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Передмова 

 
Європейська Конвенція з прав людини, до якої Україна приєдналася 11 

вересня 1997 року, все більше і більше впливає на вітчизняну правову 
практику, що створює проблеми, з якими зіткнулися практично усі євро-
пейські держави – учасники Конвенції. Узгодження законодавства, судо-
вої та адміністративної практики із буквою та духом Конвенції вима-
гають не лише політичної волі, але й доброго знання практики Європей-
ського суду з прав людини, усвідомлення існуючих тенденцій у розвитку 
міжнародного права у галузі прав людини. 

Обізнаність із рішеннями Європейського суду на сьогоднішній день 
значно зросла. Більше того, ми вже маємо достатньо велику кількість 
справ щодо України, серед яких і справи, де було визнано порушення стат-
ті 3 Конвенції.  

Але навіть спільнота професійних юристів ще має досить уривчасте 
знання щодо сучасного тлумачення та сфери застосування заборони тор-
тур, нелюдського та такого, що принижує гідність, поводження та по-
карання, що міститься у статті 3 Конвенції. Ця прикра обставина позна-
чається і на практиці застосування положень національного права, які 
тією чи іншою мірою спрямовані на втілення у життя заборони тортур 
та інших форм поганого поводження, і на тлумаченні їх національними 
судами. Це також позначається і на якості законопроектів, що розроб-
ляються останніми роками і тим чи іншим чином спрямовані на вирішен-
ня проблеми попередження поганого поводження. 

Проблема жорстокості в Україні, особливо жорстокості з боку дер-
жавних службовців, все більше і більше привертає увагу як громадянсь-
кого суспільства, так і міжнародних органів та неурядових організацій. 
Малоймовірно, що ефективне вирішення цієї проблеми можливо без деталь-
ного знання сучасних стандартів захисту особи від поганого поводження 
та досвіду інших країн у впровадженні цих стандартів у національний 
правопорядок. 

Завдання цього дайджесту – зробити посильний внесок у поінформо-
ваність суспільства щодо практики Суду, яка становить собою зразок 
юридичної культури у тлумаченні норм міжнародного права та відбиває 
найсучасніші тенденції у розумінні прав людини, визначенні справедливо-
го балансу між правами особи та виправданими інтересами суспільства. 
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Стаття 3 Конвенції містить у собі достатньо велику кількість зобо-
в’язань, які, на перший погляд, неможливо вивести з її лаконічного фор-
мулювання. Саме практика Європейського суду дає можливість скласти 
уявлення про дійсний обсяг зобов’язань за Конвенцією. Ці зобов’язання 
торкаються різноманітних сторін суспільного життя – від правоохо-
ронної діяльності до забезпечення опіки та піклування; ці зобов’язання 
отримали доволі чіткий зміст у рішеннях Суду. Якщо врахувати, що 
стаття 3 Конвенції має безумовний характер, виконання цих зобов’язань 
має стати нагальною задачею для держави. Тому знання дійсного обсягу 
зобов’язань за статтею 3, стандартів забезпечення захисту від поганого 
поводження має значення для визначення держаної політики у багатьох 
сферах. 

Деякі справи включені до дайджесту виключно заради особливих думок, 
доданих до рішення, тому що у самому рішення Суд не вважав за потрібне 
розглядати скаргу на погане поводження. Але, я вважаю, читачу важливо 
ознайомитися з цими думками окремих суддів, оскільки, як визнає сам Суд, 
певні дії, які раніше не потрапляли у сферу дії статті 3, можуть в май-
бутньому кваліфікуватися інакше. Тому ці окремі думки певним чином 
позначають шляхи подальшого розвитку практики Суду. 

У книзі враховані всі рішення Суду за період з 18 січня 1978 року до 5 
квітня 2005 року. Розділи книги присвячені тлумаченню тих питань, які 
поставали перед судом під час розгляду окремих ситуацій. У організації 
тексту перевага надавалась систематичному, а не хронологічному поряд-
ку. Деякі рішення, які повторюють за аргументацією інші, не наводяться. 

У кінці кожного фрагменту з рішення Суду наводиться коротка назва 
справи та відповідний параграф рішення. Повне найменування рішення 
та окремі відомості про нього наведені у таблицях на початку видання. 

Купюри позначені кутовими дужками з крапками (<…>). Доданий 
текст вміщений у кутові дужки (наприклад, <суди>, <національне зако-
нодавство> тощо). 

А. Бущенко
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Конвенція про захист прав людини та основних свобод 

 

Нікого не може бути піддано ка-
туванню або нелюдському чи та-
кому, що принижує гідність, по-
водженню або покаранню 

No one shall be subjected to torture 
or to inhuman or degrading 
treatment or punishment 
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1. Загальні положення 
1.1. Безумовна заборона поганого поводження 
Стаття 3 втілює одну з найбільш фундаментальних цінностей 

демократичного суспільства, і тому вона безумовно забороняє тортури 
або нелюдське чи таке, що принижує гідність, поводження та покарання. 
Aydın, § 81; Z. v. UK, § 73; D.P. & J.C. v. UK, § 109; E. v. UK, § 88; Afanasyev, § 59 

Стаття 3 Конвенції втілює одну з найбільш фундаментальних ціннос-
тей демократичного суспільства. Вона безумовно забороняє тортури або 
нелюдське чи таке, що принижує гідність, поводження або покарання, не-
залежно від обставин та поведінки потерпілого. Ireland v. UK, § 163; Ahmed, 
§ 40; Chahal, § 79; Akşoy, § 62; Assenov, § 93; Selçuk, § 75; Selmouni, § 95; Labita, § 119; 
Sevtap Veznedaroğlu, § 28; Dikme, § 89; Satık, § 53; Van der Ven, § 46; Lorsé, § 58; Dankevich, 
§ 121; Khokhlich, § 162; Poltoratskiy, § 130; Kuznetsov, § 110; Nazarenko, § 124; Aliev, § 129; 
Yankov, § 103; Iorgov, § 69; G.B. v. Bulgaria, § 69; H.L.R. v. France, § 35; Raninen, § 55; T. v. UK, 
§ 67; V. v. UK, § 69; Kudła, § 90; Valašinas, § 100; Iwańczuk, § 49; Kalashnikov, § 95; Naumenko, 
§ 108; Mayzit, § 34; Nevmerzhitsky, § 79 

На відміну від інших матеріальних норм Конвенції та її Протоколів, не 
існує жодного положення, яке допускало б виняток та відступ від неї згідно 
зі статтею 15. Dulaş, 52; Orhan, § 351 

Статтю 3 Конвенції, разом зі статтею 2, треба вважати одним з найфун-
даментальніших положень Конвенції, яке втілює глибинну цінність демо-
кратичних країн, що утворюють Раду Європи. На відміну від інших поло-
жень Конвенції вона висловлена у безумовних термінах, без винятків чи за-
стережень, або можливості відступу згідно зі статтею 15 Конвенції. Pretty, § 49 

Стаття 3 Конвенції втілює одну з фундаментальних цінностей демок-
ратичного суспільства. Навіть у найбільш складних обставинах, таких як 
боротьба з тероризмом та злочинністю, Конвенція безумовно забороняє по-
водження, яке суперечить цьому положенню. Bilgin, § 101; Egmez, § 77; Dulaş, 52; 
Denizci, § 383; Orhan, § 351; Altun, § 51; Yöyler, § 73 

Стаття 3 Конвенції втілює одну з фундаментальних цінностей демокра-
тичного суспільства. Навіть у найскладніших обставинах, таких як боро-
тьба з тероризмом та організованою злочинністю, Конвенція безумовно 
забороняє тортури або нелюдське чи таке, що принижує гідність, повод-
ження або покарання, незалежно від поведінки потерпілого. На відміну від 
більшості матеріальних положень Конвенції та її Протоколів, стаття 3 не 
передбачає винятків, а стаття 15 § 2 не припускає відступу від неї навіть у 
випадку надзвичайного становища, що загрожує існуванню нації. Ireland v. 
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UK, § 163; Ahmed, § 40; Chahal, § 79; Akşoy, § 62; Assenov, § 93; Selçuk, § 75; Selmouni, § 95; 
Labita, § 119; Sevtap Veznedaroğlu, § 28; Dikme, § 89; Satık, § 53; Elci, § 632; Kmetty, § 32; 
Balogh, § 44; Krastanov, § 51; Ilaşcu, § 424; Talat Tepe, § 47 

Стаття 3 Конвенції втілює одну з фундаментальних цінностей демокра-
тичного суспільства. Суду добре відомі величезні труднощі, що з ними сти-
каються держави сьогодення при захисті своїх громадян від тероризму. 
Однак, навіть у таких обставинах, Конвенція безумовно забороняє тортури 
або нелюдське чи таке, що принижує гідність, поводження або покаран-
ня, незалежно від поведінки потерпілого. Вона не передбачає жодних ви-
нятків або можливості відступу від неї на підставі статті 15 Конвенції під 
час війни або іншого надзвичайного стану країни. Öcalan, § 218 

Стаття 3 Конвенції втілює одну з фундаментальних цінностей демокра-
тичного суспільства. Навіть у найскладніших обставинах, таких як боротьба 
з тероризмом та організованою злочинністю, Конвенція безумовно забо-
роняє тортури або нелюдське чи таке, що принижує гідність, поводження 
або покарання. На відміну від більшості матеріальних положень Конвен-
ції та Протоколів до неї, вона не передбачає ніяких винятків, і на підставі 
статті 15 відступ від неї неможливий. Aktaş, 310 

Стаття 3 не припускає жодних винятків до свого фундаментального 
значення, та ніяке відхилення він неї не дозволяється за статтею 15, навіть 
зважаючи на веління суспільної небезпеки, що загрожує існуванню нації, 
або на будь-яку підозру, навіть добре обґрунтовану, що особа може бути 
причетна до терористичної або іншої злочинної діяльності. Aydın, § 81 

Потреби розслідування та незаперечні труднощі, притаманні боротьбі 
за злочинністю, особливо з тероризмом, не можуть виправдати обмеження 
захисту фізичної недоторканості людини. Tomasi, § 115; Ribitsch, § 38; Dikme, § 90; 
Balogh, § 53 

Слід пам’ятати, що заборона тортур та нелюдського або такого, що при-
нижує гідність, поводження або покарання є безумовною, незалежно від по-
ведінки потерпілого та – коли йдеться про затриманих – характеру можли-
вого злочину. Dikme, § 90 

Характер можливо скоєного злочину не має значення з погляду застосу-
вання статті 3. T. v. UK, § 67; V. v. UK, § 69; Labita, § 119; Naumenko, § 108 

1.2. Кваліфікація поганого поводження 
1.2.1. Мінімальний рівень жорстокості 
Погане поводження, у тому числі й покарання, має досягти 

мінімального рівня жорстокості, щоб потрапити у сферу дії статті 3 Кон-
венції. Ireland v. UK, § 162; Assenov, § 94; Soering, § 100; Cruz Varas, § 83; Nsona, § 92; 
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Raninen, § 55; Selçuk, § 76; Tekin, § 52; Smith, § 120; Т. v. UK, § 68; V. v. UK, § 70; A. v. UK, 
§ 20; Labita, § 120; Sevtap Veznedaroğlu, § 29; İlhan, § 84; Caloc, § 84; Akkoç, § 114; Kudła, 
§ 91; Bilgin, § 101; Egmez, § 77; Dulaş, 53; Çiçek, § 172; Hilal, § 60; Dougoz, § 44; Keenan, 
§ 108; Peers, § 67; Denizci, § 383; Akdeniz, § 97; Price, § 24; Valašinas, § 101; Iwańczuk, § 50; 
D.G. v. Ireland, § 95; Orhan, § 352; Berliński, § 59; Kalashnikov, § 95; Van der Ven, § 47; Lorsé, 
§ 59; Öcalan, § 219; Aktaş, § 312; Dankevich, § 122; Khokhlich, § 163; Poltoratskiy, § 131; 
Kuznetsov, § 111; Nazarenko, § 125; Aliev, § 130; McGlinchey, § 45; Elci, § 633; Yankov, § 106; 
Kmetty, § 32; Venkadajalasarma, § 62; Thampibillai, § 60; Iorgov, § 70; G.B. v. Bulgaria, § 70; 
Altun, § 51; Vilvarajah, § 107; Balogh, § 45; Hénaf, § 47; Afanasyev, § 60; Naumenko, § 108; 
Mouisel, § 37; Yöyler, § 73; Kehayov, § 62; Mayzit, § 35; Mamatkulov, § 70; Nevmerzhitsky, § 80 

Оцінка цього мінімального рівня за своїм характером відносна; вона 
залежить від усіх обставин справи, таких як тривалість такого поводжен-
ня, його фізичні та/або психологічні наслідки і, у певних випадках, стать, 
вік та стан здоров’я потерпілого тощо. Ireland v. UK, § 162; Assenov, § 94; Raninen, 
§ 55; Selçuk, § 76; Tekin, § 52; Smith, § 120; Labita, § 120; Sevtap Veznedaroğlu, § 29; İlhan, 
§ 84; Caloc, § 84; Akkoç, § 114; Bilgin, § 101; Dulaş, 53; Dougoz, § 44; Keenan, § 108; Peers, 
§ 67; Akdeniz, § 97; Price, § 24; Valašinas, § 101; Orhan, § 352; Berliński, § 59; Kalashnikov, 
§ 95; Van der Ven, § 47; Lorsé, § 59; Öcalan, § 219; Aktaş, § 312; Dankevich, § 122; Khokhlich, 
§ 163; Poltoratskiy, § 131; Kuznetsov, § 111; Nazarenko, § 125; Aliev, § 130; McGlinchey, § 45; 
Elci, § 633; Yankov, § 106; Kmetty, § 32; Venkadajalasarma, § 62; Thampibillai, § 60; Iorgov, 
§ 70; G.B. v. Bulgaria, § 70; Altun, § 51; Çiçek, § 172; D.G. v. Ireland, § 95; Balogh, § 45; Hénaf, 
§ 47; Afanasyev, § 60; Naumenko, § 108; Mouisel, § 37; Yöyler, § 73; Kehayov, § 62; Mayzit, § 35; 
Mamatkulov, § 70; Nevmerzhitsky, § 80 

Оцінка цього мінімуму, за природою речей, є відносною: вона залежить 
від усіх обставин справи, таких як характер поводження або покарання, за 
яких обставин, яким чином та у який спосіб воно здійснювалось, його три-
валість, його фізичні або психічні наслідки, а також, у окремих випадках, 
від статі, віку та стану здоров’я потерпілого. Soering, § 100; Cruz Varas, § 83; 
Nsona, § 92; Costello-Roberts, § 30; Т. v. UK, § 68; V. v. UK, § 70; A. v. UK, § 20; Kudła, § 91; 
Vilvarajah, § 107; Aerts, § 64 

Хоча мета такого поводження є фактором, який слід брати до уваги, 
особливо намагання принизити та образити потерпілого, відсутність такої 
мети не обов’язково виключає визнання порушення статті 3. Mouisel, § 37 

Практика органів Конвенції вимагає додержання стандарту переконан-
ня «поза розумним сумнівом», що погане поводження такого рівня жорсто-
кості мало місце. Aktaş, § 312 

Суд нагадує, що «зважаючи на те, що Конвенція є «живим інструмен-
том, який слід тлумачити у світлі сучасних умов», він вирішив: «певні дії, 
які раніше на відміну від «тортур» вважалися «нелюдським або таким, що 
принижує гідність, поводженням», можуть в майбутньому кваліфікувати-
ся інакше. Суд тримається думки, що все більш і більш високий стандарт, 
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що є потрібним у захисті прав людини та основних свобод, також немину-
че вимагає більш жорсткого підходу до оцінки попрання фундаменталь-
них цінностей демократичного суспільства» (див. Selmouni, § 101 – с. 24). 
Оскільки це положення застосовується до можливої більш жорсткої кла-
сифікації за статтею 3, з цього випливає, що певні акти, які раніше не по-
трапляли до сфери дії статті 3, можуть у майбутньому досягти потрібного 
рівня жорстокості. Hénaf, § 55 

Не досягнуто мінімального рівня у наступних справах: 

Aerts, § 65-66 с. 137 Naumenko, § 113-116 с. 141-142 

Albert, § 21-22 с. 188 Naumenko, § 117-120 с. 99-99 

Assenov, § 134-136 с. 101-101 Nsona, § 94-103 с. 217-219 

Beck, § 54 с. 197 Orhan, § 362 с. 191 

Berliński, §§ 61-64 с. 91-92 Öcalan, § 222-224 с. 162-163 

Buchholz, § 65 с. 192 Öcalan, § 233-236 с. 146-147 

Caloc, §§ 93-101 с. 89-91 Öcalan, § 223 с. 98 

Çakıcı, § 99 с. 199 Raninen, § 57-59 с. 98 

Campbell, § 27-31 с. 186-187 Rehbock, § 79-80 с. 137 

Costello-Roberts, § 31-32 с. 187 Smith, § 90-122 с. 194-197 

Curley, § 42 с. 192 T. v. UK, § 70-78 с. 174-176 

D.G. v. Ireland, § 96-100 с. 149 T. v. UK, § 95-100 с. 181-182 

D.G. v. Ireland, § 99 с. 98 Taş, § 74-76 с. 138 

G.B. v. Bulgaria, § 78-81 с. 159 Tekdağ, § 86 с. 203 

H.L.R. v. France, § 38-44 с. 257-258 Ülkü Ekinci, § 151 с. 204 

Herczegfalvy, § 81-84 с. 130-131 V. v. UK, § 72-80 с. 174-176 

Iorgov, § 77-79  с. 159-159 V. v. UK, § 96-101 с. 181-182 

Khokhlich, § 183-196 с. 138-141 Valašinas, § 103-111 с. 104-106 

Klaas, §§ 30-31 с. 92 Vilvarajah, § 108-116 с. 263-265 

Kudła, § 95-99 с. 133-133 Valašinas, § 121-125 с. 187-188 

López Ostra, § 30-60 с. 191   

1.2.2. Тортури 
Щоб визначити, чи слід певну форму поганого поводження 

кваліфікувати як тортури, Суд має взяти до уваги втілену в статті 3 різни-
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цю між цим поняттям та поняттям нелюдського або такого, що принижує 
гідність, поводження. Як Суд вирішив раніше, це свідчить про намір за до-
помогою цієї різниці затаврувати у Конвенції навмисне нелюдське повод-
ження, яке завдає тяжких та жорстоких страждань. Akşoy, § 63; Aydın, § 82; 
Selmouni, § 96; Mahmut Kaya, § 117; İlhan, § 85; Salman, § 114; Dikme, § 93; Akkoç, § 115; 
Egmez, § 77; Denizci, § 383; Aktaş, § 313; Elci, § 634; Ilaşcu, § 426 

На додаток до жорстокості поводження, існує елемент наміру, як ви-
знано у Конвенції ООН проти тортур та інших форм жорстокого, нелюд-
ського та такого, що принижує гідність, поводження або покарання, що 
набрала чинності 26 червня 1987 року, яка визначає тортури у термінах 
навмисного спричинення жорстокого болю або страждань з метою, між ін-
шим, одержання інформації, покарання або залякування (дивись статтю 1 
Конвенції ООН). Mahmut Kaya, § 117; İlhan, § 85; Salman, § 114; Akkoç, § 115; Aktaş, § 313 

Суд вважає, що «жорстокість» у цій статті, як і «мінімальна жорсто-
кість», потрібна для застосування статті 3, є неминуче відносним крите-
рієм; визначення її залежить від усіх обставин справи, таких як трива-
лість поводження, його фізичні та психологічні наслідки та, у певних ви-
падках, від статі, віку та стану здоров’я потерпілого тощо. Selmouni, § 100; 
Dikme, § 94; Ilaşcu, § 427 

Суд раніше розглядав справи, у яких дійшов висновку, що поводження, 
яке застосовувалось, можна визначити лише як тортури. Але враховуючи, 
що Конвенція є «живим інструментом, який слід тлумачити у світлі су-
часних умов», Суд вважає, що певні дії, які раніше на відміну від «тортур» 
вважалися «нелюдським або таким, що принижує гідність, поводженням», 
можуть в майбутньому кваліфікуватися інакше. Суд тримається думки, що 
все більш і більш високий стандарт, що є потрібним у захисті прав люди-
ни та основних свобод, також неминуче вимагає більш жорсткого підхо-
ду до оцінки попрання фундаментальних цінностей демократичного сус-
пільства. Selmouni, § 101 

Суд зазначає, що певні дії, які раніше на відміну від «тортур» вважали-
ся «нелюдським або таким, що принижує гідність, поводженням», можуть 
в майбутньому кваліфікуватися інакше: все більш і більш високий стан-
дарт, що застосовується у галузі захисту прав людини та основних свобод, 
також неминуче вимагає більш жорсткого підходу до оцінки попрання 
фундаментальних цінностей демократичного суспільства. Elci, § 634 

Поводження визнано тортурами у наступних справах: 

Akkoç, §§ 116-117 с. 48 Ilaşcu, §§ 443-447 с. 124-125 

Akşoy, § 64 с. 48 İlhan, §§ 86-87 с. 48 
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Aktaş, § 319 с. 49 Nevmerzhitsky, §§ 93-99 с. 163-165 

Aydın, §§ 83-86 с. 47-48 Salman, §§ 113-115 с. 49 

Çakıcı, § 92 с. 49 Selmouni, §§ 98-105 с. 50-51 

Dikme, §§ 74-92 с. 45-47 Yaman, §§ 45-47 с. 51 

Ilaşcu, §§ 438-440 с. 123-124   

1.2.3. Нелюдське або таке, 
що принижує гідність, поводження 
Поводження є «нелюдським», якщо воно, між іншим, було на-

вмисним, застосовувалось протягом годин та завдало або дійсні тілесні 
ушкодження, або значні фізичні та душевні страждання. T. v. UK, § 69; V. 
v. UK, § 71; Labita, § 120; Kudła, § 92; Berliński, § 59; Kalashnikov, § 95; Van der Ven, § 48; 
Lorsé, § 60; Yankov, § 104; Öcalan, § 220; Ilaşcu, § 425; Kehayov, § 63; Mayzit, § 36 

Спричинене страждання має досягати певного рівня, щоб вважати по-
водження нелюдським. Çiçek, § 172 

Те ж саме Суд визнав слушним, коли йшлося про таке, що принижує 
гідність, поводження. Dougoz, § 44; Iwańczuk, § 50 

Суд вважає, що сама загроза зазнати поводження, забороненого стат-
тею 3, якщо вона є достатньо реальною та безпосередньою, може супере-
чити цьому положенню. Так, загроза застосувати до людини тортури мо-
же за певних обставин утворити щонайменше «нелюдське поводження». 
Campbell, § 26 

Поводження є «таким, що принижує гідність», якщо воно викликало 
у потерпілих почуття страху, пригніченості та безпорадності, здатні об-
разити та збентежити їх. T. v. UK, § 69; V. v. UK, § 71; Labita, § 120; Kudła, § 92; 
Berliński, § 59; Kalashnikov, § 95; Van der Ven, § 48; Lorsé, § 60; Yankov, § 104; Ilaşcu, § 425; 
Kehayov, § 63; Mayzit, § 36 

Поводження може вважатися таким, що принижує гідність, якщо воно 
спрямоване на те, щоб викликати у потерпілих почуття страху, пригніче-
ності та безпорадності, здатні образити та збентежити їх, та, можливо, зла-
мати їхній фізичний та моральний опір. Крім того, достатньо того, що по-
терпілий принижується у своїх власних очах. Smith, § 120; Iwańczuk, § 51; D.G. 
v. Ireland, § 95 

Вирішуючи, чи було покарання або поводження «таким, що принижує 
гідність», у значенні статті 3, Суд приймає до уваги, чи мало воно на меті 
образити або збентежити відповідну особу, та – якщо йдеться про наслід-
ки – чи завдало воно її особистості такої шкоди, яка несумісна зі статтею 3. 
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Raninen, § 55; Keenan, § 109; Peers, § 68; Valašinas, § 101; Iwańczuk, § 52; Kalashnikov, § 95; 
Dankevich, § 122; Khokhlich, § 163; Poltoratskiy, § 131; Kuznetsov, § 111; Nazarenko, § 125; 
Aliev, § 130; Yankov, § 105; Iorgov, § 70; G.B. v. Bulgaria, § 70; Öcalan, § 220; Ilaşcu, § 427; 
Naumenko, § 108; Kehayov, § 63; Mayzit, § 36; Nevmerzhitsky, § 80 

Однак відсутність такої мети не обов’язково виключає висновок про 
порушення цього положення. Dankevich, § 122; Khokhlich, § 163; Poltoratskiy, § 131; 
Kuznetsov, § 111; Nazarenko, § 125; Aliev, § 130; Iorgov, § 70; G.B. v. Bulgaria, § 70; Ilaşcu, 
§ 427; Naumenko, § 108; Kehayov, § 63; Mayzit, § 36; Nevmerzhitsky, § 80 

