокове звільнення 
від відбування покарання. Особу може бути умовно-достроково 
звільнено повністю або частково і від відбування додаткового 
покарання».
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Відповідно до приписів частини першої статті 82 Кодексу 
«особам, що відбувають покарання у виді обмеження або позбав-
лення волі, невідбута частина покарання може бути замінена су-
дом більш м’яким покаранням. У цих випадках більш м’яке пока-
рання призначається в межах строків, установлених у Загальній 
частині цього Кодексу для даного виду покарання, і не повин-
не перевищувати невідбутого строку покарання, призначеного 
вироком».

Суб’єкти права на конституційну скаргу стверджують, що 
частина перша статті 81, частина перша статті 82 Кодексу не від-
повідають частині другій статті 28 Конституції України, оскільки 
не врегульовують питання умовно-дострокового звільнення від 
відбування покарання у вигляді довічного позбавлення волі або 
заміни невідбутої частини покарання у вигляді довічного поз-
бавлення волі більш м’яким покаранням. Вони вважають, що на 
підставі статті 28 Конституції України мають право на перегляд 
покарання у вигляді довічного позбавлення волі, а також право 
знати, за якими критеріями та коли саме такий перегляд може 
бути здійснено. Автори клопотань також стверджують, що згід-
но з практикою Європейського суду з прав людини брак реаліс-
тичної перспективи бути звільненими від відбування покарання 
у вигляді довічного позбавлення волі суперечить Конвенції про 
захист прав людини і основоположних свобод 1950 року (далі — 
Конвенція).

2. Вирішуючи порушені в конституційних скаргах питання, 
Конституційний Суд України виходить із такого.

2.1. Відповідно до статті 3 Конституції України людину та її 
гідність визнано найвищою цінністю; права і свободи людини та 
їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави; 
держава відповідає перед людиною за свою діяльність; утвер-
дження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’яз-
ком держави (частини перша, друга).

Людина є скарбом Природи, звідки й походять притаманні 
людині за народженням права і свободи, тобто ті, що природні. 
Людська гідність як джерело всіх прав і свобод людини та їх осно-
ва є однією із засадничих цінностей українського конституційно-
го ладу. Із статті 3 Конституції України випливає обов’язок дер-
жави забезпечувати охорону та захист людської гідності. Такий 



190

Довічне ув’язнення: європейські стандарти та українська практика

обов’язок покладено на всіх суб’єктів публічної влади. Верховна 
Рада України, ухвалюючи закони, має гарантувати належний за-
хист та реалізацію прав і свобод людини, що є однією з умов за-
безпечення людської гідності як природної цінності. Своєю чер-
гою, суди мають тлумачити юридичні норми так, щоб під час їх 
застосування це не завдавало шкоди людській гідності.

Конституційний Суд України в Рішенні від 1 червня 2016 року 
№ 2-рп/2016 сформулював юридичну позицію, згідно з якою дер-
жава, виконуючи свій головний обов’язок — утвердження і забез-
печення прав і свобод людини — повинна не тільки утримуватися 
від порушень або непропорційних обмежень прав і свобод люди-
ни, але й уживати належних заходів для забезпечення можливо-
сті їх повної реалізації кожним, хто перебуває під її юрисдикцією; 
із цією метою законодавець та інші органи публічної влади мають 
забезпечувати ефективне юридичне регулювання, яке відповідає 
конституційним принципам і нормам, та створювати механізми, 
що є неодмінними для задоволення потреб та інтересів людини 
(абзац перший пункту 3 мотивувальної частини).

Стаття 28 Конституції України гарантує, що кожен має право 
на повагу до його гідності (частина перша), а також що ніхто не 
може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або 
такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню 
(частина друга).

У Рішенні від 24 квітня 2018 року № 3-р/2018 Конституційний 
Суд України констатував, що право людини на повагу до її гід-
ності, як і її право на життя, є невідокремним, невідчуженним, 
непорушним та підлягає безумовному захистові з боку держави 
(друге речення абзацу четвертого підпункту 2.1 пункту 2 мотиву-
вальної частини).

В аспекті розгляду цієї справи Конституційний Суд України 
зазначає, що право на повагу до гідності людини має безумов-
ний характер; у міжнародному публічному праві це виражено че-
рез загальновизнану формулу — jus cogens (імперативна норма), 
яка категорично забороняє всі форми нелюдських або таких, що 
принижують гідність, поводжень або покарань. Отже, приписи 
статті 3, частин першої та другої статті 28 Конституції України 
становлять імператив для держави щодо забезпечення юридич-
них гарантій володіти гідністю, властивою кожній людині від на-
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родження. Цей імператив поширюється на ставлення держави до 
осіб, засуджених до обмеження або позбавлення волі. Відповідно 
до частини третьої статті 63 Конституції України засуджені особи 
користуються всіма правами людини і громадянина, за винятком 
обмежень, що їх визначено законом і встановлено за вироком су-
ду. Хоча засудження особи, яка вчинила протиправне діяння, до 
відбування покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі 
неминуче матиме наслідком обмеження її права на свободу і не-
доторканність, це не означає, що державі дозволено посягати на 
людську гідність, обмежувати її або заперечувати.

2.2. Наслідком приєднання України до європейського право-
порядку в питанні людських прав шляхом ратифікації Конвенції 
є те, що запровадження і застосування кримінальних покарань 
у національному правопорядкові не може здійснюватися лише 
відповідно до національних критеріїв кримінального правосуд-
дя. У цьому питанні обов’язок держави — керуватися також між-
народними стандартами в ділянці людських прав, зокрема тими, 
що стосуються людської гідності осіб, щодо яких застосовується 
покарання. Одним із таких стандартів є принцип, у якому втілено 
ідею: «Усі особи володіють людською гідністю, котру має бути за-
хищено. Це стосується осіб, які зазнають кари, навіть тих, що ско-
їли найжахливіші злочини. Хоч кара неминуче обмежує людські 
права тих, хто її зазнав, вона не може відійняти в них їхньої за-
садничої гідності. Існує тісний зв’язок між захистом людської гід-
ності всіх людей і забороною певних видів покарання, визначува-
них по-різному як «жорстокі та виняткові» або «нелюдські та такі, 
що принижують гідність». Верховний суд США 2011 року визнав 
таке: «В’язні зберігають за собою саму сутність людської гідності, 
що є притаманною всім людям. Поважання цієї гідності оживляє 
заборону Восьмої Поправки стосовно жорстокого й надзвичай-
ного покарання» [рішення у справі Brown v. Plata, 563 US 493, 510 
(2011)]» [Dirk van Zyl Smith and Catherine Appleton. Life Imprisonment: 
A Global Human Rights Analysis. Cambridge (Massachusetts): Harvard 
University Press, 2019. P. 15–16].

Людську гідність проголошено засадничою цінністю в доку-
ментах міжнародного права, зокрема в Статуті Організації Об’єд-
наних Націй 1945 року та Всесвітній декларації людських прав 
(«Загальна декларація прав людини») 1948 року. У преамбулі Між-
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народного пакту про громадянські й політичні права 1966 року 
(далі — Пакт) констатовано, що внормовані ним права походять 
від гідності, властивої людині. Так само в преамбулі Міжнарод-
ного пакту про економічні, соціальні й культурні права 1966 ро-
ку зазначено, що людська гідність властива всім членам люд-
ської родини, їхні права як рівні та невідокремні випливають із 
властивої людині гідності. Комітет Організації Об’єднаних Націй 
з прав людини в Загальному коментарі № 21 до статті 10 Пакту 
виснував, що «людяне ставлення до всіх осіб, кого позбавлено во-
лі, та з повагою до їхньої гідності — є засадничим та всесвітньо 
застосовним правилом» (пункт 4) [Загальний коментар № 21 до 
Міжнародного пакту про громадянські й політичні права: стат-
тя 10 (людяне ставлення до осіб, позбавлених волі), 10 квітня 1992 
року]. В основі всесвітнього руху в напрямі ширшого визнання 
прав ув’язнених лежить «засадниче визнання того, що в’язні не 
є рабами держави, а радше вони — це ті, кого управнено на ви-
знання того, що їм належать ті самі права, що й будь-кому іншо-
му з громадян, понад те — що й будь-якій іншій людині» [Dirk van 
Zyl Smith and Catherine Appleton. Life Imprisonment: A Global Human 
Rights Analysis. Cambridge (Massachusetts): Harvard University Press, 
2019. P. 19].

У рішеннях Європейського суду з прав людини та інших кон-
венційних органів поняття «людська гідність» постає як вагомий 
чинник тлумачення Конвенції: на підставі цього поняття визна-
чають абсолютну межу можливого втручання держави в людські 
права. Ключовою в цьому питанні є стаття 3 Конвенції, відповід-
но до якої встановлено заборону катування або нелюдського чи 
такого, що принижує гідність, поводження або покарання. Стат-
тя 3 Конвенції як імперативна норма «охороняє одну із засадни-
чих цінностей демократичного суспільства та встановлює безу-
мовну заборону катування або нелюдського чи такого, що при-
нижує гідність, поводження або покарання» [рішення в справі 
Kafkaris v. Cyprus від 12 лютого 2008 року (заява № 21906/04), §95]. 
Європейський суд із прав людини на підставі концепції люд-
ської гідності шляхом тлумачення статті 3 Конвенції зазначив, 
що застосування покарання особи в такий спосіб, що до людини 
«ставляться як до об’єкта влади», навіть не спричиняючи для неї 
серйозних або довготривалих фізіологічних наслідків, «станови-
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ло насильство над власне тим, що є однією з головних цілей стат-
ті 3 — захищати саме гідність особи і фізичну недоторканність» 
[рішення в справі Tyrer v. the United Kingdom від 25 квітня 1978 ро-
ку (заява № 5856/72), §33].

Поняття «людська гідність» — ключовий елемент у практиці 
Суду Справедливості Європейського Союзу. Так, зокрема, в од-
ній зі справ наголошено, що засадниче право на людську гідність 
і недоторканність слід розглядати як невіддільну частину євро-
пейського правопорядку (рішення в справі C-337/98 Kingdom of the 
Netherlands v. European Parliament and Council of the European Union 
від 9 жовтня 2001 року).

2.3. Практиці низки органів конституційної юрисдикції євро-
пейських країн притаманне визнання гідності людини як сутніс-
ної основи всіх інших людських прав.

Зокрема, Конституційний Трибунал Республіки Польща оз-
начив: «людська гідність <...> як незрівнянна (трансцендентна) 
цінність, будучи найвищою всіх людських прав і свобод (оскільки 
вона становить їх джерело), є прирожденною та невідчуженною; 
вона притаманна людині й не може зазнавати замаху внаслідок 
діяльності законодавця або дій інших органів влади. У цьому сен-
сі людина завжди зберігає свою гідність, і жодне діяння не мо-
же спричиняти позбавлення людини гідності або її порушення» 
(Рішення від 22 лютого 2005 року, К 10/04, §5).

Федеральний Конституційний Суд Німеччини в справі про 
довічне позбавлення волі констатував таке: «Повага і захист люд-
ської гідності належать до установчих принципів Засадничого 
Закону. Вільна людська особистість та її гідність являють собою 
найвищу юридичну цінність в рамках відповідного конституції 
порядку (див. BVerfGE 6, 32 (41); 27, 1 (6); 30, 173 (193); 32, 98 (108)). 
На державну владу в усіх формах її прояву покладається обов’я-
зок поважати гідність людини і захищати її. <...> Вимога поважа-
ти людську гідність, зокрема, означає, що заборонено жахливі, 
нелюдські та принизливі покарання (BVerfGE 1, 332 (348); 6, 389 
(439)). Особу, що вчинила кримінальне правопорушення, не може 
бути перетворено на простий об’єкт боротьби зі злочинністю з по-
рушенням її захищеної конституційним правом соціальної пре-
тензії на цінність та на захист (BVerfGE 28, 389 (391)). Мають бути 
збережені засадничі передумови індивідуальної та соціальної 
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екзистенції людини. Тому з частини 1 статті 1 Засадничого Зако-
ну в поєднанні з принципом соціальної держави має бути витлу-
мачено обов’язок держави (і це, зокрема, має діяти для виконання 
кримінальних покарань) щодо забезпечення нею такого мінімуму 
екзистенції, який передусім взагалі означатиме існування, яке 
гідне людини. Саме з таким розумінням людської гідності не по-
єднуватиметься те, якщо держава претендуватиме на примусове 
позбавлення людини її свободи без того, що в неї щонайменше 
повинен бути шанс отримати можливість долучитись до свободи 
знову» (Рішення від 21 червня 1977 року, BVerfGE 30, С.II.1).

Конституційний Суд Румунії дійшов висновку, що «гідність 
людини є невідчуженною властивістю людини <...>. Гідність 
є притаманною людині цінністю, що має ту саму цінність щодо 
кожної особи» (Рішення від 7 грудня 2011 року № 1.576).

Конституційний Суд Литовської Республіки виходячи з того, 
що людська гідність є головним джерелом прав особи, що походять 
від властивої людині гідності, зазначив: «Життя людини й люд-
ська гідність становлять цілісність особистості; вони виражають 
сутність існування людини. Життя і гідність є невідчуженними 
властивостями людини, і через це їх не можна розглядати відо-
кремлено одне від одного. Уроджені людські права — це вроджені 
можливості людини, що забезпечують її людську гідність у всіх 
сферах суспільного життя. Вони становлять той мінімум, ту від-
правну точку, від якої всі інші права зростають і поповнюються, 
та становлять цінності, що їх беззаперечно визнано міжнародною 
спільнотою» (Рішення від 9 грудня 1998 року, справа № 2/98, §4). 
Цей суд дійшов, зокрема, і таких висновків: «Сам той факт, що 
законодавець, регулюючи відносини, пов’язані із забезпеченням 
дотримання людських прав і свобод, повинен гарантувати їх за-
хист, становить одну з вимог щодо забезпечення людської гідно-
сті як конституційної цінності. Обов’язок держави забезпечувати 
захист і оборону людської гідності означає, що державним інсти-
туціям та посадовцям не можна безпідставно обмежувати люд-
ські права і свободи, ставитися до людини лише як до суб’єкта, 
що належить до певної соціальної, економічної, професійної або 
іншої категорії. У кожному разі людину слід розглядати як віль-
ну особу, людську гідність якої не може бути порушено. На дер-
жавних інституціях та посадовцях лежить обов’язок додержувати 
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людської гідності як особливої цінності. Також зневажання люд-
ськими правами і свободами може порушувати людську гідність» 
(Рішення від 29 грудня 2004 року, справа № 8/02-16/02-25/02-
9/03-10/03-11/03-36/03-37/03-06/04-09/04-20/04-26/04-30/04-31/04-
32/04-34/04-41/04, розділ III, §11).

У переважній більшості європейських держав домінує підхід, 
відповідно до якого людська гідність як конституційне право є аб-
солютною, її не може бути обмежено та порушено за жодних умов.

У справі Конституційного Суду Угорщини зазначено, що «пра-
во на життя та людську гідність є абсолютним суб’єктивним пра-
вом, тобто його не можна обмежувати та зменшувати, оскільки 
воно є засадничим правом, яке має бути непорушним законом» 
(Розбіжна думка судді Конституційного Суду Угорщини Labady 
Tamas до Рішення 48/1998 (XI. 23.) AB).

Федеральний Конституційний Суд Німеччини, розглядаю-
чи питання про те, чи підлягає захисту гідність людини після її 
смерті, констатував, що «було б несумісним із гарантованим кон-
ституцією приписом про недоторканність людської гідності, що 
її покладено в основу всіх засадничих прав, якби людину з при-
таманною їй гідністю завдяки її буттю як особистості було б зне-
важено або принижено в цій загальній вимозі поважати її також 
і після смерті. З огляду на це покладений частиною 1 статті 1 За-
садничого Закону на всю державну владу обов’язок забезпечува-
ти особі захист від посягань на її людську гідність не припиняє 
діяти також і після її смерті» (Рішення від 24 лютого 1971 року, 
BVerfGE 30, §6).

3. Конституцією України встановлено, що виключно закони 
України визначають, зокрема, діяння, які є злочинами, та відпо-
відальність за них (пункт 22 частини першої статті 92).

Законодавство України про кримінальну відповідальність 
становить Кодекс, який ґрунтується на Конституції України та 
загальновизнаних принципах і нормах міжнародного права; за-
кони України про кримінальну відповідальність мають відпові-
дати приписам чинних міжнародних договорів, згоду на обов’яз-
ковість яких надано Верховною Радою України (частини перша, 
п’ята статті 3 Кодексу).

Згідно з приписами Кодексу довічне позбавлення волі є одним 
із основних видів покарань (пункт 12 частини першої статті 51, 
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частина перша статті 52), які встановлено за вчинення особливо 
тяжких злочинів, і застосовується лише у випадках, спеціально 
передбачених Кодексом, якщо суд не вважає за можливе засто-
совувати позбавлення волі на певний строк (частина перша стат-
ті 64). Конституційний Суд України вважає, що покарання у ви-
гляді довічного позбавлення волі є винятковим та найсуворішим 
видом покарання, що його встановлено Кодексом за вчинення ви-
черпного переліку особливо тяжких злочинів, найнебезпечніших 
для суспільства і держави, коли позбавлення волі на певний строк 
не може досягти мети покарання.

Категорія справедливості передбачає, що покарання за зло-
чин має бути домірним злочинові, зокрема передбачений зако-
ном склад злочину та рамки покарання мають відповідати один 
одному (абзац п’ятий підпункту 4.1 пункту 4 мотивувальної ча-
стини Рішення Конституційного Суду України від 2 листопада 
2004 року № 15-рп/2004).

Із Рішення Конституційного Суду України від 26 січня 2011 ро-
ку № 1-рп/2011 вбачається, що заміна Верховною Радою України 
смертної кари на довічне позбавлення волі була обумовлена по-
требою дотримання принципів домірності тяжкості злочину і по-
карання за його вчинення, справедливості в кримінальному праві 
(абзац третій пункту 4 мотивувальної частини).

Європейський суд із прав людини вважає: «Із принципу пра-
вовладдя [the rule of law], складовим елементом якого є стаття 7 
[Конвенції], випливає, що під час судового розгляду до будь-яко-
го караного діяння буде застосовано покарання, яке законода-
вець вважає домірним» [рішення в справі Scoppola v. Italy (№ 2) від 
17 вересня 2009 року (заява № 10249/03), §108].

На підставі викладеного Конституційний Суд України вва-
жає, що виокремлення Кодексом довічного позбавлення волі 
як виняткового й найсуворішого виду покарання узгоджується 
з принципами домірності тяжкості злочину і покарання за його 
вчинення, справедливості в кримінальному праві. Однак з метою 
реалізації зазначених принципів у кримінальному праві і в рам-
ках функціонування інститутів умовно-дострокового звільнення 
від відбування покарання та/або заміни невідбутої частини по-
карання більш м’яким має бути виокремлено порядок достроко-
вого звільнення засуджених від відбування покарання на довічне 
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позбавлення волі, який врахував би юридичну природу цього ви-
ду покарання та не допускав його урівнювання з іншими видами 
кримінального покарання.

3.1. Згідно з частиною першою статті 50 Кодексу покарання 
є заходом примусу, що застосовується від імені держави за виро-
ком суду до особи, визнаної винною в учиненні кримінального 
правопорушення, і полягає в установленому законом обмеженні 
прав і свобод засудженого. У Кодексі також чітко визначено мету 
покарання винної особи: «2. Покарання має на меті не тільки кару, 
а й виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню но-
вих кримінальних правопорушень як засудженими, так і іншими 
особами. 3. Покарання не має на меті завдати фізичних страждань 
або принизити людську гідність» (частини друга, третя статті 50).

Із статті 50 Кодексу випливає, що мета застосування покаран-
ня містить такі складники: каральний, ізолювальний, виховний, 
стримувальний. Отже, покарання особи, чию винуватість устано-
вив суд, зокрема, має не лише захистити суспільство, але й бути 
потрібним і достатнім для її виправлення.

Приписи кримінально-виконавчого законодавства України, 
регламентуючи порядок і умови виконання та відбування кри-
мінальних покарань, вказують на те, що його метою є захист ін-
тересів особи, суспільства і держави шляхом створення умов для 
виправлення і ресоціалізації засуджених, запобігання вчиненню 
нових кримінальних правопорушень як засудженими, так і інши-
ми особами, а також запобігання тортурам та нелюдському або 
такому, що принижує гідність, поводженню із засудженими (стат-
ті 1, 2 Кримінально-виконавчого кодексу України).

Чинне українське законодавство визначує «виправлення за-
судженого» як «процес позитивних змін, які відбуваються в йо-
го особистості та створюють у нього готовність до самокерованої 
правослухняної поведінки», а «ресоціалізацію» — як «свідоме 
відновлення засудженого в соціальному статусі повноправного 
члена суспільства; повернення його до самостійного загально-
прийнятого соціально-нормативного життя в суспільстві»; при 
цьому доконечною умовою ресоціалізації засудженого є його «ви-
правлення» (стаття 6 Кримінально-виконавчого кодексу України).

У випадку призначення судом покарання шляхом позбавлен-
ня волі винуватої особи, зокрема й засудження її до довічного 
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позбавлення волі, постає позитивний обов’язок держави сприяти 
в підготовленні такої особи до її можливої реінтеграції в суспіль-
ство (соціальної реабілітації) виходячи з того, що перед держа-
вою повсякчас стоїть вимога забезпечити кожного засобами, що 
дозволяли б вести повноцінний спосіб життя у вільному суспіль-
стві. В аспекті розгляду цієї справи є підстави стверджувати, що 
виправлення та соціальна реабілітація — як складові елементи 
мети будь-якого кримінального покарання — є правом особи, ко-
тру засуджено до довічного позбавлення волі.