Питання, чи мало поводження на меті образити або принизити потер-
пілого, є одним з факторів, який береться до уваги, але відсутність такої 
мети не обов’язково виключає висновок про порушення статті 3. T. v. UK, 
§ 69; V. v. UK, § 71; Labita, § 120; Peers, § 74; Price, § 24; Valašinas, § 101; Iwańczuk, § 52; 
Berliński, § 59; Kalashnikov, § 95; Van der Ven, § 48; Lorsé, § 60; Dankevich, § 142; Hénaf, § 47 

Щоб покарання або поводження вважалось «нелюдським» або «таким, 
що принижує гідність», відповідні страждання або приниження мають сяг-
нути за межи невід’ємного елемента страждань та приниження, притаман-
ного певному виду законного поводження або покарання. T. v. UK, § 69; V. v. 
UK, § 71; Labita, § 120; Kudła, § 92; Valašinas, § 102; Berliński, § 59; Kalashnikov, § 95; Van 
der Ven, § 48; Lorsé, § 60; Iorgov, § 71; G.B. v. Bulgaria, § 71; Dankevich, § 123; Khokhlich, § 164; 
Poltoratskiy, § 132, Kuznetsov, § 112; Nazarenko, § 126; Aliev, § 131; Yankov, § 107; Ilaşcu, § 428; 
Naumenko, § 108; Kehayov, § 64; Mayzit, § 36 

Заходи, якими людину позбавляють свободи, часто можуть містити та-
кий елемент. Valašinas, § 102; Kudła, § 93; Kalashnikov, § 95; Dankevich, § 123; Khokhlich, 
§ 164; Poltoratskiy, § 132, Kuznetsov, § 112; Nazarenko, § 126; Aliev, § 131; Yankov, § 107; 
Iorgov, § 71; G.B. v. Bulgaria, § 71; Ilaşcu, § 428; Kehayov, § 64; Mayzit, § 37 

Щодо ознак, за якими визначається поняття «поводження, що прини-
жує гідність», Суд зазначає, що поводження не буде таким, що принижує 
гідність, якщо відповідна особа не зазнала образи та приниження, які до-
сягли мінімального рівня жорстокості. Оцінка цього рівня жорстокості 
є відносною; він має визначатись виходячи з обставин кожного випадку. 
Iwańczuk, § 50 

Його також можна змалювати як поводження, яке застосовується, щоб 
викликати почуття страху, пригніченості та безпорадності, здатні образи-
ти та збентежити потерпілих та, можливо, зламати їх фізичний та мораль-
ний опір, або спонукати потерпілих діяти всупереч своїй волі або совісті. 
Keenan, § 109 

У цьому відношенні публічний характер покарання або поводження 
може набути значення. Але слід пам’ятати, що відсутність публічності не 
обов’язково заважає віднести таке поводження до цієї категорії: може ви-
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явитися достатнім, що потерпілий був принижений якщо не в очах інших 
людей, то у своїх власних. Raninen, § 55 

Щоб арешт або затримання у зв’язку з судочинством було таким, що 
принижує гідність у значенні статті 3, образа або збентеження, які вони 
викликали, мають досягти особливого рівня та у будь-якому випадку від-
різнятися від звичайного ступеню приниження, притаманного арешту або 
затриманню. Öcalan, § 220 

Загроза застосування певного заходу не залишається поза увагою статті 3 
лише тому, що цей захід довгий час застосовувався або навіть отримує за-
гальне схвалення. Campbell, § 29 

Поводження визнано нелюдським та таким, що принижує гідність, 
у наступних справах: 

Afanasyev, §§ 61-66 с. 62-63 Labita, §§ 122-129 с. 56-57 

Bilgin, §§ 100-103 с. 191 Mahmut Kaya, §§ 116-118 с. 217 

Akdeniz, §§ 98 с. 62 McGlinchey, §§ 47-58 с. 134-137 

Altun, §§ 52-53 с. 190 Mouisel, §§ 41-48 с. 142-144 

Cyprus v. Turkey, § 157 с. 201 Öcalan, §§ 199-213 с. 172-174 

Denizci, §§ 384-386 с. 53 Rehbock, §§ 70-77 с. 85-86 

Dulaş, §§ 54-55 с. 191 Ribitsch, §§ 29-39 с. 54-56 

Egmez, §§ 78-79 с. 54 Selçuk, §§ 77-79 с. 190 

Hénaf, §§ 50-59 с. 96-97 Tekin, §§ 53-54 с. 62 

Ilaşcu, §§ 451-452 с. 125 Timurtaş, §§ 96-98 с. 202 

Iorgov, §§ 82-86 с. 148-149 Tomasi, §§ 110-115 с. 60 

İpek, §§ 182-183 с. 203 Toteva, §§ 52-57 с. 61-62 

Ireland v. UK, §§ 166-167 с. 52 Van der Ven, §§ 52-63 с. 150-152 

Keenan, §§ 111-115 с. 131-132 Yöyler, §§ 64-75 с. 189-190 

Krastanov, § 53 с. 92   

Поводження визнано таким, що принижує гідність, 
у наступних справах: 

Aliev, §§ 135-147 с. 119-122 Nazarenko, §§ 131-140 с. 117-119 

Cyprus v. Turkey, §§ 305-310 с. 192-194 Nevmerzhitsky, §§ 86-88 с. 128 

Dankevich, §§ 127-141 с. 109-112 Nevmerzhitsky, §§ 102-106 с. 145-145 
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Dougoz, §§ 46-48 с. 102 Peers, §§ 69-75 с. 103 

Iwańczuk, §§ 53-59 с. 160-161 Poltoratskiy, §§ 134-145 с. 115-117 

Kalashnikov, §§ 97-102 с. 107-109 Price, §§ 25-30 с. 152-153 

Khokhlich, §§ 168-178 с. 112-115 Tyrer, §§ 29-35 с. 183-185 

Kuznetsov, §§ 114-125 с. 115-117 Valašinas, §§ 114-116 с. 162-162 

Mayzit, §§ 39-43 с. 127-128 Yankov, §§ 108-120 с. 165-166 

Не визначалась тяжкість поводження у наступних справах: 

A. v. UK, §§ 21-24 с. 207 Jabari, §§ 40-42 с. 260 

Ahmed, §§ 42-47 с. 256-257 Kehayov, §§ 66-75 с. 126 

Akdeniz, §§ 102 с. 201 M.C. v. Bulgaria, §§ 154-187 с. 207-212 

Akkum, §§ 259 с. 204 Orhan, §§ 359-360 с. 202 

Chahal, §§ 98-107 с. 253-256 Sevtap Veznedaroğlu, §§ 33-35 с. 224 

Çiçek, §§ 173-174 с. 200 Soering, §§ 92-99 с. 252-253 

D. v. UK, §§ 49-54 с. 272-274 Soering, §§ 106-111 с. 155-157 

E. v. UK, §§ 92-101 с. 214-217 Taş, § 80 с. 200 

Hilal, §§ 61-68 с. 261-263 Z. v. UK, § 74 с. 212 

1.3. Докази та принципи доведення 
1.3.1. Загальні принципи 
Заява про погане поводження має бути підтримана відповід-

ними доказами. Labita, § 121; Dikme, § 73; Satık, § 55; Berliński, § 59; Aliev, § 154; 
Mamatkulov, § 70 

Оцінюючи докази, Суд тримається стандарту переконання «поза розум-
ним сумнівом». Однак таке переконання може випливати із сукупності до-
статньо сильних, ясних та узгоджених умовиводів або не спростованих фак-
тичних презумпцій такого ж характеру. Ireland v. UK, § 161; Labita, § 121; Satık, 
§ 55; Orhan, § 264; Dikme, § 73; Berliński, § 59; Öcalan, § 219; Tepe, § 125; Elci, § 635; Çolak, 
§ 31; Tekdağ, § 55; İpek, § 109; Nuray Şen, § 142; Toteva, § 51; Çelik, § 40; Aliev, § 154; 
Naumenko, § 109; Yöyler, § 52; Yüksel, § 26; Yaman, § 44; Talat Tepe, § 48; Nevmerzhitsky, § 72 

У цьому випадку розумний сумнів не є таким, що ґрунтується на ви-
ключно теоретичній можливості чи викликаний для уникнення нега-
тивних висновків. Це сумнів, для якого є підстави у наданих матеріалах. 
Naumenko, § 109 
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У цьому контексті слід брати до уваги поведінку сторін під час збирання 
доказів. Ireland v. UK, § 161; Orhan, § 264; Tepe, § 125; Tekdağ, § 55; İpek, § 109; Yöyler, § 52 

Суд добре розуміє свою субсидіарний характер своєї діяльності та має 
обережно приймати на себе функції суду першої інстанції, коли це не є не-
минучим у обставинах окремої справи. Orhan, § 265; Tepe, § 125; Elci, § 636; İpek, 
§ 110; Nuray Şen, § 142; Talat Tepe, § 49; Nevmerzhitsky, § 73 

Коли заяви стосуються статей 2 та 3 Конвенції, Суд має вдатися до 
особливо ретельної перевірки, навіть якщо вже відбулися певні націо-
нальні розгляди та розслідування. Orhan, § 265; Elci, § 636; Talat Tepe, § 49 

Коли заяви стосуються зникнення осіб після їх затримання та знищення 
їх власності державними агентами, Суд має вдатися до особливо ретельної 
перевірки, навіть якщо вже відбулися певні національні розгляди та роз-
слідування. İpek, § 110 

Коли відбулися національні розгляди, не є справою Суду підміняти 
оцінки національних судів своєю власною оцінкою, і, як правило, саме ті 
суди мають оцінювати надані їм докази. Хоча Суд не зв’язаний виснов-
ками національних судів, у звичайних обставинах йому потрібні перекон-
ливі мотиви, щоб переглянути фактичні висновки, що їх зробили націона-
льні суди. Tepe, § 125; Nuray Şen, § 142; Nevmerzhitsky, § 73 

Суд відзначає, що згідно зі його сталою практикою за системою Кон-
венції до 1 листопада 1998 року встановлення та перевірка фактів є голов-
ним чином завданням Комісії. Хоча Суд не зв’язаний фактичними ви-
сновками Комісії та має можливість здійснити власну оцінку у світлі всіх 
наявних у нього матеріалів, він використовує це повноваження лише у 
виняткових обставинах. Aydın, § 70; Akkoç, § 106; Rehbock, § 69; Dulaş, § 40; Akdeniz, 
§ 73; Poltoratskiy, § 118; Kuznetsov, § 97 

Такі виняткові обставини можуть виникнути, зокрема, коли Суд після 
ретельної перевірки доказів, на яких Комісія ґрунтувала свої фактичні ви-
сновки, знайде, що ті факти не доведені поза розумним сумнівом. Aydın, § 70 

Суд відзначає, що згідно з його сталою практикою встановлення та пе-
ревірка фактів є головна задача Комісії. Хоча Суд не зв’язаний фактични-
ми висновками Комісії та має можливість зробити власну оцінку у світлі 
всіх наявних у нього матеріалів. Більш того, не є завданням Суду заміня-
ти своєю власною оцінкою фактів оцінку національних судів, на яких ле-
жить завдання оцінювати надані їм докази. Erdagöz, § 40 

Суд звертає увагу, що у своїй кримінальній скарзі та цивільному по-
зові у кримінальному судочинстві пан Селмоуні спрямовував свої заяви 



Загальні положення 30 

проти відповідних офіцерів поліції та що питання їх винуватості входить 
до повноважень виключно французьких судів, зокрема кримінальних су-
дів. Яким би не був результат національного судочинства, засудження або 
виправдання поліцейських офіцерів не звільняє відповідну державу від 
відповідальності за Конвенцією. Тож не ній залишається обов’язок нада-
ти вірогідне пояснення щодо того, як пан Селмоуні отримав пошкоджен-
ня. Selmouni, § 87 

Відповідальність держави за Конвенцією, яка випливає з дій її органів, 
посадовців та службовців, не слід плутати з кримінальною відповідальні-
стю будь-якої конкретної особи. Yöyler, § 52 

1.3.2. Тягар доведення 
Важливо зазначити, що не за всіма справами у процедурах 

Конвенції жорстко застосовується принцип affirmanti incumbit probatio 
(хто стверджує, той має довести своє твердження). Суд раніше вирішив, 
що для ефективної дії системи індивідуальних скарг за колишньою стат-
тею 25 Конвенції вкрай важливо, щоб держава приклала усіх необхідних 
зусиль, аби зробити можливим належний та ефективний розгляд скарг. 
Розгляду таких справ, властиво, що індивідуальний заявник звинувачує 
агентів держави у порушенні його прав за Конвенцією, а інформація, зда-
тна або підтримати, або спростувати ці заяви, у певних випадках доступна 
тільки Урядові-відповідачу. Ненадання стороною Уряду такої інформації, 
яка є у його розпорядженні, без задовільного пояснення, може не тільки 
призвести до висновку щодо обґрунтованості скарг заявника, але також 
негативно позначитись на рівні виконання відповідною державою її обо-
в’язків за статтею 38 § 1(а) Конвенції. Те ж саме застосовується до затрим-
ки у наданні державою інформації, що заважає встановленню фактів у 
справі. Orhan, § 266 

Коли людина потрапила під варту у доброму стані здоров’я, а при зві-
льненні в неї виявлені ушкодження, держава має надати вірогідне пояс-
нення щодо походження ушкоджень та надати докази, що спростовують 
заяви жертви, особливо, коли заяви підкріплені медичними документами, 
за відсутності чого постає питання про додержання статті 3 Конвенції. 
Akşoy; § 61; Selmouni, § 87; Dikme, § 78; Caloc, § 84; Satık, § 54; Toteva, § 50; Çolak, § 30; 
Balogh, § 47; Çelik, § 39; Yaman, § 43 

На думку Суду такий же принцип поширюється на ув’язнених у в’язни-
ці, враховуючи, що вони позбавлені свободи та знаходяться під контролем 
та відповідальністю адміністрації в’язниці. Satık, § 54 

Суд визнає, що для в’язня може виявитися складним отримати докази 
поганого поводження з боку охоронців в’язниці. Labita, § 125; Naumenko, § 121 



Докази та принципи доведення 31 

За цих обставин засудженому слід отримати докази, вимагаючи, напри-
клад, медичного обстеження. Суд нагадує, що і для національних судів, 
і для Європейського Суду погане поводження, що оскаржується, має бути 
детально описане, щоб Суд мав змогу повністю оцінити цю ситуацію. 
Naumenko, § 121 

Коли людина стверджує, що вона зазнала ушкоджень внаслідок пога-
ного поводження під час перебування під вартою, Уряд має надати повне 
та достатнє пояснення щодо того, як ці ушкодження виникли. Assenov, § 92 

Коли події, що розглядаються, відомі цілком або у значній частині ви-
ключно органам влади, як у випадку, коли особа знаходиться під їхнім 
контролем у затриманні, виникає сильна фактична презумпція щодо ушкод-
жень, які виникли під час затримання. Справді, вважається, що на органах 
влади лежить тягар надати задовільне та переконливе пояснення. Çolak, § 31; 
Toteva, § 51; Çelik, § 40; Yüksel, § 26; Yaman, § 44 

1.3.3. Поведінка сторін під час дослідження доказів 
(стаття 38 § 1(a) Конвенції) 
Суд нагадує, що для ефективної дії системи індивідуальної 

скарги, запровадженої колишньою статтею 34 Конвенції, держави мають 
створити усі необхідні умови, щоб надати можливість для належного та 
ефективного розгляду заяв. У процедурах такого характеру, коли індиві-
дуальний скаржник звинувачує державних посадових осіб у порушенні 
його прав за Конвенцією, зазвичай у окремих випадках лише держава-
відповідач має доступ до відомостей, здатних або підтвердити, або спро-
стувати заяви. Якщо сторона Уряду не надає таких відомостей, які є в її 
розпорядженні, без задовільного пояснення, це може не тільки навести 
на думку про обґрунтованість тверджень заявника, але також негативно 
позначитися на рівні виконання відповідною державою своїх зобов’язань 
за статтею 38 § 1(а) Конвенції. Те ж саме стосується тяганини з наданням 
Урядом відомостей, що перешкоджає встановленню обставин справи. 
Tepe, § 128; Tekdağ, § 57; İpek, § 112; Nevmerzhitsky, § 75 

З огляду на ці принципи та зважаючи на зобов’язання уряду за стат-
тею 38 § 1(а) Конвенції, Суд дослідив поведінку Уряду у цій справі, зок-
рема щодо трьох питань, що стосуються встановлення фактів у цій справі. 
Tepe, § 129 
Після того, як Уряд не надав матеріали справи у повному обсязі разом 

з зауваженнями 19 лютого 1996 року щодо прийнятності та суті скарги, 
Суд запропонував йому у листі від 14 березня та 23 червня 2000 року на-
дати додаткові документи. У останню дату, слідча справа була все ще не-
повною. На початку заслуховування свідків у Анкарі 9 жовтня 2000 року 
Уряд надав матеріали справи, які містили важливі документи, такі як свід-



Загальні положення 32 

чення пана Копарана, пана Дагделена та пана Шарлака у прокурора Хаз-
ро від 26 лютого 1996 року та оригінали фотографій тіла Фархата Тепе. 
Під час слухання Уряду було запропоновано надати Суду численні доку-
менти. 25 жовтня 2000 року Суд знову письмово спитав Уряд про ці до-
кументи та запропонував надати пояснення щодо затримки у наданні усіх 
документів справи. За нагадуванням Суду від 15 грудня 2000 року ці до-
кументи були нарешті надані Суду 16 березня 2001 року. У відповідь на 
лист Суду від 25 жовтня 2000 року, Уряд послався на «канцелярські по-
милки та проблеми зі зв’язком у Міністерстві юстиції, Міністерстві закор-
донних справ та місцевих судах» як на причину затримки. Він також стверд-
жував, що не мав наміру сховати ці документа, які насправді підтримува-
ли його доводи. Tepe, § 130 
Суд підкреслює у цьому зв’язку, що Уряду постійно пропонувалось 

надати будь-які документи, що є у його розпорядженні, для доповнення 
справи. Документи, які вони надати у останню хвилину в Анкарі, а саме 
свідчення вищезгаданих трьох свідків та фотографії тіла Ферхата Тепе, 
мали фундаментальне значення для встановлення фактів. Суд вважає, 
що посилання Уряду на канцелярські помилки та проблеми зі зв’язком 
між національними органами не є переконливим поясненням для затримки 
з наданням усієї сукупності матеріалів слідчої справи. Tepe, § 131 
По-друге, у своєму листі від 18 липня 2000 року Суд запросив генера-

ла Коркмаца Тагма, тодішнього командира Татванскої Шостої Бригади, 
дати свідчення делегатам. Однак Уряд у листі від 5 жовтня 2000 року по-
ставив жорсткі умови щодо його присутності на слуханні. Під час збирання 
доказів у Анкарі делегати Суду вирішили не допитувати генерала Тагма, 
оскільки представники заявника відхилили запропоновану Урядом умову, 
щоб свідка допитували за відсутності адвокатів заявника. Делегація також 
вирішила, що Суду треба зробити висновки з позиції Уряду. Tepe, § 132 
По-третє, тим же листом від 18 липня 2000 року Суд також вимагав 

від Уряду забезпечити присутність Мурата Копарана, Танера Шарлака, 
Еркана Дагделена, Омера Асебана, Бахрі Елчі, Мігтада Ясара та Мумтаца 
Черчела на слуханні у Анкарі. Як стверджувалось, ці свідки утримувались 
під вартою разом з потерпілим. Уряд виявився неспроможним відшукати 
цих свідків або викликати їх на слухання, пояснивши, що вони були зві-
льнені з в’язниці у різні дати між 5 жовтня 1993 року та 6 липня 1994 ро-
ку, та що їхні адреси невідомі органам влади. Але після надання Урядом 
цих документів 10 жовтня 2000 року у Анкарі, делегати Суду помітили, 
що серед цих документів були свідчення пана Копарана, пана Шарлака та 
пана Дагделена прокурору Хазро від 26 лютого 1996 року, у яких були 
поточні адреси свідків. Протоколи допиту свідків, які зберігалися у Держав-
ному суді безпеки Дайярбакира також містили їхні адреси. Тож делегати 
запросили Уряд відати повістки за адресами, вказаними в цих документах, 
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та забезпечити присутність свідків на слуханні 13 жовтня 2000 року. Де-
легати заслухали їхні свідчення 14 жовтня 2000 року. Жодних свідчень не 
було отримано від інших трьох свідків, а саме мана Асебана, мана Елчі та 
пана Ясара. Суд запросив Уряд пояснити неможливість викликати свідків 
своєчасно та відсутність свідків, чиї свідчення були вирішальними у цьо-
му випадку, враховуючи, що вони можливо трималися під вартою разом з 
Ферхатом Тепе. Tepe, § 133 
Суд відзначає, що окрім відповіді, ніби недостатньо відомостей, щоб 

визначити їхнє місцезнаходження, Уряд не дав жодних пояснень. Суд вва-
жає, що пояснення Уряду вельми незадовільні, враховуючи, що відомості 
щодо місця перебування цих свідків вже містилися в документах, які бу-
ли в розпорядженні Уряду і що було також можливим знайти адреси цих 
свідків через місцеві суди, які зберігали свої документи. Tepe, § 134 
Суд робить висновок, що Уряд не надав будь-якого переконливого 

пояснення своїм затримкам та бездіяльності у відповідь на запити Суду 
про відповідні документи, відомості або свідків. Тож Суд вважає, що він 
може зробити висновки з поведінки Уряду у цій справі. Пам’ятаючи про 
труднощі, що виникають під час встановлення фактів такого роду та з 
огляду на важливість співпраці Уряду-відповідача під час процедури за 
Конвенцією, Суд вважає, що Уряд не надав Суду необхідних засобів для 
виконання його завдання по встановленню фактів у значенні статті 
38 § 1(а) Конвенції. Tepe, § 135 

З огляду на ці принципи та зважаючи на зобов’язання уряду за стат-
тею 38 § 1(а) Конвенції, Суд дослідив поведінку Уряду у цій справі, зок-
рема щодо наступних питань, що стосуються встановлення фактів у цій 
справі: 

– ненадання Урядом письмового медичного звіту та рішення началь-
ника СІЗО, на підставі яких заявника примусово годували; 

– ненадання Урядом всебічної та детальної інформації щодо правової 
підстави для тримання заявника під вартою протягом всього строку ув’яз-
нення; 

– ненадання Урядом детальної інформації та коментарів щодо умов 
утримання заявника у карцері та загальних умов його утримання, його меди-
чного лікування та медичної допомоги, яка йому надавалась. Nevmerzhitsky, § 76 
Суд робить висновок, що Уряд не надав будь-якого переконливого по-

яснення своїй відмові коментувати певні питання, які ставилися під час 
комунікації та згодом при вирішенні питання щодо прийнятності, або на-
дати відповідні документи та рішення і медичний звіт у справі заявника. 
Тож Суд вважає, що він може робити висновки з поведінки Уряду у цій 
справі. Пам’ятаючи про труднощі, що виникають під час встановлення 
фактів у цій справі та справах такого роду з огляду на важливість 
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співпраці Уряду-відповідача під час процедури за Конвенцією, Суд вва-
жає, що Уряд не надав Суду необхідних засобів для виконання його за-
вдання по встановленню фактів у значенні статті 38 § 1(а) Конвенції. 
Nevmerzhitsky, § 77 

1.4. Вичерпання національних засобів 
правового захисту 
Мета правила про вичерпання національних засобів захисту, 

на яке посилається стаття 35 § 1 Конвенції, надати державам-учасницям 
можливість вирішити проблему за допомогою власної правової системи, 
перш ніж відповідати за свої дії перед міжнародним органом. Egmez, § 64; 
Denizci, § 357 

Але, хоча стаття 35 § 1 вимагає, щоб скарги, які згодом мають бути 
спрямовані до Страсбургу, подавались до належного національного орга-
ну, вона не вимагає звернення до неадекватних та неефективних засобів 
захисту. Egmez, § 64; Denizci, § 357 

Мета статті 35 § 1 Конвенції полягає у тому, щоб надати Державі-
учасниці можливість запобігти порушенням, про які стверджується, або 
виправити їх, перш ніж ці вимоги будуть спрямовані до Суду. Dankevich, 
§ 107; Khokhlich, § 149; Nazarenko, § 107; Aliev, § 105; Naumenko, § 93 

Суд нагадує, що правило вичерпання національних засобів правового 
захисту, на яке посилається стаття 35 § 1 Конвенції, зобов’язує заявників 
спочатку використати засоби захисту, які зазвичай доступні та достатні за 
національної правовою системою, аби виправити заявлене порушення. 
Стаття 35 § 1 також вимагає, щоб скарги, які згодом мають бути спрямо-
вані до Страсбургу, хоча б у головних рисах подавались до належного 
національного органу у відповідності з формальними вимогами та стро-
ками, передбаченими національним законодавством, однак не обов’язко-
во звертатися до засобів захисту, які є неадекватними або неефективними. 
İlhan, § 58; Salman, § 81; Dulaş, 43 