3.2. Право особи на виправлення (reformation) та на соціальну 
реабілітацію (social rehabilitation) гарантовано частиною третьою 
статті 10 Пакту, відповідно до якої держави зобов’язалися, що 
«пенітенціарна система включатиме таке ставлення до в’язнів, 
за якого неодмінною метою буде їх виправлення і соціальна реа-
білітація». Комітет Організації Об’єднаних Націй з прав людини 
в коментарі до статті 10 Пакту зазначив, зокрема, що «жодна пе-
нітенціарна система не повинна бути лише каральною; вона має 
істотно намагатися досягти виправлення та соціальної реабілі-
тації в’язня» (пункт 10) [Загальний коментар № 21 до Міжнарод-
ного пакту про громадянські й політичні права: стаття 10 (лю-
дяне ставлення до осіб, позбавлених волі), 10 квітня 1992 року]. 
Отже, йдеться про позитивний обов’язок держави щодо соціаль-
ної реабілітації.

3.3. Практикою Європейського суду з прав людини сформу-
льовано загальні принципи застосування кари на довічне поз-
бавлення волі в національних правопорядках в аспекті вимоги 
соціальної реабілітації та реінтеграції в суспільство. Так, зокре-
ма, у рішенні у справі Hutchinson v. the United Kingdom від 17 січня 
2017 року (заява № 57592/08) зазначено, що «у контексті статті 8 
Конвенції «акцент на реабілітації та реінтеграції став обов’яз-
ковим чинником, який держави-учасниці мають враховувати 
під час розроблення своєї політики в ділянці обрання покарань» 
(Khoroshenko v. Russia [ВП], заява № 41418/04, §121, ЄСПЛ 2015; див. 
також справи, на які зроблено посилання в <...> рішенні в справі 
Murray v. Netherlands, §102). Аналогічні міркування застосовано і за 
статтею 3 Конвенції з огляду на те, що поважання людської гідно-
сті вимагає від адміністрації установ виконання покарань того, 
щоб вони намагалися досягти реабілітації засуджених до довіч-
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ного позбавлення волі (<...> рішення в справі Murray v. Netherlands 
<...>, §103 та §104)» (§43).

У рішенні в справі Петухов проти України (№ 2) від 12 березня 
2019 року (заява № 41216/13) Європейський суд із прав людини за-
значив, що «політика європейських країн щодо обрання покарань 
наразі загострює увагу на реабілітаційній меті позбавлення волі, 
навіть у випадку засуджених до довічного позбавлення волі (<...> 
рішення у справі Matiosaitis and Others v. Lithuania, §163). Засудже-
ним до довічного позбавлення волі має надаватися можливість 
реабілітації.

Щодо обсягу покладених у зв’язку з цим на державу обов’яз-
ків Суд вважає, що хоча держави не несуть відповідальності за 
реабілітацію засуджених до довічного позбавлення волі, тим не 
менше вони зобов’язані забезпечити таким засудженим можли-
вість реабілітації. В іншому разі засуджений до довічного поз-
бавлення волі може бути позбавлений можливості реабілітації, 
унаслідок чого потрібний для зменшення строку довічного поз-
бавлення волі перегляд, під час якого здійснюється оцінюван-
ня прогресу в реабілітації, не матиме наслідком пом’якшення, 
зменшення або звільнення від відбування покарання у вигляді 
довічного позбавлення волі, або умовно-дострокове звільнення 
засудженого. Обов’язок забезпечувати можливість реабілітації 
має розглядатись як обов’язок вживати заходів, а не досягати ре-
зультату. Однак він означає позитивний обов’язок забезпечити в 
установі виконання покарань для засуджених до довічного поз-
бавлення волі такий режим, який є сумісним із метою реабілітації 
та дозволяє таким засудженим досягнути в ній прогресу. У цьому 
контексті Суд уже встановив, що такий обов’язок існує тоді, ко-
ли режим установи виконання покарань або умови тримання під 
вартою перешкоджають реабілітації (<...> рішення у справі Murray 
v. the Netherlands, §104 з подальшими посиланнями). <...> Суд за-
значає, що в Україні засуджених до довічного позбавлення волі 
відокремлено від інших засуджених і вони щодня проводять до 
двадцяти трьох годин у своїх камерах, які зазвичай розрахова-
ні на двох або трьох засуджених, з мінімально організованою ді-
яльністю та спілкуванням <...>. Уряд не пояснив, як саме за таких 
умов засуджені можуть досягти прогресу в реабілітації. <...> Отже, 
Суд не може не дійти висновку, що наявний в Україні режим для 
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засуджених до довічного позбавлення волі є несумісним із метою 
реабілітації» (§§181, 182, 184).

Федеральний Конституційний Суд Німеччини в рішенні 
в справі про довічне позбавлення волі зазначив таке: «Уже і до 
цього часу виконання покарань у Федеративній Республіці Ні-
меччина не було чистим «виконанням заради тримання», а було 
«виконанням заради певного поводження», спрямованого на ре-
соціалізацію ув’язнених. Це також відповідає дотеперішній судо-
вій практиці Федерального Конституційного Суду в питаннях ви-
конання кримінальних покарань. Суд неодноразово наголошував 
на тому, що вимога забезпечення ресоціалізації відповідає, з по-
гляду конституційного права, усвідомленню суспільством самого 
себе як такого, що надає людській гідності центрального значен-
ня <...>. Цей інтерес до ресоціалізації осіб, що вчинили злочин, 
спирається на визначення в частині 1 статті 2 [Стаття 2. Засадни-
чого Закону: «(1) Кожен має право на розвиток своєї особистості 
тією мірою, що воно не порушує права інших осіб і не порушує 
конституційного порядку або морального закону»] у поєднанні 
зі статтею 1 Засадничого Закону [Стаття 1.: «(1) Людська гідність 
недоторканна. Поважати та захищати її — обов’язок всієї держав-
ної влади. (2) Тому німецький народ визнає непорушні й невід-
чуженні людські права як основу будь-якої людської спільноти, 
миру і справедливості в світі. (3) Наведені нижче засадничі права 
є обов’язковими для законодавчої, виконавчої та судової влади як 
безпосередньо застосовне право»]. Засуджений повинен отрима-
ти шанс знову влитися в спільноту після відбуття його покарання 
(BVerfGE 35, 202 (235 f.) — Lebach; 36, 174 (188)). Завданням держави 
є здійснити в рамках прийнятних можливостей всі законодавчі 
заходи, які є придатними і потрібними для досягнення ув’язнени-
ми цієї цілі виконання покарань» (Рішення від 21 червня 1977 ро-
ку, BVerfGE 30, С.II.2.с).

У контексті українського конституційного правопорядку ін-
терес ув’язненого в соціальній реабілітації (ресоціалізації) випли-
ває зі статті 23 Конституції України, відповідно до якої кожній лю-
дині гарантовано право на «вільний розвиток своєї особистості» 
в суспільстві, «в якому забезпечується вільний і всебічний розви-
ток її особистості», у поєднанні зі статтею 3 Конституції України, 
що визначає гідність людини як найвищу цінність. Такий підхід 
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дає змогу вести мову про право особи розвивати свою особистість 
вільно в поєднанні із захистом людської гідності.

3.4. «Кара на довічне позбавлення волі — це призначене судом 
покарання на невизначений строк, що обчислюється з моменту 
винесення обвинувального вироку за карний злочин, яке вимагає 
утримування засудженого у в’язниці до завершення його/її біоло-
гічного життя або до звільнення судовим, квазісудовим, виконав-
чим або адміністративним порядком на підставі визнання того, 
що в’язень далі не становитиме загрози загалові» (Європейський 
комітет із питань запобігання катуванню чи нелюдському або 
такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню, 25th 
General Report, CPT/Inf(2016)10, п. 68). Отже, така кара — це ув’яз-
нення на невизначений період часу. Вона породжує єдині в своє-
му роді страждання, оскільки позбавляє в’язня можливості мати 
визначеність у питанні свого звільнення якогось конкретного дня 
в майбутньому. Невизначеність такого характеру є дуже болісною 
для засуджених до довічного позбавлення волі без перспективи 
звільнення. Така невизначеність і породжувана нею болісність 
є згубними для людської гідності. Тому, як свідчить практика Єв-
ропейського суду з прав людини, неодмінною є вимога перегляду 
покарання на довічне ув’язнення, що застосовується як інструмент 
захисту людської гідності з огляду на зв’язок між надією на звіль-
нення та людською гідністю. У контексті європейського правопо-
рядку в ділянці людських прав «саме поняття звільнення поєдна-
не з тією ідеєю, що людська гідність має стосунок до ресоціалізації 
довічно ув’язненої особи. Із цього випливає: звільнення означає, 
що довічно ув’язненим належить мати перспективу повернення 
в суспільство, якщо їх було ресоціалізовано та їх уже більше не 
вважають загрозою суспільству, і таке повернення відбувається 
тоді, коли вони все ще здатні бути активними членами суспіль-
ства» [Dirk van Zyl Smith and Catherine Appleton. Life Imprisonment: 
A Global Human Rights Analysis. Cambridge (Massachusetts): Harvard 
University Press, 2019. P. 236].

В українському конституційному контексті зв’язок між наді-
єю на звільнення та людською гідністю міститься в понятті «пра-
во кожного на вільний розвиток» (стаття 23 Конституції України).

Із практики Європейського суду з прав людини випливає 
стандарт щодо застосування країнами Європи кари на довічне 
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ув’язнення з неодмінною вимогою перегляду цього виду покаран-
ня та щодо критеріїв і умов перегляду. В одному з рішень Євро-
пейський суд із прав людини зазначив таке:

«43. <...> неодмінний перегляд має враховувати прогрес, яко-
го в’язень досяг відносно реабілітації, оцінюючи те, чи був про-
грес настільки істотним, що триваюче тримання під вартою вже 
не можна виправдовувати легітимними пенологічними підста-
вами (<...> рішення в справі Vinter and Others v. the United Kingdom, 
§§113–116). Тому перегляд, що його обмежено лише підставами гу-
манності, є неповним (<...> там само, §127).

44. Установлені в національному законодавстві критерії та 
умови перегляду мають бути достатньою мірою чіткими й визна-
ченими, а також відображати відповідну практику Суду. Визначе-
ність у цьому питанні є не тільки загальною вимогою принципу 
правовладдя [the rule of law], а й лежить в основі процесу реабілі-
тації, який може бути ускладнено, якщо порядок перегляду пока-
рання та перспективи звільнення є нечіткими або невизначени-
ми. Отже, в’язням, кого було засуджено до довічного позбавлення 
волі, належить від самого початку знати, як вони мають чинити, 
щоб питання про їхнє дострокове звільнення можна було пе-
реглянути, та за яких умов такий перегляд є можливим. Таке сто-
сується і питання щодо того, коли саме відбуватиметься перегляд 
покарання або коли про такий перегляд можна буде клопотати 
(<...> рішення у справі Vinter and Others v. the United Kingdom, §122). 
У зв’язку з цим Суд зазначив, що відповідні порівняльні та між-
народні документи чітко передбачають, що перегляд має відбу-
ватися не пізніше ніж через двадцять п’ять років після покарання 
та з періодичними переглядами потому (<...> там само, §§68, 118, 
119 і 120). Водночас Суд також зазначив, що це питання входить до 
простору обдумування [the margin of appreciation], що його має бути 
надано Договірним державам у питаннях здійснення правосуддя 
та обрання покарання (<...> там само, §§104, 105 і 120).

45. Щодо характеру перегляду Суд наголосив, що з огляду 
на простір обдумування, що його має бути надано Договірним 
державам, до завдань Суду не належить визначати, органи якої 
влади здійснюватимуть такий перегляд — судової чи виконавчої 
(<...> рішення у справі Vinter and Others v. the United Kingdom, §120). 
Отже, кожна держава самостійно визначає, хто здійснює такий 
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пере гляд — органи судової чи органи виконавчої влади» [рішення 
в справі Hutchinson v. the United Kingdom від 17 січня 2017 року (заява 
№ 57592/08), §§43–45].

Убачається, що механізм перегляду покарання у вигляді до-
вічного позбавлення волі відповідатиме статті 3 Конвенції, якщо 
він ґрунтуватиметься на таких принципах:

«1) принцип законності («норми з достатньою мірою чіткості 
й визначеності», «вимоги, що їх закладено в національно-
му законодавстві»);

2) принцип оцінювання пенологічних причин подальшого 
утримування в’язнів під вартою на основі «об’єктивних, 
заздалегідь установлених критеріїв», які включають ресо-
ціалізацію (спеціальну превенцію), стримування (загаль-
ну превенцію) та кару;

3) принцип оцінювання в заздалегідь установлені часові рам-
ки й, у випадку довічно ув’язнених, «не пізніше, ніж через 
25 років після ухвалення вироку/призначення покарання 
з подальшим періодичним переглядом»;

4) принцип справедливих процесуальних гарантій, які вклю-
чають щонайменше обов’язок навести причини відмови 
звільнити в’язня або рішення повернути його до в’язниці;

5) принцип перегляду судовим порядком» [пункт 13 Частко-
во збіжної думки судді Paulo Pinto de Albuquerque до рішен-
ня Європейського суду з прав людини в справі Murray v. 
Netherlands від 26 квітня 2016 року (заява № 10511/10)].

3.5. Досліджуючи питання про те, чи приписи Кодексу нада-
ють можливість звільнити від покарання засуджених до довічно-
го позбавлення волі осіб та/або звільнити їх від відбування тако-
го покарання, Конституційний Суд України дійшов висновку, що 
Кодекс не містить приписів, які визначали б порядок звільнення 
таких осіб. Пряма можливість їх звільнення визначена у частині 
другій статті 87 Кодексу, за якою актом про помилування може 
бути здійснена заміна засудженому призначеного судом покаран-
ня у вигляді довічного позбавлення волі на позбавлення волі на 
строк не менше двадцяти п’яти років.

Суди, що розглядали клопотання заявників стосовно умов-
но-дострокового звільнення від відбування покарання або замі-
ни їм невідбутої частини покарання більш м’яким покаранням, 
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відмовили в задоволенні таких клопотань, зокрема, й на тій під-
ставі, що «чинним законодавством передбачено можливість за-
міни покарання у виді довічного позбавлення волі більш м’яким 
покаранням шляхом помилування засудженого, що у повній мірі 
відповідає вимогам Конвенції про захист прав людини і осново-
положних свобод та практиці Європейського суду з прав люди-
ни» (ухвала Львівського апеляційного суду від 16 квітня 2019 року 
в справі Мельниченка О. С.; ухвала Донецького апеляційного суду 
від 17 січня 2019 року в справі Костіна В. В.).

Відповідно до пункту 27 статті 106 Конституції України Пре-
зидент України може звільнити особу, засуджену до довічного 
позбавлення волі, від відбування покарання шляхом її поми-
лування. У статті 87 Кодексу визначено, що Президент України 
здійснює помилування стосовно індивідуально визначеної особи 
(частина перша); актом про помилування може бути здійснено 
заміну засудженому призначеного судом покарання у вигляді до-
вічного позбавлення волі на позбавлення волі на строк не менше 
двадцяти п’яти років (частина друга). Засуджений до довічного 
позбавлення волі може подати клопотання про його помилуван-
ня після відбуття ним покарання не менше двадцяти п’яти років 
призначеного покарання (частина сьома статті 151 Криміналь-
но-виконавчого кодексу України).

Вирішуючи питання про те, чи порушила Україна Конвенцію, 
Європейський суд із прав людини в справі Петухов проти України 
(№ 2) (заява № 41216/13) дослідив порядок здійснення Президен-
том України помилування, що його затверджено Указом Прези-
дента України «Про Положення про порядок здійснення помилу-
вання» від 21 квітня 2015 року № 223/2015, та в рішенні від 12 бе-
резня 2019 року в цій справі дійшов висновку, що встановлений 
порядок не відповідає вимогам статті 3 Конвенції. Зокрема, Євро-
пейський суд із прав людини зазначив, що «порядок помилування 
в Україні не зобов’язує ні Комісію з питань помилування [Комі-
сія при Президентові України в питаннях помилування], ні Пре-
зидента України обґрунтовувати свої рішення, що їх ухвалюють 
за клопотаннями про помилування» (§177). У зазначеній справі 
Європейський суд із прав людини установив, що в Президента 
України та підконтрольних йому органів державної влади немає 
обов’язку обґрунтовувати свої рішення за клопотаннями про по-
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милування, тому «за таких обставин здійснення засудженими до 
довічного позбавлення волі свого права на перегляд їхнього по-
карання у вигляді довічного позбавлення волі через президент-
ське помилування не може вважатися таким, що його захищено 
достатніми процесуальними гарантіями» (§179). У світлі зазначе-
них міркувань Європейський суд із прав людини дійшов виснов-
ку, що «в Україні президентські повноваження щодо здійснення 
помилування є сучасним еквівалентом королівської прерогативи 
пощади, заснованої на принципові гуманності, а не заснованому 
на пенологічних підставах та такому, що містить процесуальні 
гарантії, механізмові задля перегляду стану справ в’язня, з тим, 
щоб установити, чи досягнуто коректування особи, покараної на 
довічне позбавлення волі» (§180).

Перевіряючи конституційність довічного позбавлення во-
лі, зокрема в світлі частини першої статті 1 Засадничого Закону 
Німеччини та принципу правної держави, Федеральний Консти-
туційний Суд Німеччини зазначив, що «гідне людини виконання 
довічного позбавлення волі може бути гарантоване лише в тому 
разі, якщо засуджений має конкретний і в принципі реальний 
шанс із часом знову отримати свободу; адже стрижень людської 
гідності вважатиметься порушеним у тому разі, якщо засудже-
ний не зважаючи на розвиток його особистості буде позбавлений 
будь-якої надії знову набути своєї свободи. Задля того, аби цей 
шанс, який саме й робить виконання довічного позбавлення волі 
прийнятним з огляду на розуміння гідності особи, дійсно існував 
у тому вигляді, який відповідає вимогам конституційного права, 
лише інститут помилування вважається недостатнім» (Рішення 
від 21 червня 1977 року, BVerfGE 30, С.III.4.а).

У цьому аспекті, на думку Конституційного Суду України, 
порядок звільнення від відбування покарання на довічне позбав-
лення волі внаслідок помилування не можна вважати таким, що 
містить реальну перспективу звільнення в розумінні принци-
пів, що їх сформулював Європейський суд із прав людини в своїй 
практиці щодо тлумачення статті 3 Конвенції.

3.5.1. Європейський суд із прав людини констатував пору-
шення Україною статті 3 Конвенції на підставі того, що покарання 
у вигляді довічного позбавлення волі є покаранням без перспек-
тиви звільнення також, зокрема, у таких рішеннях: у справі Пету-
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хов проти України (№ 2) від 12 березня 2019 року (заява № 41216/13); 
у справі Старишко проти України від 15 жовтня 2020 року (заява 
№ 61839/12); у справі Лопата та інші проти України від 10 груд-
ня 2020 року (заява № 84210/17 та 23 інші); у справі Дембо та інші 
проти України від 11 березня 2021 року (заява № 2778/18 та 46 ін-
ших); у справі Русанду проти України від 1 квітня 2021 року (заява 
№ 23047/20); у справі Фарзієв та інші проти України від 1 квітня 
2021 року (заява № 63747/14 та 23 інші); у справі П’ятаченко та 
інші проти України від 15 квітня 2021 року (заява № 22851/20 та 2 
інші); у справі Борисенко та інші проти України від 15 квітня 2021 
року (заява № 19102/20 та 5 інших); у справі Полторацький проти 
України від 22 квітня 2021 року (заява № 11551/13); у справі Баранов 
та інші проти України від 20 травня 2021 року (заява № 15027/20 
та 3 інші); у справі Чистяков та інші проти України від 10 червня 
2021 року (заява № 46896/18 та 3 інші); у справі Манойлов та інші 
проти України від 10 червня 2021 року (заява № 21845/20 та 3 інші).

3.5.2. У рішенні в справі Петухов проти України (№ 2) від 
12 березня 2019 року (заява № 41216/13) Європейський суд із прав 
людини з огляду на кількість поданих заяв стосовно того, що 
неможливою є зміна покарання у вигляді довічного позбавлен-
ня волі, та на вірогідність надходження нових заяв щодо цього 
самого питання, посилаючись на статтю 46 Конвенції, зокрема, 
зазначив: «<...> оскільки ця справа стосується браку можливості 
скоротити покарання у вигляді довічного позбавлення волі, вона 
свідчить про наявність системної проблеми, для розв’язання якої 
слід ужити заходів загального характеру. Характер установленого 
статтею 3 Конвенції порушення свідчить, що для належного ви-
конання цього рішення від держави-відповідача вимагатиметься 
впровадження реформи системи перегляду покарань у вигляді 
довічного позбавлення волі.