Суд нагадує, що правило вичерпання національних засобів правового 
захисту, на яке посилається стаття 26 Конвенції, зобов’язує тих, хто нама-
гається порушити справу проти держави у міжнародних судових або ар-
бітражних органів, спочатку використати засоби захисту, передбачені на-
ціональної правовою системою. Тож держави звільнені від обов’язку від-
повідати перед міжнародним органом за свої дії до того, як вони одержать 
можливість вирішити питання за допомогою власної правової системи. 
Це правило ґрунтується на припущенні, яке відображене у статті 13 Кон-
венції, з якою воно тісно пов’язане, що у національній системі є доступни-
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ми ефективні засоби захисту щодо стверджуваного порушення, незалежно 
від того, чи інкорпорована Конвенція у національне право. Таким чином, 
воно є важливою рисою того принципу, що механізм захисту, встановлений 
Конвенцією, є допоміжним до національної системи забезпечення прав 
людини. Akdivar, § 65 

Правило статті 35 § 1 ґрунтується на тезі, передбаченій у статті 13, з 
якою це правило має певні схожі моменти, тобто на тому, що засоби пра-
вового захисту мають існувати з достатнім рівнем певності як в теорії, так 
і на практиці, а також бути здатними виправити порушення права. Логіч-
но, що стаття 35 § 1 вимагає вичерпання усіх доступних, ефективних та 
адекватних засобів захисту, що забезпечені у достатній мірі як у теорії, так 
і на практиці, і здатні виправити наслідки порушення права. Naumenko, § 93 

Стаття 26 також вимагає, щоб скарги, які згодом мають бути спрямо-
вані до Страсбургу, хоча б у головних рисах подавались до належного на-
ціонального органу у відповідності з формальними вимогами та строками, 
передбаченими національним законодавством, та, крім того, щоб були 
використані будь-які процесуальні заходи, які можуть запобігти порушен-
ню Конвенції. Akdivar, § 66; Bahaddar, § 44 

Згідно зі статтею 26 заявник має здійснити звичайне звернення до засо-
бів захисту, доступних та достатніх, аби виправити заявлене порушення. 
Akdivar, § 66; Bahaddar, § 44 

Однак, лише ті засоби правового захисту мають бути вичерпані, які є 
ефективними. На Уряді, який стверджує невичерпаність засобів правово-
го захисту, лежить обов’язок довести Суду, що ці засоби є ефективними 
та доступними як у теорії, так і на практиці. Dankevich, § 107; Khokhlich, § 149; 
Nazarenko, § 107; Aliev, § 105 

Наявність відповідних засобів захисту має бути достатньо визначеною 
не тільки у теорії, але й на практиці, без чого їм бракуватиме потрібних 
доступності та ефективності. Akdivar, § 66; Bahaddar, § 44; İlhan, § 58; Salman, § 81; 
Dulaş, 43 

Не обов’язково звертатися до засобів захисту, які є неадекватними або 
неефективними. Крім того, згідно з «загальновизнаним правилом міжна-
родного права», можуть існувати особливі обставини, які звільняють за-
явника від обов’язку вичерпати національні засоби захисту, що є у його 
розпорядженні. Akdivar, § 67; Bahaddar, § 44 

Це правило також не застосовується, коли доведено, що існує така 
адміністративна практика, яка складається з повторюваних актів, несуміс-
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них з Конвенцією, та така офіційна терпимість державних органів, які пе-
ретворюють процедури на марні або неефективні. Akdivar, § 67 

У сфері використання національних засобів захисту існує розподіл тя-
гаря доведення. На Уряді, який стверджує, що засоби захисту не вичер-
пані, лежить обов’язок переконати Суд, що засіб захисту на відповідний 
час був ефективними засобом, доступним як за теорією, так і на практиці, 
тобто, що він був доступний, здатним надати відшкодування за скаргами 
заявника та надавав розумні сподівання на успіх. Однак, якщо тягар дове-
дення був виконаний, заявник повинен переконати, що засіб захисту, зга-
даний Урядом, був насправді використаний або був з якихось причин не-
адекватним та неефективним за даних обставин справи, або що існували 
особливі обставини, що звільняють його або її від цього обов’язку. Одну 
з таких підстав може скласти те, що національні органи залишалися цілком 
байдужими до вагомих заяв про неналежну поведінку або шкоду, завдану 
агентами держави, наприклад, коли вони не здійснили розслідування або 
не надали допомоги. За таких обставин можна сказати, що тягар доведен-
ня переміщується знов, так що відповідний Уряд повинен довести, що 
держава діяла відповідно значення та вагомості обставин, які оскаржую-
ться. Akdivar, § 68 

Однак, якщо тягар доведення був виконаний, заявник повинен переко-
нати, що засіб захисту, згаданий Урядом, був насправді використаний або 
був з якихось причин неадекватним та неефективним за даних обставин 
справи, або що існували особливі обставини, що звільняють його або її від 
цього обов’язку. Одну з таких підстав може скласти те, що національні ор-
гани залишалися цілком байдужими до вагомих заяв про неналежну пове-
дінку або шкоду, завдану агентами держави, наприклад, коли вони не ви-
конали рішення суду. За таких обставин можна сказати, що тягар доведен-
ня переміщується знов, так що відповідний Уряд повинен довести, що 
держава діяла відповідно значення та вагомості обставин, які оскаржуються. 
Dankevich, § 107; Khokhlich, § 149; Nazarenko, § 107; Aliev, § 105 

Суд наголошує, що при застосуванні цього правила треба приділяти 
увагу тому, що воно застосовується у контексті механізму захисту прав 
людини, який держави-учасниці погодилися встановити. Тож, визнано, 
що стаття 35 § 1 (колишня стаття 26) має застосовуватись з певним ступе-
нем гнучкості та без зайвого формалізму. Також визнано, що правило ви-
черпання національних засобів захисту не є ані безумовним, ані придатним 
до автоматичного застосування; перевіряючи, чи було його додержано, 
суттєво зважувати на особливі обставини кожної справи. Це передбачає, 
що поряд з іншими міркуваннями, треба реалістично зважити не тільки 
наявність формальних засобів захисту у правовій системі відповідної дер-
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жави-учасниці, а й як загальну правову та політичну обстановку, у якій 
вони діють, так і особисті обставини заявника. Akdivar, § 69; Bahaddar, § 44; İlhan, 
§ 59; Salman, § 86; Dulaş, 44; Dankevich, § 108; Khokhlich, § 150; Nazarenko, § 108; Aliev, § 105 

Тобто Суд має дослідити, за усіх обставин справи, чи зробив заявник все, 
що можна розумно очікувати від нього або неї, щоб вичерпати національні 
засоби захисту. İlhan, § 59; Salman, § 86 

Коли людина небезпідставно заявляє, що було порушено статтю 3 Кон-
венції, поняття ефективного засобу захисту передбачає, з боку держави, 
ретельне та ефективне розслідування, здатне призвести до встановлення 
та покарання відповідальних. Egmez, § 65; Denizci, § 358 

Щодо позову за адміністративним законодавством згідно зі статтею 125 
Конституції, яка передбачає відповідальність державних органів, Суд на-
гадує, що зобов’язання держав-учасниць за статтями 2 та 13 Конвенції здій-
снити розслідування, яке здатне призвести до встановлення та покарання 
винуватих у випадку смертельного застосування сили, перетворилося на 
примарне, якщо для подання скарги за цими статтями заявнику було б по-
трібно вичерпати адміністративно-правовий позов, який здатен призвести 
лише до відшкодування. İlhan, § 61; Salman, § 83 

Це міркування таким же чином застосовне до статті 3 Конвенції у ви-
падку тортур та тяжкого нелюдського поводження, коли заявник має при-
чини відчувати уразливість, безсилля та побоювання щодо представників 
держави. İlhan, § 61 

Що стосується цивільного позову про відшкодування шкоди, завданої 
незаконними діями або відверто протиправною поведінкою з боку держав-
них агентів, Суд зазначає, що позивач у таких справах – на додаток до до-
ведення причинного зв’язку між правопорушенням та шкодою, що в ньо-
го виникла, – має зазначити осіб, які за його думкою вчинили делікт. İlhan, 
§ 62; Salman, § 84 

В даному випадку прокурор не здійснив жодних заходів, щоб встано-
вити, хто був присутній, коли Абдуллатіфа Ільхана схопили та коли він 
отримав ушкодження. Жоден з документів, наданих жандармерією, не дає 
змоги встановити цих осіб. Особистості правопорушників або можливих 
свідків були, таким чином, заявнику невідомі. Більш того, прокурор нічого 
не зробив, щоб знайти докази, що підтверджують або спростовують свід-
чення жандармів щодо випадкового характеру ушкоджень. За таких обста-
вин не очевидно, що були якісь підстави, на яких Абдуллатіф Ільхан міг 
розраховувати на якийсь успіх своїх цивільних вимог. İlhan, § 62 
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У цьому випадку не було знайдено доказів щодо того, хто саме з офіце-
рів поліції відповідальний за погане поводження, яке за словами заявниці 
зазнав її чоловік, і насправді висновок Стамбульського інституту судової 
медицини, найавторитетнішої установи у країні, не встановив, що мали 
місце будь-які незаконні дії. Salman, § 84 
Щодо кримінально-правових засобів захисту, Суд зазначає, що заявниця 

безуспішно оскаржувала рішення не переслідувати за законом офіцерів по-
ліції, причетних до затримання її чоловіка. Процедура, за якою міністр юс-
тиції передав справу до касаційного суду, є екстраординарним засобом за-
хисту, який зазвичай не стосується сфери дії статті 35 § 1 Конвенції. Але 
у цьому випадку заявниця діяла як сторона під час розгляду, який закін-
чився рішенням касаційного суду направити справу для судового розгляду. 
Судовий розгляд закінчився виправданням офіцерів поліції за браком до-
казів того, що вони вдалися до поганого поводження з її чоловіком до йо-
го смерті або що він помер через погане поводження. Це саме було під-
ставою для первісного рішення прокурора не висувати обвинувачення. 
Заявниця доводила, що за цих обставин подальше оскарження не давало 
можливості розумно розраховувати на успіх та не може становити вимогу 
правила вичерпання національних засобів захисту. Salman, § 85 

Щодо кримінально-правових засобів захисту, Суд зазначає, що проку-
рор Мардіна (Mardin) знав, що Абдуллатіф Ільхан зазнав значних ушкод-
жень, коли був затриманий жандармами у своєму селі. Тому він був зобо-
в’язаний за статтею 153 Кримінально-процесуального кодексу з’ясувати, 
чи не було вчинено злочин. Суд впевнений за цих обставин, що проблема 
була достатньо відома відповідним національним органам. Враховуючи, 
що ситуація, у якій опинився Абдуллатіф Ільхан, викликала в нього по-
чуття уразливості, безсилля та побоювання щодо представників держави, 
він міг обґрунтовано очікувати, що потрібне розслідування буде прове-
дене без особливої, формальної скарги від нього та його родини. Але 
прокурор зволів не з’ясовувати обставин, за яких виникли ушкодження. 
İlhan, § 63 

1 грудня 1995 року заявник поскаржився омбудсману Республіки Кіпр 
щодо поганого поводження. За словами Уряду, його спонукав до цього 
Генеральний прокурор. Суд нагадує, що за практикою органів Конвенції 
скарга до омбудсмена за загальним правилом не є засобом захисту, який 
має бути використаним за статтею 35 § 1 Конвенції. Але заявник, поскар-
жившись омбудсману, привернув увагу влади до своїх заяв. Генеральний 
прокурор готовий був розглядати останні як гідні довіри. Тож, на думку 
Суду, не могло бути сумнівів, що заявник робив «небезпідставні» заяви, 
що він став жертвою порушення статті 3 Конвенції. Як наслідок, у органів 
влади Республіки Кіпр виник обов’язок здійснити ретельне та ефективне 
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розслідування, здатне призвести до встановлення та покарання відповіда-
льних. Egmez, § 66 
За скаргою заявника омбудсман провів розслідування його заяв. У до-

повіді від 25 квітня 1996 року він дійшов до висновку, що з заявником пога-
но поводилися у двох випадках та назвав деяких відповідальних офіцерів. 
Суд не має підстав сумніватись у ефективності розслідування омбудсмана. 
Але за національним законодавством омбудсман не має повноважень вда-
ватись до будь-яких заходів або застосовувати будь-які санкції. Тому Суд 
вважає, що на час оприлюднення доповіді омбудсмана обов’язок кіпріот-
ської влади здійснити «розслідування, здатне призвести до покарання (а 
не тільки встановлення) відповідальних» не був виконаний. Egmez, § 67 
Це правда, що омбудсман відкрив шлях для порушення кримінальної 

справи проти причетних офіцерів, направивши свою доповідь Раді Мініст-
рів, Парламенту та Генеральному прокурору Республіки згідно зі стат-
тею 6 § 9 Закону про омбудсмана. Омбудсман використав цю процедуру, 
коли вважав, що оскаржені дії порушують права відповідної особи та 
можуть скласти кримінальний злочин. Але Генеральний прокурор, відпо-
відальний за порушення кримінальної справи у Республіці Кіпр, втримав-
ся від будь-яких дій. Egmez, § 68 
Уряд доводив, що Генеральний прокурор не порушив справу, тому що 

вона була приречена на невдачу без співпраці заявника. Суд не відкидає 
цього доводу Уряду, але вважає, що компетентні органи занадто легко при-
пустили, що заявник не збирається співпрацювати. Слід нагадати тут, що 
заявник не відмовлявся від участі у розслідування омбудсмана. Він був 
присутнім на зустрічі з омбудсманом ‹…› 5 січня 1996 року. Більш того, 
Генеральний прокурор ніколи не запрошував заявника взяти участь у кри-
мінальному розслідуванні, яке він мав порушити за власною ініціативою. 
Egmez, § 69 
У всякому разі Суд нагадує, що обов’язок національних органів за Кон-

венцією надати ефективний засіб захисту за небезпідставними заявами що-
до статті 3 не обов’язково тягне покарання за будь-яку ціну офіцерів, при-
четних до поганого поводження. Конвенція лише вимагає, щоб було «роз-
слідування, здатне призвести до покарання відповідальних». Тому Суд 
вважає, що компетентні органи Республіки Кіпр виконали б свій обов’я-
зок за Конвенцією, порушивши кримінальну справу проти офіцерів, назва-
них у доповіді омбудсмана, незалежно від результату цього розслідування. 
Egmez, § 70 
Це правда, що національні органи не залишалися бездіяльними, коли 

зіткнулися з суттєвими заявами про погане поводження у справі заявни-
ка. Але, на думку Суду, відповідні органи влади не повинні були недооці-
нювати важливість того сигналу, який вони дають як усім зацікавленим 
особам, так і загалу, коли вирішують, чи порушувати кримінальне розслі-
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дування проти посадових осіб, підозрюваних у поводженні, що порушує 
статтю 3 Конвенції. Ні за яких обставин не повинно складатися враження, 
що вони готові дозволити, аби таке поводження залишилося безкарним. 
Egmez, § 71 
З погляду на викладене, Суд вважає, що через спеціальний обов’язок, 

який Конвенція створює для національних органів у випадку небезпідстав-
них заяв щодо статті 3, заявник, подавши скаргу омбудсману, виконав свій 
обов’язок за статтею 35 § 1 Конвенції надати державі можливість владна-
ти справу за допомогою власної правової системи перед тим, як відпові-
дати перед міжнародним органом за свої дії. Владнати справу за таких 
обставин можна було тільки порушивши кримінальне розслідування про-
ти причетних офіцерів, а, зважаючи на статтю 6 § 9 Закону про омбудсма-
на, скарга до омбудсмана, звичайно, мала призвести до цього результату. 
Egmez, § 72 
У цій справі Суд відзначає, що скарги заявників розслідувалися Силами 

ООН у Кіпрі (UNFICYP), які свою завершальну доповідь від 9 травня 1994 
року з висновком, що на перший погляд (prima facie) були належні матері-
али, щоб довести вірогідність цих заяв, була передана Уряду-відповідачу. 
Але незважаючи на цю інформацію, Генеральний прокурор Республіки 
Кіпр ніколи не розслідував будь-яку з цих заяв, хоча мав і має на цей час 
повноваження здійснити таке розслідування ex officio. Суд за таких обста-
вин не може вважати важливим, що заявники не спрямували формальні 
скарги до прокурора. 
Що стосується пояснення Уряду, що нібито Генеральний прокурор не 

порушував справи, оскільки вона була приречена на невдачу без співпра-
ці заявників, Суд вважає цей довід необґрунтованим. Він відзначає, зок-
рема, що Генеральний прокурор ніколи не намагався запросити заявника 
взяти участь у кримінальному розслідуванні, яке він міг порушити за вла-
сною ініціативою. Denizci, § 359 
Уряд також доводив, що заявники могли заявити цивільні позови про 

відшкодування шкоди. Суд зазначає, що міністром юстиції було поруше-
но розслідування, яке закінчилося доповіддю від 30 червня 1994 року, де 
спростовувались твердження заявників та що відповідний Уряд не вважав 
за потрібне здійснювати будь-яке подальше розслідування. За таких обста-
вин, коли не було кримінального переслідування щодо державних служ-
бовців, шанси на успіх цивільного позову, який ґрунтується на заявах про-
ти державних службовців, можна вважати незначними. Denizci, § 360 
Нарешті, Уряд вважав, що заявники могли подати заяви до омбудсмана. 

Суд нагадує, що згідно з практикою Суду та Комісії, скарга до омбудсмана 
за правилом не є засобом захисту, який треба вичерпати за статтею 35 § 1 
Конвенції. 
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Суд також нагадує, що у справі Егмец (Egmez) проти Кіпру заявник 
поскаржився омбудсману, що закінчилося доповіддю, у якій були названі 
деякі офіцери, відповідальні за можливе погане поводження з заявником. 
Зважаючи на відмову Генерального прокурора вжити будь-які заходи, Суд 
вирішив, що скарга заявника до омбудсмана не звільнила державні органи 
Республіки Кіпр від обов’язку «здійснити розслідування, здатне призвести 
до покарання (а не тільки встановлення) відповідальних». 
Це також слушно у цій справі, де Генеральний прокурор не вдався до 

будь-яких дій, незважаючи на свої повноваження здійснити розслідування 
ex officio, і де за кіпрським законом омбудсман не мав повноважень вжити 
якісь заходи або призначити якесь покарання. Denizci, § 362 

У цій справі треба зважити на ситуацію, існуючу у південно-східній 
Туреччині на час оскаржених заявником подій, яка визначалася насиль-
ницьким протистоянням між силами безпеки та членами Робітничої пар-
тії Курдистану. У такій ситуації, як Суд визнав у попередніх справах, мог-
ли існувати перешкоди для належного функціонування системи правосуд-
дя. Dulaş, 45 
Суд відзначає, що незважаючи на поширення проблеми знищення се-

лищ здається у попередніх справах не було жодного прикладу призначення 
компенсації за заявами про те, що майно було навмисно знищене співро-
бітниками сил безпеки, або будь якого переслідування проти них щодо цих 
заяв. Більш того, постійно існувало загальне небажання з боку влади при-
пустити, що така практика співробітників сил безпеки існує. Уряд до цього 
часу не надав будь-якої інформації, яка б примусила Суд змінити цей ви-
сновок. Dulaş, § 46 
Тому Суд вважає, що Урядом не було доведено з достатньою впевне-

ністю, що існували ефективні та доступні національні засоби захисту для 
таких скарг, як скарги заявниці. Зважаючи на обставини, за яких її дім 
та майно, поряд з іншими у її селі, були знищені, Суд вважає зрозумілим, 
що заявниця вважала за даремне вимагати компенсацію через націона-
льні правові канали. Небезпека та вразливість заявникці внаслідок знищен-
ня її житла, також має значення у цьому відношенні. Dulaş, 47 
Суд вважає, що існували особливі обставини, які звільняли заявницю 

від обов’язку вичерпати національні засоби захисту. Dulaş, 48 

У цій справі Суд вирішив на підставі доказів, що заявник скаржився 
адміністрації в’язниці на певні умови свого ув’язнення, зокрема щодо 
побачень із родичами та прогулянок. Але йому завжди відповідали, що 
становище не може бути поліпшене, оскільки воно безпосередньо зале-
жить він фінансових та організаційних ресурсів в’язниці, яких не виста-
чає. У цьому відношенні Суд не вважає надійними свідчення начальника 
Запорізької в’язниці № 2, що він бачився із дружиною заявника, коли во-
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на прохала про побачення, але ніколи не чув від неї скарг щодо умов утри-
мання заявника. Dankevich, § 109 
Оскільки визнано, що заявник не подав формальну скарну адміністра-

ції в’язниці щодо умов утримання, Суд приймає свідчення заявника, що 
хоча він загалом знав про свої права та обов’язки в’язня, документ, який 
містив би в’язничні правила, лише зрідка висів у його камері у Запорізь-
кий в’язниці. Уряд не надав доказів, які б засвідчили, що заявник якимось 
іншим чином довідався про свої права, або наявність відповідного засобу, 
за допомогою якого він міг задовольнити свої скарги. За таких обставин, не 
можна ставити в провину заявникові те, що він не звернувся належним чи-
ном з формальною скаргою щодо умов свого утримання. Dankevich, § 110 

У цій справі Суд зі свідчень перед його делегатами та документів, 
наданих сторонами, зазначає, що заявник та його мати стверджують, ніби 
направили кілька скарг – письмових та усних – начальнику слідчого ізо-
лятора, а також іншим органам влади щодо умов ув’язнення заявника та 
медичної допомоги, яку він отримував. Суд вважає свідчення заявника 
та його матері щодо цього вартими довіри та переконливими. Їхні свідчення 
частково підтверджені начальником слідчого ізолятору, який свідчив, що 
саме мати заявника направляла скарги від його імені. Суд вважає, що 
органам влади, таким чином, було достатньо відомо про ситуацію за-
явника і вони мали можливості вивчити умови утримання заявника та, як-
що необхідно, виправити становище. Khokhlich, § 151 
Оскільки визнано, що заявник не подав формальну скаргу адміністра-

ції слідчого ізолятору щодо умов утримання, Суд звертає увагу, що хоча 
заявник знав, що він має право надіслати одного листа на місяць родичам, 
але до 23 вересня 1999 року йому не пропонували підписати перелік прав 
та обов’язків ув’язненого. У цьому відношенні не можна сказати, що він 
достатньо чітко знав, які є його права та обов’язки. Уряд не навів доказів, 
щоб довести, ніби заявнику іншим чином повідомили про його права або 
відповідні можливості, за допомогою яких його вимоги могли бути задово-
лені. У таких обставинах, не можна ставити в провину заявникові те, що 
він не звернувся належним чином з формальною скаргою щодо умов сво-
го утримання. Khokhlich, § 152 

У цій справі Суд вважає встановленим, що заявник не звернувся зі скар-
гою – письмовою або усною – до начальника слідчого ізолятору, у якому 
він тримався, або до прокурора. Під час візиту делегатів 4 жовтня 1999 
року він тільки повідомив, що обговорював ці питання зі своїм адвокатом 
під час їхніх зустрічей у слідчому ізоляторі. Суд також зазначає згоду сто-
рін з тим, що начальник слідчого ізолятора зустрічався із заявником в йо-
го камері щотижня і заявник мав змогу звернутись із будь-якими своїми 
скаргами. Nazarenko, § 109 
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З іншого боку, Суд відзначає, що хоча начальник слідчого ізолятора 
заявив, ніби кожен засуджений до смертної кари знав свої права та обо-
в’язки та кожний в’язень підписав перелік своїх прав та обов’язків, заявник 
підписав цей список перед самим візитом делегації Суду. Nazarenko, § 110 
Оскільки визнано, що заявник не подав формальну скарну адміністра-

ції слідчого ізолятору щодо умов утримання, Суд звертає увагу на свідчен-
ня заявника щодо того, що він підписав документ стосовно своїх прав і 
обов’язків в’язня за кілька днів до візиту делегації Суду. Уряд не навів 
доказів, щоб довести, ніби заявнику було іншим чином повідомлено про 
його права або відповідні можливості, за допомогою яких його вимоги мог-
ли бути задоволені. У таких обставинах, не можна ставити в провину за-
явникові те, що він не звернувся належним чином з формальною скаргою 
щодо умов свого утримання. Nazarenko, § 111 
Суд також приймає до уваги те, що заявник мав регулярні побачення 