Відповідно до стандартів, розроблених практикою Суду, ме-
ханізм такого перегляду має гарантувати в кожному конкретно-
му випадку перевірку того, чи триваюче тримання під вартою 
обґрунтовано легітимними пенологічними підставами, та має 
надавати засудженим до довічного позбавлення волі можливість 
завбачувати з певним ступенем точності, що їм слід чинити для 
того, щоб питання щодо їх звільнення було розглянуто, та за яких 
умов це буде можливим» (§194).
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З огляду на установлення Європейським судом із прав лю-
дини факту порушення Україною статті 3 Конвенції на підставі 
того, що покарання у вигляді довічного позбавлення волі є пока-
ранням без перспективи звільнення, та з урахуванням того, що 
частина друга статті 28 Конституції України є тотожною статті 3 
Конвенції, Конституційний Суд України вважає, що встановлене 
Кодексом покарання у вигляді довічного позбавлення волі як по-
карання без перспективи звільнення є несумісним із вимогами 
Конституції України.

3.5.3. Наявності перспективи звільнення від покарання у ви-
гляді довічного позбавлення волі вимагає також Пакт, стаття 7 
якого містить заборону катування, жорстокого, нелюдського або 
такого, що принижує гідність, поводження або покарання. Комі-
тет Організації Об’єднаних Націй з прав людини в рішенні у спра-
ві Bronson Blessington and Matthew Elliot v. Australia від 22 жовтня 
2014 року дійшов висновку про те, що стаття 7 Пакту у взаємо-
зв’язку, зокрема, з пунктом 3 його статті 10 (згідно з яким пені-
тенціарну систему має бути націлено на реабілітацію ув’язненого) 
вимагає, щоб була наявною можливість переглянути покарання 
у вигляді довічного позбавлення волі, а також перспектива звіль-
нення від нього незалежно від тяжкості злочину й обставин його 
вчинення. У пункті 7.7 цього рішення Комітет Організації Об’єд-
наних Націй з прав людини зазначив, зокрема, що «<...> це не 
означає, що звільнення має бути надано неодмінно. Скоріше це 
означає, що звільнення не має бути просто теоретичною можли-
вістю, і що процедура перегляду має бути детальною та такою, що 
дозволить національній владі оцінити конкретний прогрес, що 
його досяг засуджений у питанні реабілітації, та обґрунтувати 
подальше ув’язнення».

Комітет Міністрів Ради Європи в Резолюції «Про поводжен-
ня з особами, засудженими до тривалих строків ув’язнення» від 
17 лютого 1976 року № (76)2 рекомендував державам-членам Ра-
ди Європи, зокрема, забезпечувати, за можливості якнайшвид-
ше, перегляд справ усіх в’язнів з метою з’ясування можливості 
умовного звільнення (пункт 9); надавати ув’язненим умовне 
звільнення з дотриманням передбачених законом вимог щодо 
тривалості відбутого строку покарання, як тільки з’являється 
можливість прогнозу позитивної поведінки ув’язненого; мірку-
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вання стосовно загального запобігання злочинності не повинні 
бути виправданням відмови в умовному звільненні (пункт 10); 
поширювати на осіб, яких засуджено до довічного ув’язнення, 
дію тих самих принципів, що застосовуються до засуджених на 
тривалі строки позбавлення волі (пункт 11). Аби зменшити не-
сприятливі наслідки позбавлення волі й сприяти поверненню 
ув’язненого до суспільства на умовах, які гарантували б безпеку 
суспільства, Комітет Міністрів Ради Європи в Додатку до Реко-
мендації «Про умовне звільнення (умовно-дострокове звільнен-
ня)» від 24 вересня 2003 року № Rec(2003)22 наголосив, що «мета 
умовного звільнення — допомогти ув’язненим здійснити перехід 
від життя у в’язниці до законослухняного життя в суспільстві за 
допомогою нагляду та умов після звільнення, що сприяють цій 
меті, а також сприяють громадській безпеці та зменшенню зло-
чинності в суспільстві» (пункт 3); «умовне звільнення має бути 
доступним за законом кожному ув’язненому, зокрема особам, за-
судженим до довічного позбавлення волі» (пункт 4а). У Поясню-
вальному меморандумі до цієї рекомендації стосовно пункту 4 
зазначено: «Ув’язнених, яких засуджено до довічного позбавлен-
ня волі, також не слід позбавляти надії на звільнення. По-перше, 
ніхто не може обґрунтовано стверджувати, що всі особи, кого 
позбавлено волі довічно, назавжди залишаться небезпечними 
для суспільства. По-друге, тримання осіб, які не мають надії на 
звільнення, створює серйозні адміністративні проблеми щодо 
винайдення заохочень в площині співпраці та уникнення згубної 
поведінки, виконання програм особистого розвитку, організа-
ції планів виконання вироків та безпечності. Отже, країни, за-
конодавство яких містить приписи щодо фактично пожиттєвого 
ув’язнення, повинні створити можливості для перегляду такого 
ув’язнення через певну кількість років і через рівні проміжки ча-
су, щоб з’ясувати, чи може ув’язнений, якого засуджено до довіч-
ного позбавлення волі, відбути решту покарання в суспільстві та 
за яких умов і заходів нагляду».

3.5.4. За результатами візитів до України у 2016 та 2017 ро-
ках Європейський комітет із питань запобігання катуванню чи 
нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню 
або покаранню рекомендував Україні створити реалістичну пер-
спективу звільнення від довічного позбавлення волі: «...Комітет 
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змушений нагадати про основний принцип, що для того, щоб 
зменшити шкідливі наслідки ув’язнення та сприяти реінтеграції 
в’язнів із гарантуванням безпеки громади на волі, закон має пе-
редбачати реалістичну перспективу умовного звільнення для всіх 
засуджених, включно із засудженими до довічного позбавлення 
волі. Натепер це все ще не зроблено» (Доповідь 2016 року, [CPT/Inf 
(2017) 15], п. 40); «Комітет знову закликає українську владу внести 
зміни до законодавства з тим, щоб забезпечити можливість умов-
ного (дострокового) звільнення для всіх засуджених до довічного 
позбавлення волі, за умови оцінки загрози, яку вони становлять 
для суспільства, на підставі індивідуальної оцінки ризиків» (До-
повідь 2017 року, [CPT/Inf (2018) 41], п. 81).

4. Відповідно до частини першої статті 81 та частини першої 
статті 82 Кодексу обидва інститути кримінального права — умов-
но-дострокове звільнення від відбування покарання та заміна 
невідбутої частини покарання більш м’яким — може бути засто-
совано, зокрема, до осіб, що відбувають покарання у вигляді поз-
бавлення волі.

Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання мо-
же бути застосовано після фактичного відбуття засудженим, зо-
крема, не менше трьох чвертей строку покарання, призначеного 
судом за умисний особливо тяжкий злочин (пункт 3 частини тре-
тьої статті 81 Кодексу).

Заміна невідбутої частини покарання більш м’яким можлива 
після фактичного відбуття засудженим не менше половини стро-
ку покарання, призначеного судом, зокрема, за умисний тяжкий 
злочин (пункт 2 частини четвертої статті 82 Кодексу).

Досліджуючи питання можливості застосування до осіб, які 
відбувають покарання у вигляді довічного позбавлення волі, ін-
ститутів умовно-дострокового звільнення від відбування пока-
рання та/або заміни невідбутої частини покарання більш м’яким 
покаранням, Конституційний Суд України виходить із того, що 
поняття «довічне позбавлення волі» означає строк позбавлення 
волі, що триває до завершення життя. Строк відбуття покаран-
ня у вигляді довічного позбавлення волі охоплює проміжок часу 
між двома подіями в часі: перша — момент набуття вироком юри-
дичної сили, друга — яка неминуче коли-небудь настає — смерть. 
Тому визначити певну частину строку відбування покарання 
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особи, засудженої до довічного позбавлення волі, з метою засто-
сування до неї статей 81, 82 Кодексу неможливо. Статті 81, 82 Ко-
дексу не містять особливого та належного порядку дострокового 
звільнення від відбування покарання у вигляді довічного позбав-
лення волі, відповідно до якого особу, засуджену до цього виду 
покарання, можна було б достроково звільнити від його відбуван-
ня, зважаючи на принципи домірності тяжкості злочину і пока-
рання за його вчинення та вимоги справедливості в криміналь-
ному праві. До того ж поширення статей 81, 82 Кодексу на осіб, 
котрих засуджено до довічного позбавлення волі, без визначення 
для них особливого та належного порядку їх дострокового звіль-
нення від відбування цього покарання спричинить юридичну не-
визначеність у правозастосуванні зазначених статей. Унаслідок 
цього унеможливлено досягнути мету покарання, як її визначе-
но в частині другій статті 50 Кодексу, а саме таких її складових 
елементів, як виправлення особи, котру засуджено до довічного 
позбавлення волі, та ресоціалізацію такої особи. Наведене також 
свідчить про невиконання державою її позитивного обов’язку 
сприяти в підготовленні засудженої до довічного позбавлення 
волі особи до її можливої ресоціалізації/реінтеграції в суспіль-
ство. Отже, засуджена до довічного позбавлення волі особа поз-
бавлена можливості реалізувати право довести своє виправлення 
та право на ресоціалізацію, а відповідно й можливості перегляду 
її покарання з метою оцінювання процесу змін, які відбулися в 
особистості такої засудженої особи, та ступеня її небезпеки для 
суспільства як передумови її повернення до суспільства. Потреба 
в такому перегляді випливає з частини другої статті 65 Кодексу, 
згідно з якою особі, яка вчинила злочин, має бути призначено по-
карання, що є потрібним і достатнім для її виправлення та попе-
редження нових злочинів.

Незастосовність до осіб, які відбувають покарання у вигля-
ді довічного позбавлення волі, інституту умовно-дострокового 
звільнення від відбування такого покарання, який унормовано 
статтею 81 Кодексу, та/або інституту заміни невідбутої частини 
покарання більш м’яким, як його передбачено в статті 82 Кодек-
су, в системному зв’язку з іншими приписами Кодексу, якими 
врегульовано питання покарання довічним позбавленням волі, 
свідчить про відсутність будь-якої перспективи звільнення таких 
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осіб. У контексті українського законодавства такий вид покаран-
ня, як довічне позбавлення волі, має наслідком довічне виклю-
чення особи з суспільства, що має суто каральну функцію.

Конституційний Суд України вважає, що довічне позбавлен-
ня волі як вид кримінального покарання не суперечить приписам 
частини першої статті 3, статті 23, частини другої статті 28 Кон-
ституції України, якщо засудженому до такого виду покарання на 
законодавчому рівні гарантовано право на дострокове звільнення 
від відбування такого покарання та/або заміну невідбутої части-
ни покарання більш м’яким покаранням.

Водночас довічне позбавлення волі особи без подальшої мож-
ливості її звільнення означає урівняння строку довічного позбав-
лення волі з позбавленням волі до завершення природнього жит-
тя людини, а отже, заперечує не тільки мету покарання, а й саму 
сутність людської гідності, ставить під сумнів її абсолютний ха-
рактер та становить порушення позитивного обов’язку держави 
захищати гідність людини, а отже, не відповідає частині першій 
статті 3, статті 23, частині другій статті 28, частині третій статті 63 
Конституції України.