зі своїм адвокатом, під час яких він міг обговорювати правові питання, в 
тому числі й умови утримання. Однак не заперечується, що адміністрація 
слідчого ізолятору наполягала на присутності охоронця під час побачень 
заявника з його адвокатом та родичами. Заявнику, який не міг за таких 
обставин вільно спілкуватись з адвокатом або родичами, не можна докоря-
ти за те, що він не подав жодної скарги стосовно умов свого утримання, які 
включають заяви стосовно адміністрації слідчого ізолятору. Більше того, 
заявник усвідомлював, що його пошта піддавалась цензурі або, щонай-
менше, переглядалась посадовими особами слідчого ізолятору. 
Суд погоджується, що наслідком такої практики могли стати побою-

вання заявника, тому те, що він не скаржився адвокату або родичам, не 
може розглядатись як навмисна або ненавмисна відмова від використан-
ня свого права на скаргу. Nazarenko, § 112 

У цій справі Суд зазначає, з огляду на усні свідчення, отримані делега-
тами, та документи, надані сторонами, що заявник не скористався можли-
вістю подати будь-яку скаргу – усну чи письмову – начальнику слідчого 
ізолятору, його заступнику, старшому охоронцю або прокурору щодо умов 
свого утримання. Суд вважає вартими довіри свідчення начальника слід-
чого ізолятору, що він регулярно раз на тиждень зустрічався із засуджени-
ми до смертної кари. Aliev, § 107 
З іншого боку, Суд відмічає, що хоча начальник слідчого ізолятору 

зазначав, що кожний засуджений до смертної кари підписував документ, 
де перелічувались його права та обов’язки, заявник скаржився, що він не 
отримував такого документа до дня візиту делегатів Суду, проте відмовив-
ся підписати його. Таким чином, він не мав необхідних знань щодо обсягу 
своїх прав та обов’язків. 
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Уряд не навів доказів, щоб довести, ніби заявнику було іншим чином 
повідомлено про його права або відповідні можливості, за допомогою яких 
його вимоги могли бути задоволені. У таких обставинах не можна ставити 
в провину заявникові те, що він не звернувся належним чином з форма-
льною скаргою щодо умов свого утримання. Aliev, § 108 
Суд прийняв до уваги те, що заявник мав регулярні побачення з адво-

катом, під час яких міг обговорювати правові питання, в тому числі і умо-
ви утримання. Однак не заперечується, що адміністрація слідчого ізолятору 
наполягала на присутності охоронця під час побачень заявника з його адво-
катом та родичами. Заявнику, який не міг за таких обставин вільно спіл-
куватись з адвокатом або родичами, не можна докоряти за те, що він не 
подав жодної скарги стосовно умов свого утримання, які включають за-
яви стосовно адміністрації слідчого ізолятору. Aliev, § 109 

Щодо можливості пред’явити цивільний позов до суду, Суд нагадує, 
що стаття 35 § 1 вимагає не тільки того, щоб національні засоби захисту 
були доступні, але й щоб вони були здатні залагодити заявлене порушен-
ня особистих прав, зазначених у Конвенції. Хоча дійсно, цей заявник не 
звернувся до цивільного судочинства з оскарженням умов свого утриман-
ня, Суд відзначає, що Уряд не довів, як звернення до такого порядку мог-
ло поліпшити ці умови. Також Уряд не навів жодного прикладу з націо-
нальної судової практики, який би довів, що таке звернення з боку в’язня 
мало будь-який шанс на успіх. Dankevich, § 111; Khokhlich, § 153; Nazarenko, § 113; 
Aliev, § 109 
За таких обставин Суд вважає, що не встановлено напевно, що звер-

нення до засобів захисту, запропонованих Урядом, було б здатне задово-
льнити вимоги заявника щодо його скарг на умови утримання у в’язниці. 
Відповідно, Суд вирішує, що заперечення Уряду на підставі невичерпання 
національних засобів захисту, слід відхилити. Dankevich, § 112; Khokhlich, § 154; 
Nazarenko, § 114; Aliev, § 110 



Негативні обов’язки 45 

2. Негативні обов’язки 
2.1. Погане поводження під час тримання під вартою 
Щодо особи, позбавленої свободи, застосування фізичної си-

ли, яке не було вкрай необхідним через її власну поведінку, принижує люд-
ську гідність і є, за загальним правилом, порушенням права, передбаченого 
у статті 3. Ribitsch, § 38; Tekin, § 53; Assenov, § 94; Labita, § 120; Sevtap Veznedaroğlu, § 29; 
Caloc, § 84; Satık, § 54; Berliński, § 59; Selmouni, § 99; Dikme, § 90; Aktaş, § 311; Elci, § 633; 
Kmetty, § 32; Balogh, § 45; Afanasyev, § 60; Naumenko, § 121 

За заявою першого заявника, погане поводження, якого він зазнав під 
час допитів, мало на меті завдати як фізичних ушкоджень (його постійно 
били руками та ногами, били головою об стіну, завдавали ударів по ста-
тевим органам, на тривалий час підвішували за руки, зв’язані за спиною, 
у «палестинський» спосіб, завдавали електричних розрядів по ногах, язи-
ку, статевим органам та у область за вухами, одночасно ллючи воду, аби 
посилити ефект, його поміщували до ванни з льодяною водою), так і мо-
ральних страждань (йому постійно погрожували, його ображали, роздя-
гали догола кілька разів та примушували виконувати принизливі вправи). 
Він стверджував, що під час застосування до нього насильства його очі 
були завжди зав’язані, а руки інколи сковані наручниками. Два рази він 
був змушений спати на бетонній підлозі. Dikme, § 74 
Суд відзначає на початку, що Уряд, який лише стверджував, що заяви 

пана Дікме не підтверджуються медичними висновками, не заперечував у 
Суді, що такі події мали місце, за винятком «палестинської диби», яку, за 
словами пана Дікме, до нього застосовували. Dikme, § 75 
Щодо фізичних тортур, яких, за словами пана Дікме, він зазнав, Суд 

зазначає, що заявник надав речові докази у вигляді медичних висновків 
від 26 і 28 лютого та від 4 березня 1992 року. Останній з цих документів, 
який є остаточним висновком, що підтверджує другий висновок, зазначає 
близько двадцяти п’яти слідів пошкодження та ерозії шкіри, подряпин та 
синців на верхніх та нижніх кінцівках першого заявника. Dikme, § 76 
Суд згоден з висновками Комісії, що сліди, виявлені на тілі першого 

заявника, були завдані поводженням, якого він зазнав під час тримання 
під вартою. Крім того, на слуханні Уряд не підтримав свого початкового 
пояснення, що сліди, зазначені у медичному висновку від 4 березня 1992 
року, утворилися від ушкоджень, яких зазнав пан Дікме у перші сім днів 
утримання в Стамбульській в’язниці. Dikme, § 77 
Суд відзначає, що у цій справі Уряд ніколи не заперечував насильства, 

що оскаржується першим заявником. Суд також вважає, що пояснення 
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того достатньо чіткі та підтверджуються медичними висновками, резю-
мованими у висновку від 4 березня 1992 року, та свідченнями Y.O. Тому 
у світлі матеріалів, наявних у нього, Суд вважає встановленим, що, пере-
буваючи під вартою поліції, пан Дікме щонайменше зазнав великої кіль-
кості ударів та тому подібних видів тортур, деякі з яких не обов’язково 
мали залишити видимі сліди на його тілі та/або могли зникнути, поки він 
продовжував триматися під вартою, такі як синці, які, як казала Y.O., вона 
бачила на очах пана Дікме. Dikme, § 79 
Щодо інших форм насильства, яке можливо застосували до першого 

заявника, особливо таких, які можуть завдати моральних страждань, Суд 
визнає, що в залежності від обставин таке насильство може підпадати під 
дію статті 3 Конвенції, хоча воно не завжди залишає доступні для медич-
ного обстеження фізичні та психологічні травми. Dikme, § 80 
У цьому зв’язку Суд вважає, що свідчення Y.O., щирість якої нема 

підстав ставити під сумнів, надали належні – з погляду необхідного стан-
дарту доведення – підстави, щоб зробити висновок, що поліцейські офіце-
ри зав’язували пану Дікме очі якщо не весь час його тримання під вартою 
у поліції, то принаймні під час допитів. Dikme, § 81 
Суд також зазначає, що перший заявник тримався під вартою поліції 

шістнадцять днів та не мав доступу до адвоката, лікаря, родичів або друзів, 
а також жодної можливості з’явитися до суду до того часу, як слідчі ор-
гани вважатимуть це за потрібне. Суд зазначає за власною ініціативою, 
що весь час пан Дікме залишався цілком вразливим не тільки для втручан-
ня у його право на свободу, але також для хибної поведінки його охоронців 
та офіцерів поліції, які його допитували, та, що найбільш суттєво, для фі-
зичних тортур, які сталися. Dikme, § 82 
Зважаючи на висновки у параграфах 81 та 82, Суд не вважає за потріб-

не визначати, чи відповідають істині інші заяви про психологічне насиль-
ство, особливо через труднощі у доведенні такого поводження. Dikme, § 83 
У підсумку, Суд гадає, що для мети цієї скарги факти, досліджені у 

параграфах 79, 81 та 82, можуть вважатися встановленими. Dikme, § 84 
Але Суд вважає, що за відсутності навіть незначних доказів та/або 

будь-якого практичного пояснення на підтримку заяви, не доведено, що пер-
ший заявник зазнав «палестинського підвішування» та/або тортур за допо-
могою електричного струму. 
Насправді, хоча йому це пропонувалося, перший заявник не надав на 

слуханні жодних вказівок щодо того, які висновки у медичних документах 
узгоджуються з можливими наслідками застосування електричного струму 
або зі звичайними наслідками тривалого «палестинського підвішування». 
Dikme, § 85 
Зважаючи на факти, які Суд вважає встановленими, він доходить ви-

сновку, що удари, завдані пану Дікме, спричинили як фізичний, так і душев-
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ний біль або страждання, які не могли не посилитися через його цілко-
виту ізоляцію та через те, що йому ще й зав’язували очі. Таким чином, з 
паном Дікме поводилися так, що це, напевно, викликало в нього почуття 
страху, пригніченості та безпорадності, здатні збентежити та образити йо-
го і зламати його опір та волю. Dikme, § 91 
Тому Суд вважає, що насильство, якого зазнав перший заявник, було 

як нелюдським, так і таким, що принижує гідність. Dikme, § 92 
Залишається визначити, чи може поводження, якого зазнав пан Дікме, 

вважатися тортурами, як він це стверджує. Dikme, § 93 
У цьому випадку перший заявник незаперечно перебував у постійно-

му стані фізичного болю та стурбованості через невпевненість щодо своєї 
подальшої долі та постійне застосування до нього побоїв протягом три-
валих допитів, яки проводились увесь час тримання у поліції. 
Суд вважає, що таке поводження навмисно застосовувалось до пер-

шого заявника державними агентами при виконанні ними своїх обов’язків 
з метою отримати зізнання або інформацію щодо злочинів, у яких його 
підозрювали. Dikme, § 95 
За таких обставин Суд вважає, що насильство, застосоване до першого 

заявника, якщо розглядати його загалом та зважити на його мету та трива-
лість, було особливо тяжким та жорстоким і здатним завдати «жорстокий» 
біль та страждання. Тому воно перетворилося на тортури у значенні стат-
ті 3 Конвенції. Dikme, § 96 

Перебуваючи під вартою, заявниця була зґвалтована особою, чия 
особистість досі не встановлена. Зґвалтування затриманої державним слу-
жбовцем має вважатися особливо тяжкою та огидною формою поганого 
поводження, якщо врахувати ту легкість, з якою злочинець може 
використати вразливість потерпілої та її послаблену здатність до опору. 
Більш того, зґвалтування залишає глибоку психологічну травму в поте-
рпілої, яка не загоюється так швидко, як наслідки інших форм фізичного 
та морального насильства. Aydın, § 83 
Заявниця пережила також низку особливо жахливих та принизливих 

випробувань під час перебування під вартою сил безпеки у штаб-квартирі 
жандармерії у Деріці (Derik), якщо взяти до уваги її стать і молодий вік та 
обставини, у яких її тримали. Вона трималась під вартою понад три дні, 
протягом яких вона мала бути розгублена та збентежена через те, що в неї 
були зав’язані очі, а за допомогою побоїв під час допитів її тримали у стані 
безперервних фізичного болю, душевних страждань та поганих передчут-
тів щодо того, що з нею станеться далі. Її також виставили прилюдно за 
принизливих обставин, таким чином посиливши її загальне відчуття вра-
зливості, та одного разу її обдали потужним струмом води, прив’язавши 
до колеса, що оберталося. Aydın, § 84 
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Заявницю та її родину забрали з їхнього села та доставили до штаб-
квартири жандармерії у Деріці (Derik) з метою, яку можна пояснити лише 
неспокійною обстановкою у регіоні та потребою сил безпеки у отриманні 
інформації. Слід вважати, що завдання заявниці страждань під час її за-
тримання слугувало цим або подібним цілям. Aydın, § 85 
Зважаючи на ці обставини, Суд встановив, що сукупність актів фізич-

ного та морального насильства, застосованих до заявниці, та особливо жор-
стокий акт зґвалтування, якого вона зазнала, утворюють тортури на пору-
шення статті 3 Конвенції. Насправді, Суд дійшов би такого ж висновку 
щодо кожної окремої з цих обставин. Aydın, § 86 

Суд нагадує, що за висновками Комісії, до заявника застосували «па-
лестинське підвішування», іншими словами, його роздягнули догола і під-
вісили за руки, зв’язані за спиною. 
На думку Суду, таке поводження може бути тільки навмисним; дійс-

но, потрібні певні підготовка і зусилля, щоб це здійснити. Вочевидь, цей 
метод застосували, щоб одержати від заявника зізнання чи інші відомості. 
Медична експертиза свідчить, що крім сильного болю, якого він мав тоді 
зазнавати, це поводження призвело до тимчасового паралічу обох рук. Суд 
вважає, що це поводження мало настільки тяжкий і жорстокий характер, 
що його не можна визначити інакше, ніж тортури. Akşoy, § 64 

Суд визнає висновки Комісії щодо ушкоджень, завданих Абдуллатіфу 
Ільхану, а саме, що його били руками і ногами та щонайменше один раз 
вдарили в голову гвинтівкою G3. Це призвело до великих синців та двох 
ушкоджень голови, які спричинили пошкодження мозку та тривале посла-
блення функцій. Не дивлячись на видимі ушкодження на його голові та 
очевидні труднощі, яких він зазнавав при ходьбі та розмові, його достави-
ли до лікарні лише через 36 годин. İlhan, § 86 
Враховуючи жорстокість поганого поводження, якого зазнав Абдулла-

тіф Ільхан, та інші обставини, у тому числі значний час, протягом якого від 
не отримував потрібної медичної допомоги, Суд вважає, що він зазнав ду-
же тяжкого та жорстокого поводження, яке можна кваліфікувати як тор-
тури. İlhan, § 87 

Суд погоджується з висновками Комісії щодо поганого поводження, 
якого зазнала заявниця, серед яких були електричний шок, обливання га-
рячою та холодної водою і удари по голові. Він відзначає елементи психоло-
гічного тиску на заявницю, – особливо погрози піддати поганому поводжен-
ню її дітей, – які тримали заявницю у стані страху та поганих передчут-
тів. Це поводження викликало у заявниці тривалі симптоми стурбованості 
та почуття небезпеки, визначені як пост-травматичний стрес, який вима-
гає медикаментозного лікування. Akkoç, § 116 
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Зважаючи на жорстокість поганого поводження, якого зазнала заявниця 
та інші обставини, Суд вважає, що їй спричиняли дуже тяжке та жорстоке 
страждання, що може бути кваліфіковане як тортури. Akkoç, § 117 

Суд відзначає, що свідчення Мустафи Енджина делегатам було визна-
но надійним та вартим довіри. Цей свідок тримався під вартою у тій же 
кімнаті, що й Ахмет Чакічі, протягом від шістнадцяти до сімнадцяти днів 
та мав можливість спостерігати за ним та розмовляти з ним. Він свідчив, 
що бачив плями крові на одязі Ахмета Чакічі і що той був у дуже поганому 
фізичному стані. Ахмет Чакічі розповідав йому, що його били, що в нього 
зламане одне ребро та пробитий череп. Його забрали з кімнати, де вони 
перебували разом, та після повернення він повідомив Мустафі Енджину, 
що до нього двічі застосували електричний струм, – поводження, якого, 
як стверджував Мустафа Енджин, він теж зазнав під час допиту. 
Суд погоджується з думкою Комісії, що цей доказ підтверджує висно-

вок потрібного стандарту переконання, тобто поза розумнім сумнівом, що 
Ахмет Чакічі зазнав тортур під час свого затримання. Таким чином, стало-
ся порушення статті 3 Конвенції стосовно брата заявника, Ахмета Чакічі. 
Çakıcı, § 92 

Не може бути жодного сумніву, що погане поводження було особливо 
серйозним, оскільки призвело до смерті Якупа Акташа. Більш того, як це 
було підтверджено висновком експерта д-ра Мірлоя та свідченнями про-
фесора Колусаїна перед делегатами Комісії, сліди на тілі – і особливо ці-
аноз – узгоджуються з механічною асфіксією, що могла виникнути вна-
слідок такого стискування грудної клітини, яке не давало змоги дихати, а 
також з розп’яттям та «палестинським підвішуванням». Суд без жодних 
коливань робить висновок, що страждання, завдані Якупу Акташу, були 
особливо тяжкими та жорстокими. Нарешті, оскільки не заперечується, 
що Якупа Акташа допитували, та оскільки за свідченнями кількох жандар-
мів, допитаних майором Дурсуном Шекером, Якуп Акташ зізнався у по-
ставці грошей та гвинтівок для Робітничої партії Курдистану, Суд вважає 
розумним припустити, що ті, хто це скоїв, мали на меті отримання інфор-
мації або зізнання у злочині. Тож буде слушним визнати, що Якупа Акташа 
катували. Aktaş, § 319 

Суд вище встановив, що Уряд не надав вірогідного пояснення слідам 
та ушкодження, що з’явилися на тілі Агіта Салмана після того, як той був 
взятий під варту вочевидь у доброму стані здоров’я. Більш того, синці та 
пухлини на його лівій нозі разом з подряпинами на лівій щиколотці нага-
дують застосування «фалаки», про яку Європейський Комітет із запобіган-
ня тортурам доповідав як про форму поганого поводження, що зазвичай 
застосовується, між іншими, в управлінні безпеки Адани (Adana). Неймо-
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вірно, щоб їх завдали випадково. Синці на грудній клітині біля грудини 
також більше відповідають удару в груди, ніж падінню. Таким чином, ці 
ушкодження, не пояснені Урядом, мають вважатися наслідками поганого 
поводження, за яке владні органи відповідальні. Salman, § 113 
Враховуючи характер і ступінь поганого поводження («фалака» та 

удар у груди) та надійний висновок, який можна зробити з доказів, що це 
сталося під час допиту про можливу участь Агіта Салмана у діяльності 
Робітничої партії Курдистану, Суд вважає, що воно завдало дуже тяжкого 
та жорстокого страждання і може кваліфікуватися як тортури. Salman, § 115 

Суд встановив, що всі ушкодження, зафіксовані у різноманітних ме-
дичних документах, та свідчення заявника про погане поводження, якого 
він зазнав, перебуваючи під вартою поліції, доводять наявність фізичного 
та, безперечно, душевного болю і страждань (незважаючи на прикре упу-
щення направити пана Селмоуні на психологічне обстеження після роз-
глянутої події). Перебіг подій також доводить, що біль і страждання були 
завдані заявнику навмисно, щоб, між іншим, змусити його до зізнання у 
злочині, у вчиненні якого він підозрювався. Нарешті, медичні документи, 
додані до справи, ясно доводять, що численні насильницькі дії вчинюва-
лись офіцерами поліції під час виконання своїх обов’язків. Selmouni, § 98 
Оскаржені дії були такими, що викликали в заявника почуття страху, 

пригніченості та безпорадності, здатні образити та збентежити його і, 
можливо, зламати його фізичний та моральний опір. Тому Суд знаходить 
ці елементи достатньо суттєвими, щоб перетворити це поводження на не-
людське та таке, що принижує гідність. 
Щодо особи, позбавленої свободи, застосування фізичної сили, яке не 

було вкрай необхідним через її власну поведінку, принижує людську гід-
ність і є, за загальним правилом, порушенням права, передбаченого у стат-
ті 3. Selmouni, § 99 
Іншими словами, залишається встановити у цьому випадку, чи можна 

«біль та страждання», яких зазнав пан Селмоуні, визначити як «жорстокі» 
у значенні статті 1 Конвенції ООН. Selmouni, § 100 
Суд вважає, що «жорстокість» у цій статті, як і «мінімальна жорстокі-

сть», потрібна для застосування статті 3, є неминуче відносним критері-
єм; визначення її ступеню залежить від усіх обставин справи, таких як три-
валість поводження, його фізичні та психологічні наслідки та, у певних 
випадках, стать, вік та стан здоров’я потерпілого тощо. Selmouni, § 100 
Суд раніше розглядав справи, у яких дійшов висновку, що поводжен-

ня, яке застосовувалось, можна визначити лише як тортури. Але врахову-
ючи, що Конвенція є «живим інструментом, який слід тлумачити у світлі 
сучасних умов», Суд вважає, що певні дії, які раніше на відміну від «тор-
тур» вважалися «нелюдським або таким, що принижує гідність, поводжен-
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ням», можуть в майбутньому оцінюватися інакше. Суд тримається думки, 
що все більш і більш високий стандарт, який потрібен для захисту прав 
людини та основних свобод, неминуче вимагає й більш жорсткого підхо-
ду до оцінки попрання фундаментальних цінностей демократичного су-
спільства. Selmouni, § 101 
Суд впевнився, що пану Селмоуні завдали численних ударів. Незалеж-

но від стану його здоров’я можна припустити, що така інтенсивність уда-
рів спричинила значний біль. Крім того, удар не завжди залишає на тілі 
наявні ознаки. Але, як можна побачити з медичного висновку д-ра Гарньє 
від 7 грудня 1991 року, ознаки насильства, якого зазнав пан Селмоуні, 
вкривали майже все його тіло. Selmouni, § 102 
Суд також відзначає, що заявника тягали за волосся; що його змусили 

бігти коридором, уздовж якого його штовхали з обох сторін офіцери полі-
ції; що його примусили стати на коліна перед молодою жінкою, котрій 
хтось сказав: «Гей, зараз послухаєш, як дехто заспіває»; що після один з 
офіцерів поліції показав йому свій пеніс, кажучи: «Давай, посмокчи йо-
го», а згодом помочився на нього; та що йому погрожували паяльною лам-
пою, а потім шприцом. Окрім насильницького характеру цих дій Суд має 
відзначити, що вони були б огидні та принизливі для будь-кого у будь-якому 
становищі. Selmouni, § 103 
Нарешті, Суд зазначає, що зазначені події не обмежувались якимось 

певним періодом тримання під вартою у поліції, протягом якого – ні у яко-
му разі не виправдовуючи цього – підвищена напруга та збудження мог-
ли призвести до таких ексцесів. Було чітко встановлено, що пан Селмоуні 
неодноразово зазнавав тривалого насильства упродовж кількох днів допи-
тів. Selmouni, § 104 
За таких обставин Суд впевнений, що застосоване до заявника фізичне 

та психічне насильство, якщо розглядати його загалом, завдало «жорстоко-
го» болю і страждань та було особливо тяжким та болісним. Така поведін-
ка має вважатися актом тортур у значенні статті 3 Конвенції. Selmouni, § 105 

У цьому випадку Суд зазначає, що заявника не обстежили медики на 
початку його затримання, та що він не мав доступу до адвоката й лікаря за 
своїм вибором, перебуваючи у поліцейському відділку. Після його переве-
дення з відділку поліції було здійснено два медичних обстеження, за якими 
було складено медичний висновок та внесені записи до його медичної кар-
тки у в’язниці. І висновок, і записи згадують струп’я, синці та ушкодження 
шкіри на різних частинах тіла заявника. Висновки, що містяться у медич-
них звітах незалежних медиків від 1997, 2000 та 2001 років узгоджуються 
зі скаргами заявника про погане поводження. У цьому зв’язку Суд зазна-
чає, що Уряд не надав вірогідного пояснення слідам та ушкодження, знай-
деним на тілі заявника. Yaman, § 45 
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У світлі сукупності обставин справи та за відсутності вірогідного по-
яснення з боку Уряду, Суд має зробити висновок, що ушкодження, згадані 
у медичному висновку та записах у медичній картці заявника завдані через 
погане поводження, за яке Уряд має відповідати. Yaman, § 46 
Зважаючи на характер та тяжкість поганого поводження та на сильні 

умовиводи, які можна зробити з доказів, що вони завдані з метою отрима-
ти інформацію від Абдулсамета Ямана щодо його можливої причетності 
до Робітничої партії Курдистану, Суд вважає, що погане поводження бу-
ло настільки значним та жорстоким, що може вважатися лише тортурами. 
Yaman, § 47 

Поліція застосувала п’ять методів до чотирнадцяти осіб у 1971 році, – 
тобто до дванадцяти, у тому числі до Т6 та Т13, у серпні перед тим, як був 
створений Комітет Кемптона, та до двох у жовтні, у той час як Комітет 
здійснював своє розслідування. Хоча вони ніколи не були санкціоновані 
письмово у якомусь офіційному документі, але викладались усно у Англій-
ському розвідувальному центрі співробітникам Королівської поліції Оль-
стера на семінарі, що проводився у квітні 1971 року. Тож це становило 
практику. Ireland v. UK, § 166 
П’ять методів застосовувались у сполученні, навмисно та протягом го-

дин; вони завдавали особам, до яких їх застосовували, якщо не дійсні ті-
лесні ушкодження, то принаймні значні фізичні та психічні страждання, а 
також призводили до гострого психічного розладу під час допиту. Вони, 
таким чином, належать до категорії нелюдського поводження у значенні 
статті 3. Ці методи становили також поводження, що принижує гідність, 
оскільки застосовувались для того, щоб викликати у потерпілих почуття 
страху, пригніченості та безпорадності, які здатні образити та збентежити 
їх і, можливо, зламати їх фізичний та моральний опір. 
За цими двома позиціями Суд має таку ж думку, як і Комісія. 
Щоб визначити, чи можна п’ять методів вважати тортурами, Суд має 

врахувати втілену у статті 3 відмінність між цим поняттям та поняттям не-
людського або такого, що принижує гідність, поводження. 
На думку Суду, ця відмінність пов’язана, у першу чергу, з різницею у 

силі завданих страждань. 
Насправді Суд вважає, що хоча, з одного боку, існує насильство, яке має 

засуджуватися як з моральної точки зору, так і – у більшості випадків – за 
національним законодавством Держав-учасниць, але яке не потрапляє під 
дію статті 3 Конвенції, з іншого боку, ясно, що Конвенція, розрізняючи «тор-
тури» та «нелюдське або таке, що принижує гідність, поводження», нама-
галась першим з цих термінів затаврувати навмисне нелюдське поводжен-
ня, що завдає особливо сильних та жорстоких страждань. 
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Більш того, здається, що саме на цьому міркуванні ґрунтується стаття 1 
Резолюції 3452 (ХХХ) Генеральної Асамблеї Об’єднаних Націй від 9 груд-
ня 1975 року, яка передбачає: «Тортури становлять тяжку та навмисну фор-
му жорстокого, нелюдського та такого, що принижує гідність, поводження 
або покарання». 
Хоча п’ять методів, що застосовувались у сполученні, без сумніву утво-

рюють нелюдське та таке, що принижує гідність, поводження, хоча їх ме-
тою було отримати визнання, імена інших осіб та/або інформацію, і хоча 
їх використовували систематично, вони не спричиняли особливо сильних 
та жорстоких страждань, які розуміються під словом «тортури» у такому 
тлумаченні. Ireland v. UK, § 167 

Суд вважає встановленим, що заявник був побитий під час затриман-
ня кіпрськими органами влади настільки жорстоко, що згодом у його сечі 
було знайдено велику кількість крові, хоча через відсутність вирішальних 
медичних доказів неможливо визначити з точністю той спосіб, у який йо-
го було побито, або частини тіла, які зазнали ушкоджень. З цих же підстав 
не можна дійти висновку, що заявник втратив свій зуб та палець на нозі 
внаслідок такого побиття. Denizci, § 329 
Враховуючи медичне обстеження заявників у північній частині Кіпру 

та висновки лікарів ООН, Суд вважає встановленим, що заявників били 
під час затримання владою Кіпру, головним чином по спині та плечах. 
Denizci, § 334 
У світлі наявних медичних документів Суд вважає встановленим, що 

заявника побили під час затримання владою Кіпру, головним чином по 
плечах та по ключиці. Denizci, § 336 
Приймаючи до уваги наявні медичні документи та усні свідчення за-

явника, які він вважає правдивим викладенням обставин події, Суд вважає 
встановленим, що заявників били під час затримання владою Кіпру, го-
ловним чином по плечах. Denizci, § 338, 340, 342 
Суд встановив раніше, що під час затримання заявників офіцери полі-

ції навмисно застосовували до них погане поводження різного ступеню 
жорстокості. Але не встановлено, що офіцери поліції мали намір отримати 
зізнання. Суд також відзначає, що він не може встановити, яким саме спо-
собом заявникам завдали побої. Крім того, він не може залишити поза ува-
гою невизначеність щодо тяжкості ушкоджень, отриманих деякими заяв-
никами. Denizci, § 384 
І нарешті, Суд зазначає, що незважаючи на значні ушкодження, отри-

мані деякими заявниками, не було надано доказів, яки б доводили, що по-
гане поводження мало для них тривалі наслідки. Denizci, § 385 
Зважаючи на наведене, Суд вважає, що погане поводження, якого за-

знали заявники, не можна кваліфікувати як тортури. Але навіть при цьому 
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це поводження було достатньо тяжким, щоб вважатись нелюдським щодо 
кожного з заявників. Denizci, § 386 

Уряд погодився, що під час арешту заявника та безпосередньо за цим 
офіцери поліції навмисно вдалися до поганого поводження з заявником, 
яке не було необхідним за обставин справи. Але Суд, як і Комісія, вважає, 
що не доведено, ніби офіцери намагалися отримати зізнання. Крім того, 
як відзначила Комісія, ушкодження були завдані заявнику у короткий пе-
ріод підвищених напруги та збудження. Суд також не може зневажити 
сумнівами щодо тяжкості ушкоджень заявника. Ці сумніви виникли част-
ково через «ретуш» фотокарток, які були додані до скарги, і заявник ні-
чого не зробив, аби розсіяти ці сумніви у Суді. Нарешті, Суд зазначає, що 
не було надано переконливих доказів, ніби розглянуте погане поводжен-
ня мало тривалі наслідки для заявника. Egmez, § 78 
У світлі цього Суд вважає, що погане поводження, якого зазнав заяв-

ник, не можна кваліфікувати як тортури. Але навіть при цьому це повод-
ження було достатньо тяжким, щоб вважатися нелюдським. Egmez, § 79 

Заявник стверджував, що ушкодження, які в нього були під час звіль-
нення з-під варти поліції, – особливо синці на зовнішній та внутрішній 
поверхні правої руки, – бачили численні свідки, у тому числі журналіст, 
психолог та лікар. Ці ушкодження мали лише одну причину, а саме погане 
поводження з боку офіцерів поліції, які його допитували і які після грубих 
образ неодноразово били його з метою отримати зізнання. Ribitsch, § 29 
У цьому випадку Суд бере до уваги наступні факти: 
(1) Ушкодження у пана Рібіча були встановлені не пізніше 2 червня 

1988 року в звіті лікарні Мейдлінга та були помічені 3 червня 1988 року 
головним лікарем, д-ром Шейлдбауером, та кількома іншими свідками. 
Під час розгляду у суді першій інстанції д-р Шейлдбауер стверджував, що 
він вважає вкрай малоймовірним, щоб удар о дверцята автомобіля спри-
чинив ці ушкодження; під час апеляційного розгляду судовий експерт, при-
значений регіональним кримінальним судом стверджував, що такий удар 
міг би пояснити «тільки одне з кількох ушкоджень, які були спричинені». 
Не заперечується, що в заявника виявлені кілька крововиливів на внутріш-
ній та зовнішній поверхні правої руки. 

(2) Пояснення, які дав офіцер поліції Маркль, неузгоджені. Його до-
повідь, невірно датована 1-м червня 1988 року, була написана, як стверд-
жувалось, за порадою начальника, пана Гроса, хоча останній стверджував, 
що він не знав про будь-які ушкодження. Свідчення пана Марля щодо того, 
коли заявник вперше показав йому ушкодження на правій руці, є супереч-
ливими. Нарешті, він не здійснив ніяких дій за заявами свідків, що пан Рі-
біч продавав пральний порошок, видаючи його за героїн. 
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(3) Офіцер поліції Фроліх, водій автомобіля, казав, що він не бачив, як 
падав пан Рібіч. 

(4) Після детального аналізу доказів та тих дій, які чинив офіцер полі-
ції Маркль, окружний кримінальний суд Відня, визнав його винуватим у 
насильстві, що призвело до тілесних ушкоджень. Він визнав версію пана 
Рібіча гідною довіри, ґрунтуючись, зокрема, на узгодженості показів свідків 
та тверджень лікаря. З іншого боку, він назвав такою, що «викликає збен-
теження» позицію захисту, яку зайняв пан Маркль, чиї показі здавалися 
суперечливими та плутаними. 

(5) Регіональний кримінальний суд Відня, зі свого боку, виправдав 
пана Маркля, дійшовши висновку, що «він не може остаточно ані спросту-
вати покази обвинуваченого, ані прийняти навіть частково покази, надані 
цивільним позивачем Рональдом Рібічем, з тією впевненістю, яка тільки 
й може бути покладена в основу вердикту про винуватість у кримінально-
му судочинстві». При викладі своїх мотивів регіональний кримінальний 
суд піддав сумніву надійність свідчень заявника, виходячи з міркувань, що 
не стосувалися подій під час знаходження під вартою поліції. Вони стосу-
валися його засудження у жовтні 1988 року за злочин, пов’язаний з нар-
котиками, тієї обставини, що він не працював, витрачав більше, ніж зароб-
ляв, та «зволів виступити з публічними звинуваченнями на австрійському 
радіо» замість того, щоб подати скаргу. На обґрунтування своєї незгоди з 
оцінкою доказів судом першої інстанції, регіональний кримінальний суд 
також навів міркування, що «просто неможливо припустити, щоб «офі-
цер поліції, тим більше такий, у якого були вагомі підстави передбачити 
підвищену увагу до справи з боку засобів масової інформації, дозволив – 
без жодної логіки – втягнути себе у злочин». 

(6) Конституційний Суд не розглядав по суті скаргу пана Рібіча на по-
гане поводження. Він відзначив незаконність обшуків заявника та його дру-
жини. Ribitsch, § 33 
Не заперечується, що пан Рібіч зазнав ушкоджень під час затримання 

в поліції – у будь-якому разі незаконного, – коли він був цілком під владою 
офіцерів поліції. Виправдання офіцера поліції Маркля за кримінальним об-
винуваченням судом, зобов’язаним дотримуватися принципу презумпції 
невинуватості, не звільняє Австрію від відповідальності за Конвенцією. 
Тому Уряд був зобов’язаний надати вірогідне пояснення тому, як утвори-
лися ушкодження у заявника. Однак Уряд не пішов далі посилання на ре-
зультат національного кримінального процесу, де було визнано, що висо-
кий стандарт переконання, необхідний для кримінального засудження, не 
був досягнутий. Також ясно, що на цьому тлі велике значення надавалося 
поясненню, що ушкодження були заподіяні дверцятами автомобіля. Як і 
Комісія, Суд вважає це пояснення непереконливим; він вважає, що навіть 
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якби пан Рібіч падав, коли його конвоювали, це могло б дати лише занад-
то неповне, а тому недостатнє пояснення відповідним ушкодженням. 
На підставі всіх наданих йому матеріалів Суд доходить висновку, що 

Уряд задовільно не довів, ніби ушкодження заявнику були заподіяні – част-
ково, головним чином чи цілковито – якимось іншим способом, а не внаслі-
док поводження, якого він зазнав, знаходячись під вартою поліції. Ribitsch, § 34 
Пан Рібіч доводив, що погане поводження, якого він зазнав під час три-

мання під вартою поліції, утворює нелюдське чи таке, що принижує гід-
ність, поводження. Завдані йому побої, а також образи і погрози, вислов-
лені на адресу його і його дружини, затриманої одночасно, заподіяли йому 
значні фізичні і душевні страждання. Більш того, багато свідків підтвер-
дили, що заявник мав тілесні ушкодження і пережив значну психологічну 
травму. Ribitsch, § 35 
У цій справі отримані паном Рібічем ушкодження свідчать, що він за-

знав поганого поводження, яке можна вважати як нелюдським, так і таким, 
що принижує гідність. Ribitsch, § 39 

У даному випадку погане поводження, яке оскаржує заявник, полягало, 
з одного боку, у ляпасах, побитті, стискуванні статевих органів, побитті 
дубинкою, та, з другого боку, образах, непотрібних особистих обшуках, 
актах приниження, – наприклад, він був змушений залишатися у наруч-
никах під час медичного огляду, – залякуванні та погрозах. Labita, § 122 
Суд на початку зазначає, що під час слухання у Суді Уряд доводив, 

що немає жодного медичного доказу, який доводив би, що поводження 
сягало рівня жорстокості, який потрібен для порушення положення, на 
яке посилається заявник. Хоча цей аргумент не висувався на більш ранніх 
стадіях розгляду, але Суд має розглянути його, приймаючи до уваги важли-
вість та істотність встановлення порушення статті 3 Конвенції. Labita, § 123 
Суд, як і Комісія, зазначає, що заявник не надав будь-якого вирішаль-

ного доказу на доведення своїх заяв про погане поводження, та не змалю-
вав подробиць тих знущань, яких він, за його словами, зазнав з боку пер-
соналу в’язниці Піаноза, – особливо між липнем та вереснем 1992 року. 
Він обмежився лише нарисом ситуації, яка, за його словами, була поши-
рена у Піанозі у цей час, та послався на зауваження від 12 грудня 1996 
року голови суду, який відповідає за виконання вироків. Насправді, лише 
тих конкретних доказів, які надані заявником у цьому відношенні, – тобто 
медичного журналу в’язниці Піаноза, медичного висновку від 24 березня 
1995 року, результатів огляду його колін від 3 квітня 1996 року та висно-
вку щодо його психологічного стану від 20 березня 1996 року, – недоста-
тньо, щоб заповнити цю прогалину. Так, ніщо у медичному журналі не 
доводить, що проблеми, які мав заявник зі своїм штучним зубом, були 
спричинені ударами охоронців. Також немає доказів, що ушкодження йо-
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го колін було завдано поганим поводження, особливо через те, що він не 
звертався по медичну допомогу у зв’язку з цим аж до 10 серпня 1993 ро-
ку (хоча стверджував, що погане поводження значно послабшало та навіть 
припинилось наприкінці 1992 року). Крім того, висновок, який свідчить, 
що він страждав на психологічний розлад, був складений лише через три 
з половиною роки після оскаржених подій та не вказує на будь-який при-
чинний зв’язок (він лише стверджує, що розлад почався трьома роками 
раніше, тобто після того, як оскаржені події закінчилися). Labita, § 124 
Суд визнає, що для в’язня може виявитися складним отримати докази 

поганого поводження з боку охоронців в’язниці. У цьому зв’язку Суд від-
значає слова заявника, що охоронці у Піанозі тиснули на в’язнів, погро-
жуючи розправою, якщо ті на них поскаржаться. Але Суд на початку за-
значає, що заявник навіть не доводив, що йому, наприклад, не дозволяли 
бачитись з лікарем. Крім того, заявник через своїх адвокатів подав кілька 
клопотань до судових органів, зокрема щодо звільнення; ці клопотання бу-
ли подані незабаром після вересня 1992 року, тобто одразу після того, 
як заявлене погане поводження послабшало або навіть припинилось. Але 
він не скаржився на це поводження до попереднього слухання у жовтні 
1993 року. Заявник не надав жодних пояснень щодо цієї значної затримки. 
Labita, § 125 
Суд дослідив зауваження голови суду, відповідального за виконання 

вироків, від 12 грудня 1996 року; саме Уряд надав їх Комісії. Не відкида-
ючи важливості питань, які критикуються у цьому документі, Суд не мо-
же залишити поза увагою, що ці зауваження є не більш ніж загальною оцін-
кою, яка не ґрунтується на конкретних та фактах, які можна перевірити. 
Суд, таким чином, не може розглядати їх, як вирішальний доказ. Labita, § 126 
За цих обставин Суд вважає, що наявний в нього матеріал щодо тверд-

жень заявника, ніби він зазнав фізичного та психологічного поганого повод-
ження у в’язниці Піаноза, не складає достатнього доказу, щоб підтримати 
такий висновок. Labita, § 127 
Цей висновок також не ставиться під сумнів загальними умовами у в’яз-

ниці Піаноза у відповідний час, які змальовані суддею з Ліворно, відпові-
дальним за виконання вироків, у його доповіді від 5 вересня 1992 року: ця 
доповідь не містить доказів, які безпосередньо стосуються заявника, і сту-
пінь та поширеність зловживань, зазначених у ньому, дещо зменшились 
після розслідування, здійсненого керівництвом в’язниці. Labita, § 128 
І на завершення: оскільки докази у справі не дають Суду можливості 

встановити поза розумним сумнівом, що заявник зазнав поводження, яке 
сягає достатнього рівня жорстокості, щоб віднести його до сфери статті 3, 
Суд вважає, що немає достатніх доказів, щоб він зробив висновок про по-
рушення статті 3 Конвенції через заявлене погане поводження. Labita, § 129 
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Особлива думка 
Labita. Спільна частково незгодна (dissenting) думка суддів пастора Рідруего, Бонелло, Макарчу-

ка, Тулкенс, Стражницької, Буткевича, Касадевалла та Жупанчича: Більшість Суду 
дійшла до висновку, що не було порушення статті 3 Конвенції щодо тверд-
жень заявника про погане поводження у в’язниці Піаноза. На жаль ми не мо-
жемо приєднатися до цієї думки. 
1. Більшість Суду вважає, що заявник не довів «поза розумним сумнівом», ніби 
він зазнав поганого поводження у Піанозі, як він стверджує. Хоча ми згодні з 
більшістю, що наданий заявником матеріал складає лише доказ prima facie1, 
але нам відомі труднощі, які спіткають в’язня, що зазнав поганого поводжен-
ня з боку тих, хто відповідає за його охорону, та ризик для нього у разі, як-
що він повідомляє про таке поводження. Насправді заявник стверджував, що 
охоронці Піанози наказували в’язням не балакати про поводження, якого во-
ни зазнали, – чи то проміж собою, чи то з їхніми адвокатами, – і погрожува-
ли їм розправою, якщо це станеться. Заявник стверджував, що щонайменш 
одного разу він зазнав розправи. За таких обставин, які змальовані суддею з 
Ліворно, який відповідав за виконання вироків, у його доповіді від 5 вересня 
1992 року, зрозуміло, що в’язні не наважувались клопотати про побачення з 
лікарем одразу після застосування поганого поводження, особливо тому, що лі-
кар міг мати зв’язки з адміністрацією в’язниці. 
Тому ми гадаємо, що стандарт, використаний для оцінки доказів у цьому 
випадку, є неадекватним, можливо нелогічним та навіть непридатним, тому 
що через відсутність ефективного розслідування заявник був позбавлений 
можливості отримати докази, а владні органи навіть не спромоглися встанови-
ти охоронців, які можуть бути відповідальні за оскаржене погане поводжен-
ня (див. Labita, § 132-136 – с. 229-230 дайджесту). Якщо держави зможуть надалі 
сподіватися, що Суд утримуватиметься у подібних справах від дослідження 
заяв про погане поводження через нестачу доказів, вони будуть зацікавлені 
не розслідувати такі заяви і, тим самим, позбавляти заявника можливості до-
ведення «поза розумним сумнівом». Навіть якщо зважити на те, що у певних 
випадках процесуальний підхід може виявитись корисним та необхідним, у 
розглянутій ситуації це може надати державі можливість обмежити її відпові-
дальність лише встановленням порушення процесуального обов’язку, яке без-
перечно є менш тяжким, ніж порушення через погане поводження. Крім того, 
ми вважаємо, що питання, які змусили Суд встановити процесуальне порушен-
ня статті 3, самі собою достатньо ясно та незаперечно виправдовують вста-
новлення порушення у матеріальному аспекті. 
Ми вважаємо, що коли певні або усі факти щодо оскаржуваної події можуть 
бути відомі лише державним органам, – як тоді, коли потерпілий знаходиться 
у в’язниці, – виникає значна презумпція, що ушкодження та погане повод-
ження сталися під час тримання під вартою. У таких випадках можна навіть 

                                                        
1 Дослівно: на перший погляд. Стандарт переконання, який достатній для того, щоб порушити 
справу, але занадто слабкий, щоб ухвалити остаточне рішення у справі (прим. укладача). 
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вважати, що на владі лежить тягар надати задовільне та переконливе пояснення. 
У всякому разі, стандарт, за яким заявник має довести свої заяви, є більш слаб-
ким, якщо – попри звернення до них – державні органи не провели ефектив-
ного розслідування та не дійшли до висновків, які можна використати у Суді. 
Нарешті, треба пам’ятати, що стандарт доведення «поза розумним сумнівом» 
використовується у певних правових системах у кримінальних справах. Але пе-
ред Судом не стоїть завдання визначити персональну вину або невинуватість, 
чи покарати відповідальних за порушення; його завданням є захистити потер-
пілих та надати відшкодування за шкоду, завдану діями відповідної держави. 
Підхід, метод та стандарт доведення щодо відповідальності за Конвенцією від-
різняється від тих, які застосовуються у різноманітних правових системах 
щодо відповідальності осіб за кримінальні злочини. 
2. Більш того, не всі типи поводження, які оскаржував заявник у Суді, можуть 
залишити фізичні або психологічні наслідки, які можливо встановити при ме-
дичному обстеженні. Не обов’язково залишають ознаки образи, погрози та 
принизливі дії, тримання у наручниках під час медичного огляду, біганина 
по слизькому коридору до дворику для прогулянок під градом образ з боку 
охоронців. Але таке поводження теж здатне зашкодити психологічній недо-
торканості особи та, таким чином, потрапити під дію статті 3 Конвенції. 
Твердження заявника щодо психологічного поганого поводження, якого він 
можливо зазнав, підтримуються іншими доказами щодо загального становища 
у в’язниці Піаноза. Так, доповідь судді з Ліворно, відповідального за виконання 
вироків, що була підготовлена, коли заявник перебував у Піанозі, засудила 
практику «бігу до дворику для прогулянок» та змалювала атмосферу насильст-
ва. Порушене розслідування призвело до обвинувачення двох охоронців, хоча 
для їх засудження доказів виявилось недостатньо. Більш того, у своїх заува-
женнях від 12 жовтня 1990 року генеральний директор відділення управління 
в’язницями не заперечував, що в’язні зазнавали насильства у в’язниці Піаноза, 
але приписав становище «адміністративним» проблемам, що з’явилися через од-
ночасне та несподіване прибуття великої кількості в’язнів та пов’язану з цим не-
обхідність перебудови. На додаток, у своїх зауваження від 12 грудня 1996 року 
голова суду, відповідального за виконання вироків, пояснив, що «зловживан-
ня та порушення», які простежуються у Піанозі, викликані тим, що охоронці 
прибули з інших в’язниць, і їм надали карт-бланш. 
3. Ми також надаємо особливого значення тому, що перед Комісією Уряд 
визнав, що заявник зазнав поганого поводження та не спростував жодної з його 
заяв щодо поведінки охоронців у в’язниці. Більш того, у своїх пояснення 
Комісії сам Уряд визначав таку поведінку як «відразливу». Насправді, біль-
шою частиною на підставі визнання Урядом фактів Комісія у своїй доповіді 
дійшла до висновку, що тут було порушення статті 3. Також Уряд не запере-
чував у Суді, що заявник зазнав стверджуваного поганого поводження. Він 
лише не погоджувався з тим, що поводження досягло рівня жорстокості, по-
трібного для визнання порушення статті 3. 
У світлі викладеного ми вважаємо, що є достатньо сильні, чіткі та узгоджені при-
пущення, щоб Суд встановив, що заявник зазнав поганого поводження, яке він 
оскаржує. 
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Ми також впевнені, що поводження через його огидний характер та трива-
лість викликало у заявника страх, пригніченість та почуття безпорадності, які 
здатні образити та принизити його, та що такі почуття не були неминучим 
елементом ув’язнення. 
Тому ми вважаємо, що оскаржене поводження спричинило заявнику прини-
ження та образу, які сягають рівня жорстокості, необхідного, щоб віднести 
його до поняття «нелюдське та таке, що принижує гідність, поводження» у 
значенні статті 3, і що держава відповідальна за нього. 