4.1. З метою реалізації статей 3, 23, 28 Конституції України та 
приведення Кодексу у відповідність до Конституції України, а та-
кож з огляду на міжнародні зобов’язання, що їх взяла на себе Укра-
їна шляхом набуття членства в Раді Європи, обов’язком Верховної 
Ради України є законодавчо забезпечити реалістичну перспекти-
ву звільнення осіб, засуджених до довічного позбавлення волі, від 
подальшого відбування такого покарання шляхом унормування 
порядку заміни довічного позбавлення волі більш м’яким пока-
ранням або умовно-дострокового звільнення. При цьому потрібно 
враховувати, що заміна невідбутої частини покарання у вигляді 
довічного позбавлення волі більш м’яким покаранням не має бути 
передумовою умовно-дострокового звільнення.

Окрім того, Конституційний Суд України вважає, що особі, 
котру засуджено до довічного позбавлення волі, має бути також, 
за її потреби, забезпечено безперешкодне надання безоплатної 
правничої допомоги з метою належного підготовлення докумен-
тів, що потребуються, та захисту її інтересів під час розгляду пи-
тання про умовно-дострокове звільнення та/або заміну невідбу-
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тої частини покарання більш м’яким покаранням шляхом судо-
вого перегляду.

Ураховуючи викладене та керуючись статтями 147, 150, 151-1, 
151-2, 152, 153 Конституції України, на підставі статей 7, 32, 36, 65, 
67, 74, 84, 88, 89, 91, 92, 94, 97 Закону України «Про Конституційний 
Суд України» Конституційний Суд України

В И Р І Ш И В:

1. Визнати такими, що не відповідають Конституції України 
(є неконституційними), частину першу статті 81, частину першу 
статті 82 Кримінального кодексу України в тім, що вони унемож-
ливлюють їх застосування до осіб, яких засуджено до відбування 
покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

2. Зобов’язати Верховну Раду України невідкладно привести 
нормативне регулювання, установлене статтями 81, 82 Кримі-
нального кодексу України, у відповідність до Конституції Укра-
їни та цього Рішення.

3. Рішення Конституційного Суду України є обов’язковим, 
остаточним та таким, що не може бути оскаржено.

Рішення Конституційного Суду України підлягає опубліку-
ванню у «Віснику Конституційного Суду України».
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ДРУГИЙ СЕНАТ 
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

Президенту України
ЗЕЛЕНСЬКОМУ В. О.

ПРОХАННЯ ПРО ПОМИЛУВАННЯ 
МИСЯКА ЯРОСЛАВА ГРИГОРОВИЧА

Вельмишановний Володимире Олександровичу!

Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій засвідчує 
Вам свою повагу та запевняє в молитовній підтримці Ваших до-
брих ініціатив на благо України.

Сповідуючи різні духовні цінності ми всі об’єднані прагнен-
ням утверджувати мир, злагоду, цінність людської гідності та роз-
будовувати розвинену, демократичну, справедливу країну. Базові 
принципи сучасної успішної країни — це правосуддя і милосердя.

Виходячи з цих парадигм, ми висловлюємо своє занепокоєння 
щодо стану захисту прав людини українськими судами загалом 
та проблем права на справедливий суд у кримінальному судочин-
стві зокрема, про що докладно зазначено у Зверненні ВРЦіРО що-
до розв’язання проблеми невинно засуджених від 9 червня 2021 р.

Усвідомлюємо, що процес реформування судової, правоохо-
ронної сфери тривалий і непростий, потребує мудрості і послі-
довності з боку керівництва держави.

У зв’язку з цим, Всеукраїнська Рада Церков і релігійних ор-
ганізацій звертається до Вас, вельмишановний пане Президенте, 
з проханням використати своє право помилування для Мисяка 
Ярослава Григоровича — пастора,  засудженого до розстрілу за 
чужий злочин, без жодних доказів, окрім зізнань, отриманих по-
грозами і примусом. Незважаючи на це, 18 жовтня 1999 року За-
карпатський обласний суд засудив пастора Мисяка до вищої міри 
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покарання — смертної кари. Наразі Ярослав Мисяк відбуває до-
вічний термін покарання: з 47 прожитих років 24 він вже провів 
у в’язниці, в той час коли справжні злочинці не були покарані.

Правозахисна організація Amnesty International у 1998 ро-
ці повідомляла про застосування міліцією катувань до пастора 
Мисяка задля вибиття «зізнання», яке він згодом спростував у су-
ді. Також правозахисники вказували на те, що міліція була співу-
часником фальсифікації справи пастора Мисяка.

Є кілька аспектів, які вказують на невинуватість Ярослава 
Мисяка:

— він не мав мотиву вчиняти цей злочин, тобто вбивати сво-
їх рідних — дідуся з бабусею та дядька;

— характер ран на тілі жертв свідчить про те, що цей злочин 
був вчинений групою осіб;

— у матеріалах справи не існує жодних доказів причетності 
пастора Мисяка до цього злочинку, окрім примусом ви-
битих «зізнань» (під тортурами і загрозою розправи над 
дружиною і дворічною донькою);

— вирок будується на припущеннях та недостовірних дока-
зах; при цьому алібі засудженого пастора Мисяка, яке бу-
ло підтверджене двома свідками, взагалі не перевірялося 
і судом не було прийняте до уваги; 

— також адвокатами отримані  висновки експертиз, які свід-
чать про підробку підпису і фальсифікацію первинного 
висновку судово-медичної експертизи.

З огляду на викладені вище факти, які підтверджують неспра-
ведливість вироку щодо невинної людини, просимо Вас, вельми-
шановний пане Президенте, проявити милосердя — застосувати 
належне Вам право помилування та звільнити від подальшого 
відбування покарання Мисяка Ярослава Григоровича.

В надії на позитивне вирішення нашого прохання приклика-
ємо Боже благословення на Ваші добрі справи!

З глибокою повагою,
СВЯТОСЛАВ 
Головуючий у Всеукраїнській Раді Церков і релігійних організацій, 
Отець і Глава Української Греко-Католицької Церкви, 
Верховний Архієпископ Києво-Галицький
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ПРАКТИЧНІ КРОКИ ДО ВИРІШЕННЯ ПИТАННЯ

ХПГ протягом останніх 11 років приймала участь в розробці 
і лобіюванні низки законодавчих ініціатив, що могли вирішити 
питання свавільно засуджених довічно.

Були спроби, коли здавалося, що результат ось-ось не заба-
риться, коли законопроект № 2033а був ухвалений парламентом 
в першому читанні і за основу, але так і не проголосований, на 
жаль, в другому читанні і в цілому.

Були випадки, коли Законопроект №0881 вже в новому скла-
ді парламенту знімали з реєстрації, як такий, що втратив акту-
альність. Але ми продовжуємо свою роботу і віримо, що настане 
той день, коли нарешті з’явиться Закон, який дасть шанс на пе-
регляд свавільних вироків в судах. І це тільки півсправи. Тому 
що після того, як буде процедура перегляду постане питання: 
а судді хто? Як би не сталося так, що за наявності процедури 
перегляду свавільних судових рішень судді знову будуть ухва-
лювати і затверджувати обвинувальні вироки попри аргументи 
про невинуватість і порушення прав людини. Тому паралельно 
зі створенням процедури перегляду судових рішень необхід-
но підтримувати ініціативу створення в Україні реального суду 
присяжних в класичному розумінні, який самостійно буде при-
ймати рішення в нарадчій кімнаті без участі професійних суддів. 
Але це вже інша тема.

А поки що ми маємо зареєстрований в парламенті Законопро-
ект № 5747, який так і називається: «Проект Закону про внесен-
ня змін до Кримінального кодексу України та Кримінального 
процесуального кодексу України щодо забезпечення особам, 
які були засуджені до довічного позбавлення волі, права на 
апеляційне оскарження вироку». Цей проект підтриманий 12 ав-
торами, в тому числі і з різних політичних партій. Тому є надія, що 
він успішно пройде профільний Комітет і буде ухвалений парла-
ментом.

Також офіс Уповноваженого ВРУ Людмили Денисової підготу-
вав проект закону, який розширює повноваження Омбудсмена на 
ініціативу перегляду вироку ВСУ, що набрав законної сили, якщо 
той вирок викликає розумні сумніви стосовно своєї справедли-
вості. Така модель перегляду остаточних судових рішень активно 
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використовується в сусідній Польщі. Сподіваємося, що і ця ініціа-
тива буде підтримана парламентом і стане законом.

Також ми плануємо ініціювати законопроект, що вдоскона-
лить перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами.

І на останок хотілося б побажати Президенту України Володи-
миру Зеленському дослухатися до думки представників ВРЦіРО, 
правозахисників і використовувати свої повноваження помилу-
вання до осіб, які відбувають довічне покарання за свавільними 
вироками.

Можливо варто створити комісію при Президентові, яка бу-
де досліджувати такі справи, робити висновки і подавати Прези-
денту на розгляд рекомендації про помилування таких людей, 
які реально мають бути на волі а не за ґратами. Такі кроки будуть 
реально реформаторськими і можливо стануть першими до роз-
будови в Україні реального правосуддя на основі принципів вер-
ховенства права, змагальності і правової визначеності.
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СТАН РЕАЛІЗАЦІЇ РІШЕННЯ ЄСПЛ 
У СПРАВІ 

«ПЄТУХОВ ПРОТИ УКРАЇНИ № 2»

Ганна Овдієнко

НАЦІОНА ЛЬНА СУДОВА ПРАКТИКА

До прийняття ЄСПЛ рішення у справі «Пєтухов проти України 
№ 2»1 значна кількість довічно позбавлених волі зверталася до 
національних судових органів із клопотаннями про застосування 
до них умовно-дострокового звільнення, базуючи свої звернен-
ня на практиці міжнародних судових органів щодо інших країн. 
Однак, як правило, судові органи України не брали до уваги пре-
цедентну практику міжнародних судів, вказуючи, що національ-
не законодавство України не передбачає можливість умовно-до-
строкового звільнення для довічно позбавлених волі2.

Після ухвалення ЄСПЛ рішення у справі «Пєтухов проти Укра-
їни № 2», судова практика в основному не змінилася. Наразі на-
ціональні суди в більшості випадків, як і раніше, відмовляються 
розглядати клопотання засуджених про умовно-дострокове звіль-
нення від довічного позбавлення волі або заміну його іншим пока-
ранням. Свою відмову суди мотивують неможливість розширеного 
тлумачення норм кримінального закону, який у свою чергу не доз-
воляє застосовувати норми про заміну покарання більш м’яким та 
про умовно-дострокове звільнення, до довічно позбавлених волі.