Як і Комісія, Суд ґрунтує свої висновки на кількох міркуваннях. 
По-перше, ніхто не заявляв, що сліди, знайдені на тілі заявника, мо-

гли виникнути до його взяття під варту, або бути наслідком самоушкод-
ження чи спроби втечі. 
Крім того, під час першої зустрічі з слідчим суддею заявник звернув 

увагу того на ушкодження на своїх грудях та вусі; суддя відзначив це й не-
гайно призначив експертизу. 
До того ж чотири різних лікаря – один з яких був службовцем адміні-

страції в’язниці – оглянули обвинуваченого у лікарні незабаром після його 
звільнення з-під варти. В їх документах є точні та узгоджені між собою 
медичні спостереження та вказані дати виникнення ушкоджень, що співпа-
дають з часом перебування під вартою у приміщенні поліції. Tomasi, § 110 
Такий висновок звільняє Суд від необхідності з’ясовувати інші дії, які, 

можливо, вчинили причетні посадовці. Tomasi, § 111 
Суд не вважає за потрібне розглядати систему поліцейського затриман-

ня та відповідні правила, або, як у цьому разі, час та тривалість допитів за-
явника. Суду достатньо того, що медичні документи та звіти, складені лі-
карями цілком незалежно один від одного, свідчать про велику кількість 
ударів, завданих пану Томасі, та про їхню значну силу; ці два фактори є 
достатньо суттєвими, щоб вважати таке поводження нелюдським та таким, 
що принижує гідність. Tomasi, § 115 

Особлива думка 
Tomasi. Згодна (concurring) думка судді Де Мейера: Було б дуже прикро, якщо параграфи 

107-115 рішення залишили б враження, що удари, які завдаються підозрюва-
ному під час перебування під вартою поліції, заборонені лише тоді, коли во-
ни перевищують «мінімальний рівень жорстокості», наприклад, через «велику 
кількість» таких ударів або їхню «силу». 
Будь-яке використання фізичної сили щодо особи, позбавленої свободи, яке 
не було вкрай необхідним через її власну поведінку, принижує людську гід-
ність і має, таким чином, розглядатися як порушення права, гарантованого 
статтею 3 Конвенції. 
Жорстокість поводження позначається лише на визначенні, у відповідних 
випадках, чи не складає воно тортури. 
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У цьому випадку матеріали справи свідчать, що заявниця перебу-
вала у доброму стані здоров’я, коли її заарештували та доставили до по-
ліцейського відділку вранці 5 квітня 1995 року. Залишила вона відділок 
незабаром після півдня з ушкодженнями: в неї встановили струс мозку; 
під правою лопаткою та на лівій скроні були знайдені синці. Суд вважає, 
що з огляду на похилий вік заявниці, – на той час їй було 67 років, – 
ушкодження були достатньо суттєвими, щоб утворити погане поводжен-
ня у значенні статті 3 Конвенції. Тож органи влади мали надати вірогідне 
пояснення тому, як ці ушкодження виникли, та надати відповідні докази, 
здатні викликати сумнів у достовірності свідчень заявниці. Toteva, § 52 
Заявниця стверджувала, що ушкодження виникли внаслідок двох при-

чин: від ударів, завданих двома офіцерами поліції (старшим сержантом 
Д. та сержантом У.), та від падіння на підлогу після поштовху одного з 
них. Лікарі, які пізніше оглядали заявницю, вочевидь вважали, що ушкод-
ження справді могли виникнути у такий спосіб. Офіцери поліції і заявни-
ця були єдиними свідками того, що сталося, і офіцери не стверджували, 
що заявниця впала та вдарилася або отримала ушкодження під час пере-
бування у кімнаті затриманих; вони лише заявляли, що вони впхнули її 
до кімнати затриманих, коли вона нібито дала ляпасу одного з них, і зали-
шили її там саму. Вони заперечували, що били її. Але їх заяви, здається, 
не відповідають ушкодження, які були знайдені пізніше на тілі та голові 
заявниці. Вони також суперечать надійно встановленим фактам, що заяв-
ниця сиділа на корточках на підлозі кімнати, де її пізніше бачив лейте-
нант Р., та що вона шкутильгала після того, як залишила поліцейський 
відділок одразу після обіду. Висновок районного суду про те, що заявни-
ця не зазнала насильства, здається сумнівним: суд визнав, що права лопат-
ка заявниці була ушкоджена, але легко погодився з тим, що це було само-
ушкодження, не навівши будь-яких підстав для такого висновку, не вивчив-
ши глибше у її заяви і не перевіривши різні версії щодо дійсного перебігу 
подій. Toteva, § 53 
Залишається визначити, чи не були ушкодження заявниці наслідком 

випадкового падіння, коли її впхнули до кімнати затриманих, або наслід-
ком застосування сили, суворо необхідної, щоб її стримати. Щодо першо-
го пункту вкрай суттєвим є те, що офіцери поліцій не стверджують, ніби 
бачили, як заявниця падала. Щодо другого пункту, то навіть якщо визна-
ти, що спочатку заявниця поводилася неналежним чином з офіцерами, її 
ушкодження свідчать про те, що вони використали непомірну силу зара-
ди її стримування. Toteva, § 54 
Навіть якщо на тлі виявлених ушкоджень її заяви про «звіряче побиття» 

виглядають перебільшенням, Суд наголошує, що щодо особи, позбавленої 
свободи, застосування фізичної сили, яке не було вкрай необхідним через 
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її власну поведінку, принижує людську гідність і є, за загальним правилом, 
порушенням права, передбаченого у статті 3. Toteva, § 55 
З огляду на викладене та за відсутності задовільного і переконливого 

пояснення з боку Уряду, Суд вважає, що ушкодження, встановлені в заяв-
ниці, були наслідком поводження, за яке Уряд має відповідати. Toteva, § 56 
Таким чином, була порушена статті 3 Конвенції через те, що заявниця 

була піддана нелюдському та такому, що принижує гідність поводженню. 
Toteva, § 57 

Суд зазначає висновок Комісії, що заявник тримався у холодній та тем-
ній камері із зав’язаними очима і з ним поводилися під час допитів так, 
що на його тілі залишилися рани та синці. 
Суд оцінив ці обставини з погляду стандартів, передбачених статтею 3. 

Він нагадує, що до особи, позбавленої свободи, застосування фізичної сили, 
яке не є вкрай необхідною через її власну поведінку, принижує людську 
гідність та за загальним правилом порушує право, гарантоване статтею 3. 
Суд вважає, що умови, у яких утримали заявника, та спосіб, у який з ним 
мали поводитися, щоб залишити на тілі рани та синці, сягає нелюдського 
та такого, що принижує гідність, поводження у значенні цього положення. 
Tekin, § 53 
Таким чином, тут було порушення статті 3. Tekin, § 54 

Одинадцять родичів заявників трималися на дворі у Кепірі (Kepir) що-
найменше протягом тижня та зазнавали у цей час тяжких випробувань, 
зокрема перебуваючи зв’язаними (за винятком Саліха Ахмета Акденіза). 
Дехто зазнав побоїв, зокрема Бехсет Тутуш, у той час як Абдо Ямук отри-
мав ушкодження ніг. Докази свідчать, що вони не тільки страждали від 
холоду, але й відчували страх за свою подальшу долю. Це поводження 
досягає порогу нелюдського та такого, що принижує гідність, та вияв-
ляє у цьому відношенні порушення статті 3. Akdeniz, § 98 

З 5 березня до 7 квітня 2000 року заявник проходив медичне освідуван-
ня у відділі судово-медичної експертизи. Судово-медичний експерт зафік-
сувала різноманітні ушкодження на тілі заявника. Серед ушкоджень були 
пошкодження лівого вуха, а також синці на тулубі, обличчі, лівій руці та 
лівій нозі. Експерт також зазначив приблизну дату, коли заявник отримав 
ці ушкодження: від 5 до 7 днів до 7 березня 2000 року. Ці дати збігалися 
з періодом тримання заявника в Київському районному відділі міліції. 
Afanasyev, § 15 
Суд вважає, що у цій справі ступінь тяжкості ушкоджень, які встанов-

лені судово-медичною експертизою на тілі заявника незабаром після його 
звільнення, вказує, що ушкодження заявника були достатньо суттєвими, 
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щоб утворити нелюдське та таке, що принижує гідність поводження у 
значенні статті 3. Залишається лише вирішити, чи слід визнати державу 
відповідальною за статтею 3 за ці ушкодження. Afanasyev, § 61 
Суд відзначає, що матеріали справи підтверджують, що заявник за-

знав насильства під час свого затримання. Але заявник не надав жодних 
незалежних доказів, здатних підтвердити його заяви, ніби ушкодження 
були завдані працівниками міліції. Не було жодного свідка події. За від-
сутності будь-яких незалежних свідків, які були присутні під час побиття, 
Суд вважає неможливим встановити, чи були ушкодження заявникові за-
вдані працівниками міліції, як це стверджується. Afanasyev, § 62 
Однак Суд вважає, що у сукупності медичні докази, свідчення заявни-

ка, факт його перебування у районному відділі міліції протягом трьох днів 
та відсутність будь-якого іншого вірогідного пояснення щодо походжен-
ня ушкоджень заявника, викликають розумну підозру, що ці ушкодження 
могли завдати працівники міліції. Afanasyev, § 63 
Суд нагадує, що держава відповідає за благополуччя осіб, взятих під 

варту, і органи влади зобов’язані захищати таких осіб. Пам’ятаючи про обо-
в’язок органів влади звітувати щодо ушкоджень, завданих особам, які пе-
ребувають під їхнім контролем, Суд вважає, що нездатність встановити 
державних службовців, винних у злочинному застосуванні насильства до за-
триманої особи, як у цьому випадку, не може звільнити державу від відпо-
відальності за Конвенцією. Afanasyev, § 64 
У світлі вищезазначеного, та за відсутності жодного вірогідного пояс-

нення Уряду щодо походження ушкоджень заявника, слід вважати, що за-
явник отримав ушкодження внаслідок нелюдського та такого, що принижує 
гідність, поводження, за яке Уряд має нести відповідальність. Afanasyev, § 65 
Суд робить висновок, що було порушення статті 3 Конвенції у цьому 

відношенні. Afanasyev, § 66 

У цій справі заявники скаржилися, що агенти держави сильно та неви-
правдано їх побили. За поясненням Уряду, заявники зазнали ушкоджень 
через падіння, яке вони спровокували своєю власною акцією протесту. 
Satık, § 56 
Суд зазначає, що пояснення Уряду погано узгоджується з характером 

ушкоджень заявників, які відображені у медичних висновках за результа-
тами медичного обстеження, проведеного у день інциденту. Медичні ви-
сновки вказують, що заявники та інші обстежені в’язні «отримали удари 
в голову та/або інші частини тіла». Щодо одного з заявників пізніше було 
встановлено, що він страждає від «загальної травми тіла внаслідок побо-
їв». Суд має також зважити на те, що заявники під час допиту у прокуро-
ра ясно свідчили, що зазнали насильства з боку жандармів та персоналу 
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в’язниці. Уряд не надав будь-яких доказів, які спростували б презумпцію, 
що заявників навмисно побили, як це стверджувалось, коли вони прийма-
ли участь у акції протесту. Зокрема, Урядом не було доведено, що втручання 
жандармів було необхідним, щоб придушити заколот або спланований на-
пад на внутрішню службу безпеки в’язниці Бука (Buca). Satık, § 57 
Суд не може залишити поза увагою, що можливе насильство в устано-

вах для ув’язнення або загроза заворушення з боку в’язнів, можуть легко 
перетворитися на кровопролиття, що змушує тюремну адміністрацію звер-
татися по допомогу до сил безпеки. Але він вважає, що коли керівництво 
в’язниці звертається по таку сторонню допомогу для вирішення проблем 
у межах в’язниці, має бути певний незалежний нагляд за діями, щоб забез-
печити відповідальність у разі застосування сили, у тому числи з погляду 
її пропорційності. Satık, § 58 
За відсутності вірогідного пояснення з боку влади, Суд змушений вва-

жати, що заявники були побиті та травмовані державними агентами, як во-
ни це стверджують. Поводження, якого вони зазнали, утворює порушення 
статті 3 Конвенції. Satık, § 61 

У випадку Абдуррахмана Челіка Суд зазначає, що між 17 та 21 травня 
1998 року заявника чотири рази обстежували медичні експерти, про що 
було складено висновок. Він також відзначає, що останній висновок від 
21 травня 1998 року суперечить попереднім висновкам, оскільки посила-
ється на погане поводження із заявником. По суті, зміст медичного ви-
сновку від 21 травня 1998 року узгоджується з твердженнями заявника 
щодо поганого поводження, а також з медичним висновком, складеним 
15 липня 1999 року комісією Лікарської палати Ізміра. Çelik, § 41 
У відповідь на висновки медичних експертів від 21 травня 1998 року 

Уряд надав Суду документи, згідно з якими заявник отримав ушкоджен-
ня, зіткнувшись з іншим заявником, впавши та вдарившись головою о під-
логу. Суд зазначає, що пояснення у цих документах погано узгоджуються 
з характером ушкоджень заявника, зазначених у медичному висновку. 
Хоча Суд не виключає можливості випадковостей під час затримання, він 
не вважає переконливим, що заявник міг одночасно отримати синці навко-
ло очей та ушкодження біля паху внаслідок падіння. Більше того, прото-
кол від 20 травня 1998 року щодо заявленого випадку не виглядає вартим 
довіри, оскільки він не містить підписів заявників. Çelik, § 42 
У цьому зв’язку Суд має взяти до уваги те, що заявник у своїх пояс-

неннях прокурору Батману та суду магістратів, а згодом і суду державної 
безпеки, беззастережно вказував, що з ним погано поводилися офіцери 
поліції під час його перебування під вартою. Крім того, заявник послідов-
но заперечував достовірність свідчень, які він підписав під час перебуван-
ня під вартою, та заявляв, що вони були отримані під тиском. Çelik, § 43 
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Суд повторює, що держава відповідає за благополуччя усіх осіб, взя-
тих під варту. Такі особи знаходяться у вразливому становищі, і владні 
органи мають їх захищати. Пам’ятаючи обов’язок органів влади звітувати 
щодо ушкоджень, спричинених особам, що перебувають під їхнім конт-
ролем під вартою та за відсутності переконливого та вірогідного пояс-
нення з боку Уряду у цьому випадку, Суд вважає, що ушкодження, зазна-
чені у медичному висновку від 21 травня 1998 року, були наслідком по-
водження, за яке Уряд відповідає. Çelik, § 44 
Тож тут було порушення статті 3 Конвенції щодо заявника Абдуррах-

мана Челіка. Çelik, § 45 

Суд відзначає, що медичні висновки підтвердили, що заявнику спри-
чинена травматична перфорація барабанної перетинки лівого вуха. Згідно 
з експертним висновком, найбільш поширеною причиною такого ушкод-
ження є удар долонею по обличчю. 
Він зазначає, що чотири супутника заявника казали, що після допиту 

у поліції 9 серпня 1995 року він залишив поліцейській відділок з черво-
ним та припухлим обличчям. Усі ці свідки дали узгоджені покази, що він 
мабуть був побитий. Це правда, що Уряд стверджував, ніби під час допи-
ту заявник зазначав, що він боїться, що дещо погане може з ним статися 
та згадував у цьому зв’язку своїх супутників. Але будь-які подібні слова 
заявника навряд чи узгоджуються з його послідовними твердженнями, 
що його побили офіцери поліції під час перебування під вартою. Більше 
того, з матеріалів справи не видно, щоб супутників заявника навіть питали 
про значення цих зауважень заявника. Щодо Суду, то він не вважає таке 
пояснення походження ушкоджень заявника переконливим. Balogh, § 48 
Це правда, що заявник не звернувся за медичною допомогою увечері 

після стверджуваних подій або наступного дня, а звернувся лише 11 серп-
ня 1995 року. Але, зважаючи на те, що заявник негайно звернувся по ме-
дичну допомогу як тільки приїхав до рідного міста, Суд не схильний на-
давати будь-якого вирішального значення цьому зволіканню, яке у будь-
якому разі не може вважати настільки суттєвим, щоб підірвати позицію 
заявника з погляду статті 3. Balogh, § 49 
Не можна заперечити, що було здійснене незалежне розслідування що-

до скарги заявника. Прокурор, завдання якого ускладнювалось через від-
сутність незалежних очевидців, заслухав покази заявника та його супут-
ників, та співставив їхні покази з показами поліцейських офіцерів, які 
знаходилися у відділку під час допиту заявника, у тому числі тих, хто, як 
стверджувалось, побили його у відділку. Були здійснені очні ставки щоб 
оцінити достовірність версій обох сторін. У будь-якому разі прокурор ви-
рішив, що докази проти офіцерів поліції недостатні, щоб здійснювати ус-
пішне обвинувачення. Тож розслідування було припинене. Balogh, § 50 
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Але, незважаючи на розслідування, до цього часу органи влади не на-
дали будь-якого вірогідного пояснення причин ушкоджень заявника. Суд 
нагадує у цьому зв’язку, що він може у відповідних обставинах встанови-
ти порушення стаття 3 навіть у випадку успішного обвинувачення держав-
них агентів у поганому поводженні. Balogh, § 51 
На підставі усіх наявних в нього матеріалів, Суд робить висновок, що 

Уряд задовільно не довів, що ушкодження в заявника були спричинені ін-
шим чином, а не поводженням, якого він зазнав у поліцейському відділку. 
Balogh, § 52 

Особлива думка 
Balogh. Частково незгодна (dissenting) думка судді Бака, до якої приєдналися судді Юнгвирт та 

Буткевич: Більшість моїх колег у Палаті слушно наголосила на усталеній по-
зиції Суду, що коли особу взяли під варту у доброму стані здоров’я, а під час 
звільнення в неї встановлені ушкодження, то держава має надати вірогідне 
пояснення тому, як ці ушкодження виникли, без чого постає питання з погляду 
статті 3 Конвенції. 
У цих випадках – цілком правильно – тягар доведення переміщується, і саме 
органи влади мають довести, що поліція або, у певних випадках, адміністра-
ція в’язниці, не мають відношення до ушкоджень, спричинених затриманому 
під час затримання або тримання під вартою. Іншими словами, Уряд має бу-
ти здатен запропонувати альтернативне пояснення причин будь-якого ушко-
дження, якого затриманий не мав, коли держані агенти взяли його під конт-
роль, але мав під час звільнення. 
Але у цьому випадку обставини є зовсім відмінними. Заявник залишив полі-
цейській відділок, де з ним начебто погано поводилися. Він не звернувся до 
медичного обстеження увечері після стверджуваних подій. Він не зробив 
цього й наступного дня. Він звернувся до лікаря лише через два дні. На мій 
погляд Уряд не повинен надавати пояснення щодо ушкоджень, які заявник 
міг зазнати у будь-який час між його звільненням та першим медичним огля-
дом. Негайно після звільнення заявник мав повідомити про свої ушкодження 
владним органам та без зволікання отримати медичний висновок. Можна по-
годитись, що не зробивши цього, або зробивши це несвоєчасно, особа зна-
чно зменшує свої шанси довести, що з ним погано поводилися у затримання, 
та значно ускладнює, якщо не унеможливлює, для незалежних органів роз-
слідування завдання встановити дійсні факти. 
На мій погляд саме це сталося у цьому випадку. Не було очевидців можливо-
го поганого поводження, та незважаючи на подальше ретельне та всебічне 
національне розслідування, було неможливо встановити поза розумним сум-
нівом, що з заявником погано поводилися у поліції. Рішення за цією спра-
вою вимагає від Уряду встановити переконливо для Суду причину ушко-
джень заявника, навіть якщо вони були спричинені після звільнення. Таким 
чином Суд, на мій погляд, невиправдано поширює набагато більш суворе 
правило про відповідальність за ушкодження, отримані під вартою, на період 
після звільнення, – період, про який владні органи мають обмежені відомості 
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та за який вони несуть більш обмежену відповідальність. Така поширена від-
повідальність та переміщення тягаря доведення означало б, що органи влади 
мали б вкрай обмежені можливості спростувати звинувачення у поганому по-
водженні під час тримання під вартою у обставинах, коли заявник спізніло 
звернувся за медичним підтвердженням своїх ушкоджень та ніяк не намагався 
довести або повідомити про наявність таких ушкоджень під час звільнення. 
У цьому випадку органи влади здійснили незалежне розслідування заяви про 
насильство, заслухали усіх свідків і надали мотиви для свого рішення не при-
тягувати до відповідальності офіцерів поліції, підозрюваних у поганому по-
водженні з заявником. Розслідування було незаперечно всебічним. Через два 
роки після того, як перше розслідування справи було припинене, національні 
органи поновили розслідування на вимогу Бюро з правового захисту націона-
льних та етнічних меншин, навіть не маючи правового обов’язку це робити. 
Незважаючи на ретельне розслідування, слідчі органи не змогли встановили, 
що заявник зазнав поганого поводження під час тримання у поліції. Націона-
льні органи влади мали незаперечну перевагу у тому, що могли безпосеред-
ньо спілкуватися з усіма зацікавленими особами та могли дослідити покази 
свідків та докази негайно після події. На мій погляд, Суд не повинен відкида-
ти незалежну оцінку прокуратури щодо слабкості доказів проти офіцерів по-
ліції та їх висновок, що на них не можна ґрунтувати успішне обвинувачення. 
На підставі цих міркувань, я, на жаль, не погоджуюсь з більшістю Суду, що 
у цій справі було порушення статті 3 Конвенції. 

У цій справі Суд відзначає, що заявники не були оглянутий ліка-
рем на початку свого затримання і не мали доступу до адвоката або лікаря 
за своїм вибором, перебуваючи під вартою поліції. Після їх переведення з 
поліцейського відділка, вони пройшли три медичних обстеження, у яких 
експерти дійшли суперечливих висновків. Зважаючи на твердження заяв-
ників, що вони понад добу трималися під вартою офіцерів поліції після їх 
першої медичної експертизи та за відсутністю будь-яких переконливих 
доказів з боку Уряду щодо цих неузгодженостей, Суд не надто поклада-
ється на перший судово-медичний висновок, у якому жодних ознак наси-
льства не було встановлено на тілах заявників. У цьому зв’язку Суд від-
значає, що не було надано жодного вірогідного пояснення щодо синців та 
крововиливів на тілі першого заявника та саден та крововиливів на тілі 
другого заявника. Більше того, Уряд не наполягав, ніби ознаки насильст-
ва, встановлені на тілі заявників, виникли до їхнього арешту. Çolak, § 32 
Суд нагадує, що держава відповідальна за будь-яку особу під вартою, 

яка знаходиться у вразливому становищі, перебуваючи під її відповідаль-
ністю. Зважаючи на обов’язок державних органів звітувати щодо ушкод-
жень, завданих особі, що знаходиться під час перебування під вартою, Суд 
вважає, що виправдання офіцерів поліції, підозрюваних у застосуванні по-
ганого поводження, не може звільнити державу від відповідальності за 
Конвенцією. Çolak, § 33 



Негативні обов’язки 68 

У світлі вищезазначеного та за відсутності вірогідного пояснення Уря-
ду, Суд вважає, що симптоми, записані у доповіді в’язничного лікаря, бу-
ли наслідком поводження, за яке Уряд несе відповідальність. Тож тут було 
порушення статті 3 Конвенції. Çolak, § 34 

У цьому випадку Суд зазначає, що заявника не обстежили медики на 
початку його затримання, та що він не мав доступу до адвоката й лікаря 
за своїм вибором, перебуваючи у поліцейському відділку. 6 квітня 1997 
року, через два дні після взяття під варту, його оглянув д-р Р.С., який за-
значив наявність на носі заявника пухлини та крововиливів травматично-
го походження. Після звільнення з поліцейського відділку та після скарги 
до головного прокурора Дайярбакира, заявник пройшов медичне обстежен-
ня, яке виявило, крім ушкодження носу, ще й зламаний зуб. Судовий-медич-
ний експерт встановив, що ці ушкодження спричинили дводенну непраце-
здатність. Yüksel, § 27 
На ці висновки медичного обстеження Уряд зауважив, що заявник за-

знав цих ушкоджень, вдарившись носом о рукомийник, коли вмивався. Суд 
зазначає, що пояснення Уряду погано узгоджуються з характером ушкод-
жень заявника, зазначених у медичному висновку. Хоча Суд не виключає 
випадковостей під час затримання, він не вважає переконливим, що заяв-
ник міг одночасно зламати зуб та отримати ушкодження носа, випадково 
зіткнувшись з твердим предметом. Суд також має зважити на те, що за-
явник, за його заявою головному прокурору Дайярбакира та суду держав-
ної безпеки, не відхилявся від своєї розповіді про те, що він зазнав пога-
ного поводження, знаходячись під вартою. Крім того, заявник послідовно 
заперечував правдивість заяви, яку він підписав у відділку поліції, та стверд-
жував, що вона була отримана під тиском. Yüksel, § 28 
Щодо доводу Уряду, ніби медичний висновок не вказує причину ушкод-

жень на обличчі заявника, Суд вважає, що лише це не може вважатися під-
твердженням їхньої версії подій. Суд відзначає у цьому зв’язку, що висно-
вок медичного експерта про можливий зв’язок між фізичними ушкоджен-
нями та поганим поводженням є одним із вимог ефективного розслідування 
за міжнародними правовими стандартами у галузі прав людини. Yüksel, § 29 
Суд нагадує, що держава відповідає за благополуччя осіб, взятих під 

варту. Такі особи знаходяться у вразливому становищі і органи влади зо-
бов’язані захищати їх. Пам’ятаючи про обов’язок органів влади звітувати 
щодо ушкоджень, завданих особам, які перебувають під їхнім контролем, 
Суд вважає, що ушкодження, встановлені у медичних висновках від 6 та 
8 квітня 1997 року були наслідком поводження, за яке держава відповіда-
льна. Yüksel, § 30 
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Численні особи, заарештовані під час операції «Деметріус», утриму-
вались у вкрай незадовільних умовах та були змушені виконувати висна-
жливі та болісні вправи; одинадцять з них потім отримали компенсацію. 
Таким чином, це становило практику, а не окремі випадки. Суд знахо-

дить підтвердження цьому у рішенні від 18 лютого 1972 року за справою 
Мура2 (Moore). Ireland v. UK, § 180 
Суд має визначити, чи не порушує така практика статтю 3. Звісно, тут 

не можна казати про тортури чи нелюдське поводження, але залишається 
питання, чи не було тут такого, що принижує гідність поводження. Суд 
графства Арма присудив пану Муру 300 фунтів стерлінгів відшкодування, – 
максимальну суму, яку він міг присудити. Ця обставина доводить, що об-
ставини, які оскаржував пан Мур, якнайменше порушували національний 
закон Великої Британії. Крім того, спосіб, у який поводилися з ув’язнени-
ми у Белликінлері (Ballykinler), рішення від 18 лютого 1972 року визначило 
не тільки як незаконний, але і як жорстокий. 
Але рішення не змальовує подробиць поводження; воно зосередилось 

головним чином на відтворенні показів свідків, і вказує, що суддя визнав 
непереконливими покази свідків захисту. Комітет Кемптона3, зі свого бо-
ку, вважав, що хоча вправи, які були змушені виконувати затримані, міс-
тили певній ступінь примусу та мали спричиняти неприємні відчуття, во-
ни завдавались радше через брак розсудливості, ніж через намагання 
спричинити біль або приниження. 
Таким чином, Королівська поліція Ольстеру та військові додержува-

лися ганебної та гідної осуду практики, але Суд не вважає, що вони пору-
шили статтю 3. Ireland v. UK, § 181 

Суд нагадує, що лікар, який оглядав пана Ассенова через два дні після 
звільнення з поліцейського відділку, виявив синці на тілі, які вказували, 
що його били твердим предметом. Заявник стверджував, що ці ушкоджен-
ня завдали офіцери поліції, які били його кийками. Assenov, § 97 
Суд вважає, що оскільки не заперечується, що 19 вересня 1992 року 

заявник зазнав насильства з боку якоїсь особи, і оскільки нема вказівок 
на будь-яку нещасливу подію між цією датою та часом його медичного 
обстеження, справедливо буде вважати, що він отримав синці 19 вересня 
1992 року у зв’язку зі своїм арештом. Assenov, § 98 
Суд також відзначає, що офіцер, який його заарештував, стверджував 

у своїх свідченнях, що бачив, як пан Іванов двічі чи тричі вдарив свого 
сина по спині вузькою дерев’яною рейкою. Заявники не заперечували, що 
                                                        
2 Мається на увазі рішення британського суду. Прим. укладача 
3 Спеціальний комітет, призначений для розслідування порушень під час операцій у Північ-
ній Ірландії. Прим. укладача 
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пан Іванов саме так вдарив пана Ассенова, але вони не погоджувались, що 
він бив його так багато та сильно, що завдав синців, змальованих у медич-
ному висновку. Слідом за скаргою пані Іванової від 2 жовтня 1992 року 
агент районного управління внутрішніх справ опитав заявників, отримав 
згадані письмові свідчення від офіцерів, що здійснили арешт, та свідчення 
ще двох причетних офіцерів, жоден з яких не був присутнім, коли пан Іва-
нов бив пана Ассенова. Єдиний незалежний свідок, з яким мав справу слід-
чий районного управління внутрішніх справ у той час, не міг згадати ні-
якого заворушення на автобусній станції. 
У липні 1993 року без відома заявників були допитані ще два очевид-

ця з автобусної станції. Один з них лише у самих загальних рисах пам’ятав 
відповідні події. Інший, водій автобуса, пригадав, що бачив як пан Іванов 
вдарив свого сина рейкою, але не зміг згадати, яким тривалим та сильним 
було це побиття. 
Жоден із свідків, за винятком заявників, не сказав, що бачив, як офіце-

ри поліції били пана Ассенова. Assenov, § 99 
Суд, як і Комісія, вважає неможливим встановити на підставі наявних 

в нього доказів, чи були ушкодження заявнику завдані саме поліцією, як 
він стверджує. Assenov, § 100 

Суд зазначає, що Уряд не заперечував, що синці спричинені заявниці 
під час її перебування під вартою. Але Уряд наголошував на легкому ха-
рактері цих ушкоджень та підкреслював, що вони не узгоджуються із зма-
льованою нею жорстокістю поводження. Суд зі свого боку вважає немо-
жливим встановити на підставі наявних в нього доказів, чи були ушкод-
ження заявниці завдані офіцерами поліції або чи застосовувались до неї 
такі тортури, про які вона розповідає. Суд не переконаний, що допит свід-
ків у Суді допоміг би з’ясувати факти справи або зробив би можливим дійти 
висновку поза розумним сумнівом, що твердження заявниці є обґрунтова-
ними. Sevtap Veznedaroğlu, § 30 

Особлива думка 
Sevtap Veznedaroğlu. Частково незгодна (dissenting) думка пана Бонелло: 1. Суд одностайно 

знайшов порушення статті 3 внаслідок нездатності турецької влади розслі-
дувати скаргу заявниці щодо тортур, але вирішив, що «неможливим встанови-
ти на підставі наявних в нього доказів, чи були ушкодження заявниці завдані 
офіцерами поліції або чи застосовувались до неї такі тортури, про які вона 
розповідає» (параграф 30). Іншими словами, Суд відхилив вимоги заявниці та 
не переконався, на підставі «доказів», що вона зазнала тортур або нелюдського 
поводження. Я не згоден з цим. 

 2. До допиту заявниці офіцером поліції у невідомому місці, її обстежив медич-
ний експерт, і не стверджувалось, що на її тілі були будь-які сліди травми. 

 3. Заявниця стверджувала, що під час допиту її роздягли, підвісили за руки, 
підводили електричний струм до її рота та статевих органів, погрожували 
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вбити та зґвалтувати. Ця процедура продовжувалась наступні три дні. Протя-
гом перших трьох днів їй не давали ніякої їжі. 

 4. Заявниця також стверджувала, що під загрозою смерті та зґвалтування вона 
підписала «зізнання» у своїй участі у незаконній організації – Робітничій пар-
тії Курдистану. У протоколі, підписаному заявницею, також була заява про 
те, що синці на її тілі виникли через падіння. 

 5. Два лікаря оглянули заявницю окремо один від одного через тиждень після 
припинення допитів, але ще під час перебування під вартою поліції; вони 
встановили синці фіолетового кольору на її плечі та стегні. 

 6. Ще до того, як її звільнили з-під варти, заявниця поскаржилася до проку-
рора та суду державної безпеки, що вона зазнала тортур з боку поліції та що 
її «зізнання» було отримано завдяки тортурам. 

 7. Заявницю судили за звинуваченням у приналежності до Робітничої партії 
Курдистану. Незважаючи на підписане нею свідчення, суд державної безпеки 
виправдав її через брак доказів, зазначивши, що заявниця стверджував, що зі-
знання було отримане за допомогою тиску та тортур. 

 8. Я вважаю, більшість, дійшовши висновку, ніби заявниця не довела, що во-
на зазнала тортур та що пошкодження на її тілі були завдані поліцією, знева-
жив кількома основними та життєво важливими елементами правил доведен-
ня, яких має додержуватись будь-який суд. 

 9. По-перше, цей Суд постійно вирішував: «Коли людина до того, як її взяли 
під варту поліції, була у доброму стані здоров’я, але під час звільнення в неї 
виявлені ушкодження, на державі лежить обов’язок надати вірогідне пояс-
нення, як виникли ці ушкодження, без чого постає чітке питання за статтею 3 
Конвенції». Це ясно свідчить про те, що за наявності ушкоджень, яких не бу-
ло під час арешту, довести свої заяви про тортури та нелюдське поводження 
не є справою заявника. На державу покладається тягар надати «вірогідне по-
яснення» щодо цих ушкоджень. У цій справі держава нічого не зробила зара-
ди такого пояснення. Перенесення тягаря доведення – це перше правило до-
ведення, зневажене у цьому рішенні. 

 10. По-друге, кардинальна вимога щодо стандарту доведення також не була 
взята до уваги. У цій справі Суд ясно не стверджував, що на заявниці лежить 
обов’язок довести свої заяви про тортури «поза розумним сумнівом». Але це є 
стандартом доведення, якого додержувався Суд до цього часу у заявах про то-
ртури та нелюдське поводження; очевидно, що, керуючись цим доказовим 
імперативом, Суд очікував від заявниці доведення її заяв «поза розумним 
сумнівом». 

 11. Незалежно від того, що більшість не застосувала правила про те, що на 
державі лежить тягар доведення, я вважаю стандарт доведення «поза розум-
ним сумнівом», якого вимагає Суд у справах про тортури, юридично непри-
датним та практично недосяжним. 

 12. Доведення «поза розумним сумнівом» відбиває максимальний стандарт, 
придатний та бажаний у встановленні кримінальної винуватості. Жодна лю-
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дина не повинна позбавлятися свободи або засуджуватись судом до іншого 
кримінального покарання, якщо її вина не встановлена «поза розумним сум-
нівом». Я без вагань приєднуюсь до цього жорсткого стандарту. Але у інших 
галузях судового розслідування стандарт доведення має бути пропорційним 
меті, на яку спрямований пошук істини, – вищий ступінь впевненості у кри-
мінальних справах; можливий ступінь вірогідності у інших. 

 13. Зіткнувшись з суперечливими версіями, Суд зобов’язаний встановити (1) на 
кого право покладає тягар доведення, (2) чи діють якісь легальні презумпції 
на користь однієї з протилежних сторін, та (3), – «виходячи з більшої вірогід-
ності» («on a balance of probabilities»), – яка з суперечливих версій здається більш 
вірогідною. На мою думку, доведення «поза розумним сумнівом» може займа-
ти лише сумнівне становище у «цивільному» спорі, яким і є змагальна проце-
дура у цьому Суді. Насправді, наскільки я розумію, Суд є єдиним трибуналом 
у Європі, який вимагає доведення «поза розумним сумнівом» у некриміналь-
них справах. 

 14. Очікувати, що потерпілі від тортур доведуть свої заяви «поза розумним 
сумнівом», – це покладати на них тягар, який так само неможливо виконати, 
як і несправедливо вимагати. Наскільки я знаю, незалежний спостерігач за-
звичай не запрошується бути свідком тортур, також не складається протокол 
у трьох копіях по завершенні кожного сеансу тортур; потерпілий залишаєть-
ся у болісній самотності з насильством, у той час як команда слідчих має 
майже необмежені можливості заперечити подію або свою участь у жахливій 
виставі. Поодиноким скаргам потерпілих майже незмінно протистоїть запе-
речення, «підтримане» багатьма особами. 

 15. Коли Суд очікує від потерпілих від тортур якихось «міцних» доказів, а тим 
більше – майстерності у розслідуванні, він заохочує та надихає «нерівність 
сторін», притаманну більшості сценаріїв тортур. 

 16. По-третє, Суд полишив ключове питання вірогідності. Я питаю, чи Суд, 
пам’ятаючи про розгляди багатьох випадків тортур, має непереборні підстави 
довіряти силам безпеки, які мають багато гріхів у минулому, більше, ніж тим, 
хто заявляє, що став їх жертвою. Ніяких заяв не було зроблено проти особи-
стої добросовісності та чесності заявниці, окрім тієї жахливої обставини, що 
вона є дружиною правозахисника. Насправді, слід було спиратися на «більшу 
вірогідність». Хто більш переконливо розповів суду більш надійну версію 
події? Сили безпеки? 

 17. По-четверте, важко передбачити, яких «доказів» Суд очікує від заявниці на 
підтвердження її скарги про те, що її постійно катували, примушуючи роздя-
гатися, підвішуючи, погрожуючи смертю та зґвалтуванням, залишаючи без 
їжі. Ці розваги особливо скупі на відчутні ознаки, які цінують медичні експер-
ти. Тож, знову, єдиний розумний тест був би: «за більшою вірогідністю», 
тобто яка з двох сторін більш переконливо залишилася на боці правди. 

 18. Особисто, я не дуже вагався б щодо відповіді. Більшість, здається, вважає 
інакше. Та її висновок є неспростовним – якщо вже починати свою оцінку 
вірогідності з передумови, що заявниці (чия особиста добросовісність та чес-
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ність не заперечується) не слід довіряти, а силам безпеки, які цей Суд постій-
но знаходив винними у вбивствах, тортурах та нелюдській поведінці, слід. 

 19. Нарешті, Суд одностайно підтвердив, що відповідна держава порушила 
статтю 3, тому що не розслідувала скарги заявниці щодо тортур (див. Sevtap 
Veznedaroğlu, § 33-35 – с. 224 дайджесту). Тобто Суд вирішив, що відповідна 
держава винна у невиконанні свого обов’язку знайти докази через розсліду-
вання. Але потім, встановивши, що брак доказів є провиною відповідача, Суд 
покладає наслідки цієї бездіяльності на заявницю. Вона була покарана за те, 
що не прийшла з доказами, які Конвенція зобов’язує надати державу. Скільки 
не намагаюсь, я не можу вважати це логічною технікою ухвалення рішень. 

Щодо Казима Імрета, Суд зазначає, що медичний висновок від 
21 травня 1998 року містив твердження, що заявник мав подряпину 0,5 см 
у діаметрі на лівій стороні нижньої губи. Він зазначає, що заявник не на-
дав будь-яких інших переконливих доказів на доведення своїх тверджень 
щодо поганого поводження та не детального викладу зловживань, яких 
він зазнав під час тримання під вартою поліції, які могли спричинити по-
дряпину, зазначену у медичному висновку. Çelik, § 46 
Суд не вважає виклад обставин, наведений у документах, наданих Уря-

дом, вартим довіри або переконливим. Але він вважає, що існуючі в Суду 
матеріали щодо заяв Казима Імрета про те, що він зазнав поганого повод-
ження, не утворюють доказів, достатніх, аби довести цей висновок. Çelik, § 47 
На підсумок, оскільки докази, наявні в Суду, не можуть спонукати Суд 

встановити поза розумним сумнівом, що заявник зазнав поганого повод-
ження, яке сягає достатнього рівня суворості, щоб потрапити до сфери дії 
статті 3, Суд вважає, що недостатньо доказів, щоб зробити висновок, ніби 
тут було порушення статті 3 Конвенції щодо заявленого поганого повод-
ження. Çelik, § 48 

Суд зазначає, що Уряд не надав вірогідного пояснення щодо загибелі 
Махмута Танлі під час перебування під вартою, хоча той був узятий під 
варту в очевидно доброму стані здоров’я. Але на відміну від справи Сал-
ман проти Туреччини, тут немає жодних записів щодо слідів або ушкод-
жень на тілі, які узгоджувалися б з застосуванням способів тортур. Хоча 
заявник та інші свідки згадували, що бачили синці на тілі, немає медич-
них доказів того, що вони пов’язані з травматичним ушкодженням, а не з 
посмертними змінами у тілі. Медичний експерт, запрошений самою заяв-
ницею, казав, що він не може дійти до будь-яких висновків на підставі фо-
тознімків тіла, зроблених перед похованням. Тобто немає жодних дока-
зів, окрім непоясненої причини смерті, щоб підтримати висновок, що тор-
тури застосовувались. Tanlı, § 158 

Суд зазначає, що заявник стверджував, ніби після візиту лікаря до нього 
було застосоване насильство, зокрема, його на всю ніч прикували ланцю-
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гом з розведеними руками у спеціальній камері. Хоча ушкодження, які за-
лишилися, узгоджуються з версією заявника, Суд відзначає, що з нею не 
погодились національні суди, які, встановивши, що заявник отримав ушкод-
ження через опір, який чинив під час спроби втекти і що він не зазнавав 
поганого поводження після цього інциденту, мали ту перевагу, що могли 
заслухати свідчення як самого заявника, так і багатьох свідків, та оцінити 
їх вірогідність. Caloc, § 102 
Суд зазначає, наприклад, що обвинувальна камера апеляційного суду 

Бассе-Терре (Basse-Terre) у своєму рішенні від 15 грудня 1994 року виріши-
ла, що з березня 1989 року значно відмінні версії з’являлися у свідченнях 
заявника, та висловила свої застереження щодо «значення», яке можна на-
давати свідченням заявника, через те що в них є «фундаментальні проти-
річчя, які природно зменшують їхню вірогідність». Caloc, § 103 
Суд зазначає, що у своєму рішенні обвинувальна камера, яка досліди-

ла заяви заявника з великою увагою, погодилась, що «біль, сколіоз та слі-
ди, які вказують, що обидва зап’ястя були зв’язані, можуть узгоджуватись 
і з падінням, і з боротьбою, і з приковуванням», та нагадала два аргумен-
ти, висунуті заявником, які, за його словами, підтверджують його заяву, 
що він ніби зазнав насильства набагато пізніше полудня: «по-перше, ні-
яких фізичних аномалій не було встановлено під час огляду д-ром Тома-
сом, але численні ушкодження були згодом виявлені д-ром Кеклардом; 
по-друге, він заперечував причетність до злочину 29 вересня, але раптом 
визнав його наступного дня. Тобто, він доводив, що щось трапилось між 
першим та другим медичним обстеження та між запереченням та визнан-
ням». Caloc, § 104 
Але Суд зазначає, що обвинувальна камера апеляційного суду вирі-

шила, що ці доводи «ніяк не погоджуються з доказами». Вона зазначила: 
«… заява, ніби він був прикутий за шию ланцюгом до стіни камери, не бу-
ла зроблена [заявником] спонтанно. Він не згадував цей інцидент до свого 
першого допиту 2 вересня 1991 року президентом обвинувальної камери 
апеляційного суду Бассе-Терре (Basse-Terre)… Ця заява, крім того, ніяк не 
узгоджується зі стандартним обладнанням спеціальних камер, та [заявник] 
заплутався під час очної ставки 12 вересня 1994 року. Те, що [заявник] не 
скаржився на якусь біль д-ру Томасу [під час медичного огляду від вартою 
поліції], але скаржився д-ру Кекларду через два дні, не обов’язково свід-
чить, що якесь насильство сталося під час допитів, оскільки, як відзначи-
ли три лікарі на допиті 26 березня 1993 року, біль іноді відчувається ли-
ше через два-три дні. Також і зізнання 30 вересня не обов’язково є наслід-
ком поганого поводження, застосованого напередодні. [Заявник] мав повну 
можливість відмовитись від нього після. Але він не зробив цього аж до 
слухання 13 березня 1989 року [за кримінальною справою проти нього], 



Погане поводження під час тримання під вартою 75 

підтвердивши його за цей час іншим офіцерам поліції та співробітникам 
державної правової служби. Тобто немає жодних доказів, що із заявни-
ком погано поводилися після того, як офіцери поліції намагалися затрима-
ти його; лише у цей час до нього було застосоване певне насильство…». 
Caloc, § 105 
Крім того, стосовно інших заяв про насильство щодо заявника під час 

перебування під вартою у поліції, – зокрема, викладених у протоколі оч-
ної ставки між заявником та офіцерами з поліції Ле Лорана (Le Lorrain) від 
25 січня 1993 року, де заявник стверджував, що коли він перебував під 
вартою, офіцер Муні вдарив його кулаком та «пхнув ногою по заду», він 
впав на лівий бік та відчув біль у лівому плечі, – Суд зазначає, що з ме-
дичної довідки, складеної д-ром Кеклардом 1 жовтня 1988 року не видно, 
що заявнику завдавали будь-яких ударів. Суд також зазначає, що перед 
очною ставкою заявник ніколи не скаржився, що його «пхнули ногою по 
заду». Нарешті, Суд зазначає, що медична довідка д-ра Кекларда та два 
медичних висновки згадують пошкодження лише правого, а не лівого 
плеча. Caloc, § 106 
Тому Суд вважає, що під час розгляду у органах Конвенції не було на-

дано будь-яких матеріалів, які могли б поставити під сумнів висновки об-
винувальної камери апеляційного суду Бассе-Терре (Basse-Terre) або дода-
ти ваги показали заявника у Комісії чи Суді. Суд відзначає, зокрема, що 
заявник не зміг чітко змалювати спеціальну камеру, у якій він, за його 
словами, був прикутий протягом усієї ночі. Caloc, § 107 
Відповідно, Суд, як і Комісія, тримається думки, що скарги заявника 

щодо поводження, якого він зазнав після візиту лікаря пізно ввечері 29 ве-
ресня 1988 року, не доведені з достатньою точністю та послідовністю, щоб 
Суд міг встановити порушення статті 3. Caloc, § 108 

Особлива думка 
Caloc. Частково незгодна (dissenting) думка судді Греве: … Пан Калок не мав злочинної біо-

графії до цього арешту. Його справа була незначною, він підозрювався у акті 
вандалізму, тобто у тім, що він підсипав пісок у мотори двох бульдозерів, які 
належали приватній особі. Поліція з’явилась до нього додому, але оскільки 
його не було, вони сказали його дружині, що йому треба з’явитись до полі-
цейського відділку. Згодом пан Калок сам прийшов до поліцейського відділ-
ку. Там поліцейський йому сказав, ніби його дружина сказала полісменам, – 
дехто з них не володів місцевою креольською мовою, – що він винен у цьо-
му вандалізмі. Пан Калок хотів привести свою дружину до поліцейського від-
ділку, щоб з’ясувати непорозуміння. Коли він намагався піти за дружиною, 
його зупинила поліція, – відповідний полісмен був багато потужнішим, ніж 
пан Калок, вагою біля 83 кг, – і пан Калок впав на землю. 

 Хоча зовнішні фізичні сліди насильства можуть не з’явитися негайно, два 
важливих пункти, на мій погляд, не були доведені та не знайшли вірогідного 
пояснення з боку Уряду. 
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 По-перше, не було доведено, що насильство, застосоване під час арешту, бу-
ло взагалі значним і заслуговувало на увагу, не кажучи вже, що воно могло 
спричинити медичні проблеми, на які страждав пан Калок після звільнення 
з-під варти. Навпаки, менш ніж через дві з половиною години після цього на-
сильства лікар, викликаний поліцією, щоб визначити, чи дозволяє стан здо-
ров’я пана Калока затримати його, не зазначив ніякого такого насильства і ясно 
сказав, що пан Калок ні на що не скаржився. Хоча певні наслідки насильства мо-
жуть стати помітні лише через певний час після тілесного ушкодження, не-
ймовірно, що фізичне насильство було б настільки непомітно для самої лю-
дини, щоб не згадати його за таких обставин. 

 По-друге, хоча синці, пізніше зафіксовані на правому плечі пана Калока, мо-
жуть узгоджуватись з падінням, під час якого заявник вдарився плечем об зем-
лю, немає медичних відомостей, які б підтвердили, що загальна фізична не-
спроможність пана Калока після його звільнення з-під варти та подальша не-
працездатність протягом дев’ятнадцяти днів були наслідком подій під час 
арешту. Сказати, як це зробила Комісія, що останню можна віднести за раху-
нок особливих вимог професії пана Калока, – значить стверджувати це, не 
ґрунтуючись на фактах справи, тобто лише спекулювати. З іншого боку, влас-
не свідчення пана Калока щодо поганого поводження з боку поліції – у тому 
числі побиття – більш узгоджується з його станом здоров’я після звільнення 
з-під варти. Тягар доведення залишається на Уряді, який не довів своєї версії 
подій виходячи з більшої вірогідності (on a balance of probabilities). 