З такою позицією національних судів можна частково пого-
дитися. Дійсно, із теорії кримінального права та процесу відомо, 
що норми закону про кримінальну відповідальність підлягають 
лише прямому, а не розширеному тлумаченню. З огляду на це, 

1 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_d98
2 Серед багатьох інших — https://reyestr.court.gov.ua/Review/84388396
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розширене тлумачення норми про пом’якшення покарання або 
умовно-дострокове звільнення неможливе. З іншого боку, рішен-
ня ЄСПЛ хоч і містить вказівки на недосконалість національного 
законодавство, але не встановлює шляхів вирішення проблеми, 
віддаючи це на розсуд держави (як і в більшості інших випадків, 
коли ЄСПЛ дозволяє державам самим вирішувати, як саме буде 
вирішено правову проблему на національному рівні). З огляду на 
це, рішення ЄСПЛ також не може бути інструкцією для судів наці-
онального рівня у тому сенсі, яким чином замінити або скасувати 
довічне позбавлення волі в індивідуальному випадку.

Тож, прийняття Європейським судом з прав людини рішення 
про порушення Статті 3 Конвенції у контексті відсутності надії на 
звільнення від покарання у вигляді довічного позбавлення волі, 
не призвело до автоматичної зміни законодавства та не заповни-
ло прогалину у законі. Для вирішення наявної проблеми Верховна 
Рада України має прийняти низку змін до чинного законодавства. 
Такі дії мають бути вчинені на виконання загальних заходів з ви-
конання рішення Європейського суду з прав людини, тобто захо-
дів, які спрямовані на уникнення аналогічних порушень у май-
бутньому.

Зокрема, після прийняття рішення ЄСПЛ у справі Пєтухо-
ва, було прийнято рішення ще у декількох групах з аналогічних 
питань, таких як у справах «Дембо та інші проти України»3, «Чи-
стяков та інші проти України»4, «Баранов та інші проти України»5, 
«Борисенко та інші проти України»6. Однак у цих справах ЄСПЛ за-
значив, що для поновлення прав заявника достатньо самого фак-
ту визнання порушення, без виплати йому справедливої сатис-
факції. Частина заявників не погодилася із прийнятим рішенням 
та звернулася до Великої Палати ЄСПЛ, однак їх звернення було 
згодом відхилено. За нашими підрахунками, до ЄСПЛ звернулося 
із заявами, аналогічними заяві у справі «Пєтухов проти України 
№ 2», близько трьохсот осіб, що звісно свідчить про системність 
наявної проблеми.

3 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_f77
4 https://www.naiau.kiev.ua/files/rishen_court/2021/res_chystiakov.pdf
5 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_f86
6 https://ips.ligazakon.net/document/SOO01419
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Заявники, у справах яких було прийнято остаточне рішення 
ЄСПЛ, у більшості своїй звернулися до національних заходів для 
відновлення порушених прав — за процедурою перегляду судово-
го рішення за виключними обставинами у порядку ст.ст. 459–465 
КПК України. Розглядаючи заяви пана Пєтухова та інших заявни-
ків, у порядку проваджень за виключними обставинами, Верхов-
ний Суд прийшов до аналогічного висновку — про неможливість 
заміни законодавчої гілки влади судовою і, відповідно, неможли-
вість виправлення порушень щодо заявника без змін до чинного 
законодавства Верховною Радою України.

Однак в окремих випадках судді все ж таки розглядали такі 
питання по суті. Зокрема, апеляційний суд Івано-Франківської 
області скасував рішення суду першої інстанції та направив спра-
ву на новий розгляд, вказавши на необхідність розгляду справи 
по суті відповідно до прецедентної практики ЄСПЛ. Однак суд 
нижчої інстанції заявив, що не може розглядати справу по суті, 
оскільки в національному законодавстві немає положення, що 
дозволяє це зробити. Таку позицію підтвердив апеляційний суд 
під час повторного розгляду справи.

Аналогічний випадок відбувся у Сумській області, коли Ро-
менський районний суд Сумської області замінив покарання 
у вигляді довічного позбавлення волі на більш м’яке. Однак суд 
апеляційної інстанції не підтримав позицію суду першої інстан-
ції та скасував прийняте рішення, вказавши, що національне за-
конодавство України не містить правових норм, які б дозволяли 
замінювати довічне позбавлення волі на інше покарання.

Однак розгляд цієї справи відкриває ще одну вірогідну пробле-
му процедури пом’якшення покарання для довічно позбавлених 
волі — зокрема, відсутність чіткості формулювань у чинному КК 
України, яка зберігатиметься та розповсюджуватиметься на довіч-
но позбавлених волі. Зокрема, поняття «шляху виправлення», яке 
використовується у ст. 82 КК України, у законодавстві не визначе-
но. Водночас, відповідно до судової практики для оцінки ступеня 
виправлення засудженого установою виконання покарань пода-
ється до відповідного суду: 1) характеристика засудженого; 2) пе-
релік заохочень та стягнень. Характеристика містить оціночний 
опис поведінки засудженого, який здійснюється установою вико-
нання покарань. Тож, фактично, саме від адміністрації установи 
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залежить, чи буде конкретний засуджений звільнений, оскільки 
характеристика побудована на оціночних категоріях та є суб’єк-
тивним документом. На таких проблемах системи умовно-достро-
кового звільнення та заміни покарання більш м’яким вже неодно-
разово зупиняли свою увагу науковці та практикуючі адвокати7.

Після прийняття змін до законодавства, які передбачатимуть 
заміну довічного позбавлення волі на більш м’яке покарання, до-
вічно позбавлені волі зіткнуться з аналогічними проблемами. 
Крім того, не слід забувати про високий рівень корупційної заан-
гажованості судової системи України, що пошириться, вірогідно, 
і на справи про заміну покарання у вигляді довічного позбавлен-
ня волі

КСУ також розглянув ряд заяв щодо відсутності можливо-
сті звільнення для довічно позбавлених волі. У більшості таких 
випадків КСУ перейшов до закритої частини судового розгляду, 
яка передбачає, зокрема, рішення суду. 20 вересня 2021 року КСУ 
прийняв рішення у справі, визнавши відсутність механізму звіль-
нення для довічно позбавлених волі — неконституційним. КСУ 
одночасно прийняв рішення зобов’язати Верховну Раду України 
терміново внести зміни до статті 84 КК України з метою ліквідації 
наявного порушення прав людини8.

ЗАКОНОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

Законотворчий процес з метою встановлення механізму 
звільнення для довічно позбавлених волі почався задовго до при-
йняття рішення КСУ. Зокрема, у серпні 2020 року Міністерством 
юстиції був підготовлений та поданий до ВР проект закону, який 
змінює режим тримання довічно позбавлених волі, поліпшую-
чи його, а також проект закону, який дозволяє заміну покарання 
у вигляді довічного позбавлення волі на більш м’яке.

На сьогодні проект закону № 40499, який спрямований на 
встановлення механізму реального звільнення для довічно поз-

7 https://ecpl.com.ua/news/analiz-praktyky-ta-perspektyv-umovno-dostrokovoho-
zvilnennia-zasudzhenykh/

8 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v006p710-21#Text
9 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69827
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бавлених волі, був прийнятий Верховною Радою України у першо-
му читанні 03.03.2021 року. Після цього його було направлено для 
підготовки до другого читання, яка затягнулася на шість місяців.

23 липня 2021 року текст законопроекту був опублікований 
із поправками до другого читання. Новий варіант законопроекту 
передбачає дворівневий механізм звільнення, перший — можли-
вість після відбуття 15 років довічного ув’язнення замінити в су-
довому порядку довічне ув’язнення позбавленням волі на строк 
від 15 до 20 років, другий — це можливість отримати умовно-до-
строкове звільнення після відбуття ¾ терміну, на який було за-
мінено довічне ув’язнення. Таким чином, парламент продовжив 
на 5 років час, протягом якого засуджений має право на заміну 
покарання більш м’яким, порівняно з тим, що спочатку було пе-
редбачено у першій редакції законопроекту.

Критерій пом’якшення визначається у ч. 3 ст. 82 КК Украї-
ни: «Заміна невідбутої частини вироку на більш м’яку може бу-
ти застосована, якщо засуджений став на шлях виправлення». 
Критерій надання умовно-дострокового звільнення від відпові-
дальності визначено у ч. 2 ст. 81 КК України: «Умовно-достроко-
ве звільнення від відбування покарання може бути застосоване, 
якщо засуджений довів своє виправлення сумлінною поведінкою 
та ставленням до праці». Як вже вказувалося вище, застосування 
таких критеріїв може бути проблемою у майбутньому під час пра-
возастосування — у судовій практиці.

Незважаючи на наявні плюси, згаданий вище проект закону 
має серйозні вади з погляду: (1) визначеності, (2) часового поро-
гу для отримання права на звільнення та (3) відсутності рівності 
між засудженими.

Унаслідок правок авторства першого заступника голови Вер-
ховної Ради Руслана Стефанчука мінімальний строк, після якого 
можливе звільнення, зріс із 25 до 30 років. Водночас для декого 
цей строк перетвориться аж на 45–50 років. Річ у тім, що в Україні 
вже є десятки довічно позбавлених волі, які відбули понад 25 ро-
ків, а деякі — понад тридцять років (наприклад, окремі колишні 
засуджені до смертної кари). Ці засуджені вже «пересиділи» міні-
мальні 10 років, які потрібно було б відбути для заміни покарання 
на 15–25 років, відповідно до проекту закону Міністерства юстиції 
України. Тобто якщо застосувати до них зазначений проект зараз, 
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то мінімальний строк для шансу на звільнення буде 45–55 років. 
Наприклад, якщо довічно позбавленої волі засудили у 25-річно-
му віці й він відбув близько 30 років, то він може сподіватися на 
звільнення не раніше за досягнення 70 років.

Фактично це означає офіційне впровадження смертної кари, 
так би мовити, «в розстрочку». Адже, з огляду на середню трива-
лість життя в довічному ув’язненні, щоб прожити в українській 
в’язниці 50 років, треба мати п’ять життів.

Відповідно до коментаря експерта Георгія Тугуші, підготов-
леного під егідою проекту Ради Європи «Система кримінально-
го правосуддя, що відповідає вимогам прав людини в Україні», 
та коментарів Головного юридичного управління парламенту, 
цей дворівневий механізм звільнення засуджених до довічного 
ув’язнення відкривають шлях до правової невизначеності й не 
відповідають практиці більшості держав-членів Ради Європи, 
а умовне звільнення довічно ув’язнених не повинно залежати від 
процедури заміни довічного ув’язнення на більш м’який вид по-
карання. Головне юридичне управління також звертає увагу, що 
у законопроекті необхідно визначити чіткі критерії застосування 
введених механізмів, щоб кожна засуджена особа розуміла, що їй 
потрібно робити у цьому напрямку з моменту призначення довіч-
ного ув’язнення.

Невизначеність критеріїв для звільнення та той факт, що 
звільнення залежить від двох рішень, роблять перспективу звіль-
нення в значній мірі примарною, що суперечить практиці ЄСПЛ. 
Як згадується у справі «Пєтухов проти України № 2» (§168), «Кри-
терії та умови, викладені у національному законодавстві, що сто-
суються перегляду, повинні мати достатній ступінь ясності та 
визначеності, а також відображати відповідну прецедентну прак-
тику Суду. Впевненість у цій сфері є не лише загальною вимогою 
верховенства права, але й лежить в основі процесу реабілітації, 
який ризикує бути утрудненим, якщо процедура перегляду ви-
року та перспективи звільнення є неясними або невизначеними. 
Тому ув’язнені, які отримали довічне ув’язнення, мають право 
з самого початку знати, що вони мають зробити, щоб розглянути 
їх щодо звільнення та за яких умов»10.

10 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_d98
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Більше того, проект закону № 404811 передбачає обов’язок за-
судженої особи представляти план реінтеграції, а потім проілю-
струвати виконання взятих зобов’язань. Однак виконати такий 
обов’язок заледве можливо, оскільки режим тримання під вартою 
не передбачає жодної діяльності, а отже, і засуджений не має мож-
ливості передбачити свою ресоціалізацію, адекватно оцінювати 
своє положення в світі, соціально-економічну ситуацію, тощо.

За цих умов індивідуальний план може включати лише за-
гальні декларативні фрази, і не буде реальним механізмом для 
здійснення ресоціалізації особи. Крім того, фактично, держава 
перекладає питання ресоціалізації засудженого з посадових осіб 
на самого засудженого. Проблема ускладняється ще й тим, що 
законодавство встановлює першочерговий високий поріг для ви-
никнення самого права на звільнення. Тож обов’язок по створен-
ню плану ресоціалізації перетвориться на формальність, яка жод-
ним чином не зможе вплинути на реальне становлення звільненої 
особи у світі. Звісно, порядок ресоціалізації має бути, адже багато 
довічно позбавлених волі перебували у виправних закладах де-
сятки років, а отже, не знають про реальні соціальні, економічні, 
політичні обставини сьогодення, не можуть користуватися новіт-
німи технологіями. Однак ресоціалізація має бути реальною, а не 
удаваною — на папері.

Крім того, тривалість утримання під вартою до отримання 
умовно-дострокового звільнення також сама по собі є проблема-
тичною відповідно до статті 3 Конвенції. У справі «Вінтер та інші 
проти Сполученого Королівства»12 Суд зауважив, що матеріали по-
рівняльного та міжнародно-правового характеру, що були перед 
ним, свідчать про чітку підтримку запровадження спеціального 
механізму, що гарантує перегляд справи особи не пізніше ніж че-
рез двадцять п’ять років після накладання довічного ув’язнення, 
з подальшими періодичними переглядами.

Відповідно до проекту закону № 404913, у найкращому ви-
падку, тобто якщо засуджений отримає заміну негайно після 
відбуття 15 років ув’язнення, а замінений термін покарання буде 

11 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69826
12 https://khpg.org/1408522184
13 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69827
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найменший із можливих (тобто, 15 років), особа матиме право на 
умовно-дострокове звільнення після спливу 26 років та 3 міся-
ців покарання. Якщо термін заміненого покарання становитиме 
20 років, особа матиме право на звільнення після відбуття 30 ро-
ків позбавлення волі. Тобто, тут є важливим поставити питання 
про зменшення порогів перегляду справ, можливо, встановивши 
перший поріг на рівні десяти чи п’ятнадцяти років.

Передбачені у проекті закону часові рамки не враховують 
шкідливих наслідків тримання під вартою, які широко задоку-
ментовані у документах Ради Європи стосовно відбування засу-
дженими покарання протягом тривалих строків. У зв’язку з цим 
передбачені терміни мають бути оцінені у світлі визначення Ра-
дою Європи того, що тривалим строком ув’язнення є строк, який 
перевищує п’ять років. Пенологічна доктрина Ради Європи ствер-
джує, що через певний період часу наслідки застосування пока-
рання у вигляді позбавлення волі стають шкідливими для окре-
мої людини та суспільства. Звісно, слід враховувати тяжкість вчи-
неного довічно позбавленими волі злочину, однак це не означає, 
що вони мають піддаватися надмірному стражданню внаслідок 
відсутності можливості переглянути їх покарання.

Крім того, отримання права на умовно-дострокове звільнен-
ня або пом’якшення покарання лише після спливу досить трива-
лого періоду часу для одних засуджених, і надання такого права 
іншим засудженим досить швидко має ознаки потенційного дис-
кримінаційного ставлення. Такі зауваження стосуються як тексту 
проекту закону до першого читання, так і тексту до другого чи-
тання. Зокрема, можуть розглядатися як піддані дискримінації 
особи, які на момент прийняття закону відбули досить тривалий 
строк покарання, який значно перевищує нижчу межу можливо-
сті звернення. Фактично, через не прийняття закону раніше во-
ни були позбавлені права на звільнення довгі роки, і опинилися 
в явно невигідному становищі, порівняно із засудженими, які не 
відбули цей строк, але відбудуть, або відбули його нещодавно.

Крім того, на розгляді Верховної Ради України знаходиться 
ще декілька проектів законів, які заслуговують на увагу, серед 
них — проект № 529314. Так, у березні 2021 року до парламенту 

14 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71498
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було внесено окремий проект закону «Про пенітенціарну систе-
му України». Він, зокрема, запроваджує ідею ресоціалізації в’яз-
нів як осередку пенітенціарної системи. Законопроект має на 
меті забезпечити повноцінне функціонування системи пробації, 
яка впроваджуватиметься у співпраці з приватними суб’єктами 
в установах виконання покарань. Така законодавча зміна запро-
вадить новий підхід до реабілітації в’язнів, включаючи довічно 
ув’язнених, з метою їх реінтеграції у суспільство. Влада заявляє, 
що система пробації повинна досягти належного балансу між 
громадською безпекою, запобіганням злочинам, запобіганням 
повторним злочинам та реабілітацією ув’язнених. Однак система 
ресоціалізації засуджених, особливо довічно позбавлених волі, 
має бути доопрацьована, адже має допомогти їм реально інтегру-
ватися у суспільство, а не формально виконувати свої функції.

Оскільки довічно позбавлені волі мають право на помилу-
вання, то заслуговує на увагу проект Указу про вдосконалення 
процедури помилування. 26 серпня 2021 року Кабінет Міністрів 
схвалив проект майбутніх змін до процедури помилування. Текст 
проекту указу поки що публічно не надається. Однак публічно за-
значається, що Указ з поправками спрямований на вдосконален-
ня механізму президентського помилування з метою приведення 
його у відповідність із принципом гуманності. Зокрема, вказуєть-
ся, що будуть уточнені правила обчислення мінімального двадця-
тип’ятирічного покарання, яке може замінити довічне ув’язнення 
та усунути відсутність прозорості (шляхом публікації інформації 
про стан розгляду клопотань про помилування та кількість кло-
потання про помилування).

УМОВИ ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ 
У ВИДІ ДОВІЧНОГО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ

Довічно позбавлені волі відбувають покарання у нелюдських 
умовах, що додатково погіршує їх становище. Треба зазначити, 
що насправді жахливі умови тримання під вартою є системною 
проблемою в Україні, яка стосується не лише довічно позбавле-
них волі, але й інших засуджених. Однак саме довічно позбавлені 
волі проводять у таких умовах десятки років, коли як інші засу-
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джені звільняються набагато раніше. Тому утримання під вартою 
у неналежних умовах довічно позбавлених волі є дещо більш го-
строю проблемою.

При цьому, на сьогоднішній момент немає перспектив поліп-
шення відбування таких умов, тоді як рішення у справі Пєтухова 
вимагало від влади не тільки встановлення механізму для звіль-
нення довічно позбавлених волі, але й створення для них належ-
них умов у момент відбування покарання. Однак державна влада 
втратила з поля зору вимоги щодо виконання таких зобов’язань 
і взагалі не звітує перед Комітетом Міністрів Ради Європи про 
те, що було зроблено для покращення умов. Поки що видається, 
що широкомасштабно поліпшуються лише умови тримання для 
ув’язнених в СІЗО. Хоча, вже були рішення ЄСПЛ щодо неналеж-
них умов тримання в ряді установ, де утримуються довічно поз-
бавлені волі, як-то щодо Дніпровського УВП № 4 та Замкової ВК 
№ 58.

За загальним правилом, довічно ув’язнені відбувають пока-
рання у відділеннях/секторах максимального рівня безпеки, що 
передбачає розміщення їх у приміщеннях камерного типу. У разі 
добросовісної поведінки та ставлення до праці, після п’яти ро-
ків їм теоретично може бути дозволено брати участь у групових 
заходах з питань освіти, культури та фізичної культури та здо-
ров’я, а через десять років вони мають право бути переведеними 
до загальних приміщень. Однак, оскільки таких осіб все одно слід 
тримати ізольованими від інших засуджених, їм, як правило, не 
надається право на переведення до спільного житла через відсут-
ність таких умов у пенітенціарній системі.

Таким чином, довічно позбавлені волі залишаються віднос-
но ізольованими протягом усього строку відбування покарання. 
Така серйозна соціальна ізоляція може бути, в принципі, з ча-
сом прирівняна до тримання в одиночній камері, оскільки веде 
до втрати соціальних контактів та деградації. А оскільки довіч-
не позбавлення волі приводить до неминучої втрати соціальних 
зв’язків із родинним колом, то відсутність спілкування ще й у ко-
лонії може призвести до незворотних змін у психіці.

Крім того, адміністрація установ виконання покарань вва-
жає, що засудженим, які знаходяться в одній установі, але в різ-
них камерах, заборонено спілкуватися між собою. Хоча такі за-
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ходи і продиктовані начебто правилами безпеки, однак, на нашу 
думку, вони є надмірними, особливо, у світлі відсутності реальної 
перспективи для довічно ув’язнених бути переведеними до за-
гальних приміщень. Результатом таких недоліків може стати не-
минуче прийняття нового квазіпілотного рішення Європейським 
судом з прав людини.

Проектом закону № 404815 також передбачено пом’якшення 
умов відбування покарання довічно позбавленим волі. Зокрема, 
пропонується надати засудженим право відбувати покарання 
в установах середнього рівня безпеки, що значно пом’якшить ре-
жим відбування покарання, зокрема, надасть засудженим мож-
ливість відбувати покарання у загальних приміщеннях, обме-
жено переміщатися частиною території установи та працювати. 
Особливо важливим є останній пункт, оскільки через надто су-
ворі правила безпеки більшість довічно позбавлених волі не пра-
цює. Однак, за їх твердженнями, вони мають бажання стати до 
роботи. Проектом також пропоновано скасувати правило ізолю-
вати довічно позбавлених волі від інших категорій засуджених, 
що позитивно вплине на їх соціалізацію та становлення суспіль-
них зв’язків, а отже, стане запорукою успішної ресоціалізації 
перед звільненням.

15 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69826
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