 Можна додати, нарешті, що значні наслідки фізичної шкоди пану Калоку піс-
ля його зіткнення з поліцією, його допитів та тримання під вартою, є таки-
ми, що Уряд залишається відповідальним за можливий сукупний наслідок 
поводження, якого зазнав пан Калок з боку поліції. Чи було насильство, за-
стосоване з метою затримати пана Калока, помірним, якщо врахувати, що він 
підозрювався у незначному злочині, прийшов за власною ініціативою до по-
ліцейського відділку, не мав злочинної біографії та лише бажав залишити 
поліцейський відділок, щоб з’ясувати можливе непорозуміння тоді, коли де-
хто з поліцейських не знав місцевої мови? Чи діяли поліцейські відповідаль-
но, коли просили лікаря визначити, чи можна тримати пана Калока під вар-
тою, не згадавши про насильство, застосоване до нього під час арешту, якщо 
пам’ятати, що це насильство, за їхньою думкою, мало такий значний харак-
тер, що органи влади пізніше стверджували, що саме воно спричинило три-
денну повну неспроможність та дев’ятнадцятиденну непрацездатність 
пана Калока? Згідно з правилом 24 Мінімальних стандартних правил повод-
ження з в’язнями медична службова особа повинна побачити та обстежити ко-
жного ув’язненого з метою, зокрема, вдатися до всіх необхідних заходів. Ви-
сновок здорового глузду з того, що д-р Томас у своїй довідці не зробив абсо-
лютно ніяких вказівок щодо цього насильства, падіння заявника тощо, 
позбавляє будь-якого значення пізніші заяви органів влади (основані на за-
яві у кінці січня 1992 року одного з причетних поліцейських), що це на-
сильство було єдиною причиною, з якої лікаря запросили оглянути та об-
стежити заявника. Якщо це було б так, то слід було б очікувати запису, що 
заявник ні на що не скаржився незважаючи на падіння та насильство. Крім 
того, чи не перетворюється це на нелюдське поводження, якщо за таких 
обставин поліцейські використовують думку медичного експерта, якому во-
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ни не повідомили про застосоване насильство, щоб виправдати взяття під 
варту пана Калока незважаючи на те, що самі вони знали про це насильство? 
І, нарешті, Уряд, на мій погляд, відповідальний також за сукупний наслідок 
для здоров’я пана Калока того насильства, яке було застосовано для його за-
тримання, за недоліки медичного обстеження заарештованої особи, яке при-
звело до визнання його здатним перебувати під вартою, та за затримання за 
наявних обставин. Загальний принцип міжнародного права, оснований на 
загальному консенсусі сучасної думки, полягає у тому, що коли законне ви-
користання сили та зброї є неминучим, службовці правоохоронних органів 
мають «обмежувати застосування такої сили та зброї пропорційно до тяжкос-
ті злочину та виправданих цілей, яких намагаються досягти» (див. принцип 
5(а) Основних принципів ООН щодо застосування сили та зброї службовцями 
правоохоронних органів). 

 Моя стурбованість у цій справі не послабла, коли Уряд заявив, що пан Калок 
тримався у цілком порожній спеціальній камері без будь-яких отворів у сті-
нах, крім як для вентиляції (діаметр цих отворів був ледь більшим за діаметр 
сигарети), тож пан Калок не міг бути прикутим до стіни, як він заявив Суду. 
Затримання за таких обставин може само собою утворити таке, що принижує 
гідність, якщо не нелюдське поводження. Відсутність світла у камері супере-
чить правилу 11 Мінімальних стандартних правил поводження з в’язнями. 
Чому заявник тримався у наручниках, коли перебував у камері такого типу, 
також варте певного пояснення. Інформації, наданої Урядом, не достатньо, 
аби узгодити таке поводження з заявником з правилом 33 Мінімальних стан-
дартних правил щодо засобів стримування. Крім того, Уряду було б не важко 
надати Суду фотографії використаної камери та не залишати Суд тільки з за-
гальним посиланням на усі камери на Мартиниці (Martinique), які були інспек-
товані та знайдені такими, що відповідають стандартам. 

 На завершення, я вважаю, що стаття 3 була порушена у цій справі, зважаючи на 
те, що пан Калок з’явився до поліцейського відділку, маючи чисту медичну кар-
тку, та залишив його зі значними медичними проблемами, щодо яких Уряд 
не надав вірогідного пояснення, яке знімало б з нього відповідальність. Повод-
ження може бути кваліфіковане як нелюдське та таке, що принижує гідність. 

Суд відзначає, що лише частина ушкоджень у заявника, про які він 
казав, – а саме розхитаність верхнього різця справа та двох різців зліва, 
синці на обох зап’ястях, гіперемія на лівій стороні черевної стінки, – були 
підтверджені медичним експертом. Але, з погляду Суду, й ці ушкоджен-
ня були достатньо суттєвими, щоб утворити погане поводження у значенні 
статті 3. Kmetty, § 33 
Суд зауважує, що медичний експерт, призначений слідчим відділом, 

встановив, що заявник був скутий наручниками, та зробив висновок, що 
могли бути завдані тупі удари середньої сили у область роту та черевної 
стінки. Заявник стверджував, що ці ушкодження були спричинені офіцера-
ми поліції, коли вони били його руками та ногами. Kmetty, § 34 
Суд вважає, що оскільки не оспорюється, – ані медичним експертом, ані 

Урядом у його зауваженнях, – що заявник зазнав насильства з якогось дже-
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рела 22 грудня 1998 року, буде справедливим вважати, що він отримав 
згадані синці у цей день у зв’язку з його затриманням у поліцейському 
управлінні. Kmetty, § 35 
Суд відзначає, що за свідченнями, отриманими відділом розслідування 

Будапешту, заявника тягнули уздовж ринкової галереї. Але медичний екс-
перт висловив думку, що будь-яка така дія призвела б до того, що він отри-
мав би синці на шкірі нижніх кінцівок, чого не було у цьому випадку. 
Крім того, покази свідків залишилися невизначеними щодо того, зби-

ли заявника з ніг чи він сам впав під час опору. 
Жоден зі свідків не казав, що він бачив, як офіцер поліції штовхав за-

явника. 
Нарешті, медичний висновок, отриманий органами влади, не підтверд-

жує слова заявника, що його неодноразово били, коли він був у поліцей-
ській машині, або що його били руками та ногами кілька осіб під час три-
мання під вартою. 
За цих обставин, Суд вважає за неможливе встановити на підставі на-

явних в нього доказів, чи були ушкодження в заявника завдані поліцією, 
що застосувала силу, яка перевищила необхідність подолати його опір за-
конним поліцейським заходам, або коли захоплювала його та доставляла 
до поліцейського відділку, або під час тримання під вартою. Kmetty, § 36 

Заявник свідчив перед делегатами, що його побили 2 вересня 1998 року, 
після того, як він того ж дня зустрівся з батьками. Під час цього побачення 
він розповів батькам, що його били і називали твариною. Батьки заявника 
засвідчили делегатам, що 2 вересня 1998 року їх син повідомив їм, що 
його били і принижували. Однак Комісія зазначала, що заявник заперечив 
перед делегатами, що його били до 2 вересня 1998 року. Вона дійшла ви-
сновку, такими чином, що не було встановлено, що до 2 вересня 1998 року 
заявника били. Poltoratskiy, § 60 
Що стосується подій 2 вересня 1998 р., заявник розповів делегатам, що 

після побачення із батьками цього ж дня його завели у «кінозал», де чет-
веро осіб, у тому числі і пан Павлюк, черговий помічник начальника СІЗО, 
чекали на нього з палицями. Тричі його попросили розповісти все, але він 
відмовлявся, і його били по ногах, стегнах, спині та грудях. Він повернувся 
до своєї камери і описав все до ранку на чотирьох аркушах, які було до-
дано до матеріалів. Poltoratskiy, § 61 
Крім того, заявник зазначив, що його було побито 10, 14 і 22 вересня 

1998 року. Одного дня під час технічного обшуку його вивели з камери і 
наказали роздягтися для перевірки його одягу. Його роздягли й побили. 
Йому наказали лягти на підлогу обличчям донизу з руками за головою. 
Він згадав перед делегатами ім’я К.Й. Гревніна. Poltoratskiy, § 62 
Комісія дійшла висновку, що розповідь заявника містила ряд подро-

биць та рис, які навряд чи з’явилися б у вигаданій історії. Проте вона за-
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значила, що немає жодних записів події, які б стосувалися поганого повод-
ження, змальованого заявником. Комісія зазначила твердження заявника, 
що він боявся скаржитися або писати будь-кому. Однак їй було важко по-
годитися з цим аргументом, враховуючи, що він не боявся розповісти ба-
тькам 2 вересня 1998 року про своє побиття. Крім того, психіатр СІЗО ба-
чив його 25 вересня 1998 року і не зазначив будь-яких проблем зі здоров’ям 
або ушкоджень. Комісія додала, що у медичному висновку від 28 верес-
ня 1998 року, підписаному заявником, зазначалося, що огляд заявника не 
виявив жодних ознак побиття і що стан його здоров’я був задовільний. 
Poltoratskiy, § 63 
Також Комісія зазначила, що 28 вересня 1998 року заявник підписав 

заяву, ніби адміністрація СІЗО поводилася з ним належним чином, жод-
ного фізичного насильства до нього не застосовувалося, що застосовані до 
нього дисциплінарні заходи були виправдані, скарги його батьків безпід-
ставні. Комісія зважила на те, що перед делегатами заявник заперечив зміст 
своєї заяви, і вказала, що практика адміністрації СІЗО вимагати він ув’язне-
ного підтвердити письмово, що службовці поводяться з ним належним 
чином, викликає підозру. Poltoratskiy, § 64 
Щодо заяв батьків заявника перед делегатами, що після стверджуваного 

побиття і тортур 2 вересня 1998 року заявника зранку 3 вересня 1998 року 
перевели до Чукоповської психоневрологічної лікарні і помістили до 
реанімації, де йому зробили переливання крові, Комісія зауважила, що хо-
ча заявник підтвердив, що його було побито після побачення з батьками 
2 вересня 1998 року, він заперечив, що його переводили до лікарні. Це 
було підтверджено лікарем СІЗО, фельдшером, черговим помічником на-
чальника СІЗО і заступником начальника СІЗО, які свідчили перед деле-
гатами. Крім того, немає жодних документів, які б доводили, що заявника 
переводили до лікарні згаданого дня. Комісія не вважала свідчення бать-
ків з цього приводу переконливими чи надійними. Poltoratskiy, § 65 
Комісія дійшла висновку, що не було медичних чи інших суттєвих до-

казів, які б підтверджували, що заявник зазнав ушкоджень внаслідок по-
ганого поводження з боку посадових осіб СІЗО Івано-Франківської облас-
ті, як він стверджував. Комісія взяла до уваги заперечення заявника, що 
його били до 2 вересня 1998 року і переводили до лікарні після цієї дати, 
а також що відсутність будь-якого застосування сили 2, 10, 14 і 22 верес-
ня 1998 року посадовими особами СІЗО була підтверджена свідченнями, 
заслуханими делегатами. Комісія, таким чином, визнала неможливим 
встановити поза розумним сумнівом, що заявника було піддано нелюдсь-
кому поводженню в СІЗО, як він стверджував. Poltoratskiy, § 66 
Проаналізувавши скаргу відповідно до жорстких стандартів, які за-

стосовуються про тлумаченні статті 3 Конвенції, Комісія дійшла висно-
вку, що не було встановлено «поза розумним сумнівом», що у цій справі 
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сталося погане поводження, яке досягло мінімального рівня жорстокості. 
Poltoratskiy, § 122 
Як і Комісія, Суд вважає, що на підставі усних і письмових доказів не 

було встановлено за потрібним стандартом переконання, що заявник був по-
битий у СІЗО Івано-Франківської області на порушення статті 3 Конвенції. 
Poltoratskiy, § 123 
Відповідно, Суд констатує відсутність порушення статті 3 Конвенції 

у цьому відношенні. Poltoratskiy, § 124 

Заявник дав свідчення перед делегатами, що його побили 2 вересня 
1998 року за те, що він передав записку іншому в’язню, пану Полторацько-
му, який 1 вересня 1998 року мив підлогу в коридорі. Він повідомив пану 
Полторацькому зміст листа, якого він отримав від своїх батьків. За словами 
заявника, він лише хотів поспілкуватись, оскільки йому набридло сидіти 
одному у камері. Наступного ранку його викликали з камери, та шість або 
сім осіб, обличчя яких були приховані масками, побили його в «кінозалі» 
кийками по спині, ногах та плечах, але не по голові. Kuznetsov, § 43 
Комісія зазначила, що заявник написав та підписав заяву від 28 жовт-

ня 1998 року про те, між іншим, що співробітники в’язниці поводились з 
ним належним чином, що до нього не застосовувалась фізична сила і що 
він не має скарг на дії адміністрації слідчого ізолятору. Комісія також взя-
ла до уваги той факт, що заявник в присутності делегатів заперечив зміст 
заяви та повідомив, що на практиці в’язнів зобов’язували підтверджувати 
письмово те, що співробітники слідчого ізолятору поводяться з ними належ-
ним чином, і що зміст цих заяв викликає сумніви. Kuznetsov, § 44 
Комісія дійшла висновку, що розповідь заявника містила ряд подро-

биць та рис, які навряд чи з’явилися б у вигаданій історії. Проте вона за-
значила, що немає жодних записів події, які б стосувалися поганого по-
водження, змальованого заявником. Комісія погодилась із твердженням за-
явника, що він не скаржився, щоб не погіршити ситуацію. Але ані Комісія, 
ані делегати не отримали усних чи письмових доказів на підтримку його 
заяви. Вона також відзначила, що медичне обстеження заявника 3 вересня 
1998 року та курс лікування у період з 4 по 7 вересня 1998 року не виявили 
жодних ознак фізичного насильства у результаті нелюдського поводження, 
описаного заявником. В його медичній картці не було жодних записів сто-
совно цього, зроблених лікарем слідчого ізолятору, психіатром слідчого ізо-
лятору або фельдшером. Kuznetsov, § 45 

3 вересня 1998 року заявника знайшли повішеним у камері, але його 
врятували. За словами матері заявника, спроба сина покінчити життя само-
губством була або наслідком нелюдського поводження з боку адміністра-
ції слідчого ізолятору, або намаганням стратити його. Комісія прийняла до 
уваги свідчення пана Дорошенка, директора пенітенціарного департамен-
ту Генеральної прокуратури України, що 3 вересня 1998 року о 8.48 під 
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час звичайної перевірки заявника знайшли з мотузкою, виготовленою з кус-
ка простирадла, на шиї. Співробітниками слідчого ізолятору було вжито 
всіх необхідних медичних заходів для врятування його життя. Після цього 
заявника доставили до лікарні, звідки він повернувся наступного дня. Ма-
ти заявника бачила його востаннє в серпні 1998 року. Свідок сказав, що вчи-
нивши спробу самогубства заявник порушив правила слідчого ізолятору і 
його було поміщено в карцер на 15 діб. Kuznetsov, § 46 
Комісія зауважує, що заява матері заявника щодо спроби самогубства її 

сина не була повністю підтримана заявником, який підтвердив у прису-
тності делегатів, що він повісився через побиття співробітниками слідчо-
го ізолятору 2 вересня 1998 року. Але він не згадував жодних деталей по-
дії 3 вересня 1998 року. Він зазначив, що знаходився у збудженому стані 
і не міг більше терпіти поводження, якого зазнавав. У цьому зв’язку Комі-
сія зауважила, що скарга заявника про те, що він вчинив спробу самогуб-
ства, була підтверджена свідченнями начальника слідчого ізолятору, йо-
го двома помічниками та двома охоронцями, які були черговими 2 та 3 
вересня 1998 року. Твердження цих свідків можуть не співпадати щодо 
окремих деталей. Не дивлячись на це, Комісія вважає ці суперечності не-
значними за характером, враховуючи детальну, точну та загалом послідовну 
їхню розповідь. Kuznetsov, § 47 
У цьому зв’язку Комісія також надала значення тому, що заявнику 

відразу було зроблено непрямий масаж серця та штучне дихання рот у рот, 
що врятувало його життя. В той же час було викликано швидку медичну 
допомогу, а пізніше заявника оглянув отоларинголог; його було госпіталі-
зовано до психоневрологічної лікарні, де він пробув один день. Комісія від-
мічає, що на третій день після повернення з лікарні заявник взагалі стверд-
жував, що не вішався. Однак Комісія вважає, що заявник знаходився у шо-
ковому стані та мав часткову амнезію. Більше того, свідчення психіатра 
слідчого ізолятору, який детально оглядав заявника, свідчать про твердження 
заявника, що він не міг зрозуміти причини свого поступку та не уявляв, як 
він міг це зробити. Тому Комісія зауважила, що не можна становити поза 
розумним сумнівом, що заявник був підданий нелюдському поводженню 
у слідчому ізоляторі 2 та 3 вересня 1998 року. Kuznetsov, § 48 
Перед делегатами заявник стверджував, що його було побито 2 вересня 

1998 року. 3 вересня 1998 року о 8.48. його було знайдено повішеним у 
своїй камері. За словами його матері, спроба самогубства була наслідком по-
ганого поводження адміністрації слідчого ізолятору або посяганням на йо-
го життя. Kuznetsov, § 100 
Проаналізувавши скаргу відповідно до суворих стандартів, які застосо-

вуються при тлумаченні статті 3 Конвенції, Комісія дійшла висновку, що 
не було встановлено «поза розумним сумнівом», що заявник був підданий 
тортурам у слідчому ізоляторі 2 та 3 вересня 1998 року. Kuznetsov, § 101 
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Суд, як і Комісія, вважає, що на підставі доказів – усних і письмових – 
не було доведено за потрібним стандартом переконання, що заявник був по-
битий у СІЗО Івано-Франківської області на порушення статті 3 Конвенції. 
Kuznetsov, § 102 
Відповідно, Суд не встановив порушення статті 3 Конвенції у цьому 

відношенні. Kuznetsov, § 103 

Заявник свідчив перед делегатами, що у січні 1998 року та 20 серпня 
1999 року його було побито. Він заявив, що кілька осіб в масках зайшли до 
нього у камеру у супроводі начальник слідчого ізолятору. Він також згаду-
вав капітана Дорошенко, єдиного, хто був без маски. Другий інцидент ста-
вся, за словами заявника, у 1999 році, коли він вперше побачив начальника 
слідчого ізолятору. Він заявив, що його побили тому, що він відмовився 
зняти шорти, які носив у спеку. Aliev, § 153 
У цій справі Суд зазначає, що у своїх усних свідченнях перед делега-

тами заявник казав, що його били доволі часто, навіть до зазначених подій. 
Він не міг впізнати людей, які били його, окрім пана Дорошенко, який 
був без маски і віддавав накази. Його били по спині та порвали на шматки 
його шорти. Заявник не скаржився керівництву в’язниці, а також не вимагав 
медичної допомоги. Він скаржився до Генеральної прокуратури. Aliev, § 155 
Суд вважає, що розповідь заявника містить деякі подробиці та елемен-

ти, які навряд чи можна очікувати від вигадки. Однак Суд зазначає, що не 
існує будь-яких записів щодо жодної події, пов’язаної із поганим повод-
женням, змальованим заявником. Більше того, твердження заявника міс-
тять певні суперечності: не дивлячись на те, що у січні 1998 кілька осіб у 
масках зайшли до його камери у супроводі начальника СІЗО, і що капітан 
Дорошенко також був присутній, заявник стверджував, що другий інцидент 
відбувся, коли він побачив начальника СІЗО вперше. Aliev, § 156 
Заявник також згадує капітана Дорошенко в зв’язку з цим другим ін-

цидентом 20 серпня 1999 року. Суд зазначає, що пан В.М. Єлізарьєв свід-
чив під час візиту делегатів, що він був начальником слідчого ізолятора 
два з половиною роки, тобто з лютого 1997 року, і заявник не міг побачи-
ти його вперше 20 серпня 1999 року. Aliev, § 157 
Суд висловлює жаль, що делегати не змогли допитати капітана Доро-

шенка під час свого візиту до Сімферопольського СІЗО. Однак він зазначає, 
що заявник не подав жодної скарги начальнику СІЗО, його заступнику або 
старшому наглядачу, який також мав право приймати скарги та заяви. Та-
кож, за його свідченнями, він жодного разу не скаржився лікарю СІЗО. Од-
нак фельдшер стверджував, що заявник звертався до нього не частіше від 
інших в’язнів. Aliev, § 158 
Суд знає про побоювання заявника щодо наслідків своєї бесіди з деле-

гатами. Однак ці побоювання не пояснюють відсутності будь-якої скарги про 
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жорстоке поводження з боку службовців СІЗО. Також і його пояснення, ніби 
подавати скаргу начальнику було «марно», не переконує Суд Aliev, § 159 
Заявник зазначає, що бачив начальника СІЗО вперше 20 серпня 1999 

року. Це свідчення прямо суперечить свідченням, що давав начальник, 
який стверджував, що він щотижня регулярно відвідував засуджених. Суд 
зауважує, що свідчення начальника СІЗО були підтверджені заявником за 
заявою № 39483/98 «Назаренко проти України», який утримувався у тому 
ж самому СІЗО і свідчив перед делегатами в один день із цим заявником, 
і який сказав, що начальник відвідував в’язнів щовівторка. Суд не вважає 
вірогідним, що адміністрація СІЗО по-різному ставилася до в’язнів, врахо-
вуючи, що у Сімферопольському СІЗО перебувало лише тридцять осіб, за-
суджених до смертної кари. У світлі цих обставин Суд не визнає ці свідчення 
заявника надійними. Aliev, § 160 
Оцінюючи, чи достатньо доказів на підтвердження «поза розумним 

сумнівом» скарг заявника, Суд зазначає, що немає медичних або інших 
суттєвих доказів, які доводять, що заявник зазнав ушкоджень внаслідок за-
явленого ним поганого поводження з боку офіцерів Сімферопольського 
СІЗО. Відсутність такого застосування сили офіцерами СІЗО підтверджено 
усними показами свідків, заслуханих делегатами. Тому Суд вважає немож-
ливим встановити «поза розумним сумнівом», що заявник зазнав поганого 
поводження у СІЗО, як він це стверджує. Aliev, § 161 
Тож порушення статті 3 Конвенції у цьому відношенні не було. Aliev, § 162 

Заявник стверджує, що його п’ять разів побили під час перебування у 
Харківському СІЗО: 4 березня 1998 року, 22 січня та 21 лютого 1999 року, 
5 квітня та 4 травня 2001 року. Суд проаналізує усі ці випадки. Naumenko, § 122 
По-перше, щодо випадку, який стався 22 січня 1999 року, заявник не 

подав жодної скарги про зміст та тривалість поганого поводження. Відпо-
відно до слів свідка пана Неділька заявник скаржився того ж дня началь-
нику СІЗО на удари, але Суд дійшов висновку, що скарга не була подана 
належним чином. Крім того, лікар не знайшов жодної рани у заявника. 
Суд вважає, що відсутність відповідної інформації у справі свідчить про 
те, що 22 січня 1999 року не було поганого поводження. 
По-друге, Суд встановив, що така сама ситуація з так заявленим побит-

тям мала місце і 2 лютого 1999 року, і 5 квітня, і 4 травня 2000 року. Також 
матеріали справи свідчать, що заявник ніколи не скаржився до прокурора 
чи до іншого компетентного органу на погане поводження у той період і 
що відповідні заяви з’явились лише під час візиту делегатів. Naumenko, § 123 
Заявник стверджує, що був побитий особами у масках, які увірвалися 

до його камери 4 березня 1998 року. Щодо цього Суд відзначає, що за-
явник ефективно скаржився начальнику Харківського СІЗО на побиття. 
Був призначений медичний огляд, але жодного ушкодження у заявника 
не було знайдено. За словами свідка Овчаренка, рентген черевної порож-
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нини заявника показав аномалію селезінки. Лікар оцінив цю проблему як 
незначну. Naumenko, § 124 
Беручи до уваги послідовність скарг заявника, пояснення свідків та у 

світлі висновку Комітету із запобігання тортурам, згідно з яким особи в 
капюшонах взагалі могли побити ув’язнених в іншій установі, відвіданій 
членами Комітету, Суд вважає показання заявника дещо емоційними. Суд 
не знаходить жодного елементу, який міг би підтвердити реальність фак-
тів, на які він посилається. Показання заявника не підтверджуються жод-
ними матеріалами справи та показаннями свідків. Заявник стверджує, що 
побиття сталося після візиту членів Комітету та після другого звіту Комі-
тету у 1999 році. 
Комітет майже не чув скарг на погане поводження з засудженими з 

боку співробітників Харківського СІЗО. 
Суд зазначає, що свідок Неділько показав, що 1 червня 1998 року заяв-

ник отримав 2 удари палицею у спину внаслідок своєї агресивної поведін-
ки щодо співробітників СІЗО. Здається, що заявник не згадував цей випадок 
ані у листуванні з Судом, ані у бесіді з делегатами. Naumenko, § 125 
Суд не отримав жодного прийнятного та переконливого доказу того, 

що заявник отримав удари, які містили ознаки «нелюдського та такого, 
що принижує гідність, поводження». Суд не може довіряти показанням 
свідка Ємельянова, який обмежився повтором слів заявника і посилався 
на чутки. Naumenko, § 126 

У цій справі оскаржене погане поводження з заявником полягало, з од-
ного боку, у побитті, застосуванні електричних розрядів, поливання холод-
ною водою та, з іншого боку, у триманні із зав’язаними очима, образах, 
роздяганні та позбавленні їжі. Тим не менше, численні обставини у справі 
викликають сумніви щодо того, чи зазнав заявник поводження, забороне-
ного статтею 3 Конвенції, коли перебував під вартою поліції в управлінні 
безпеки Бітлісу. Talat Tepe, § 50 
По-перше, медичний звіт від 20 липня 1995 року не вказує жодних 

ознак поганого поводження на його тілі. Суд звернув увагу на відсутність 
подробиць у звіті. Тим не менше, він також відзначає, що заявник не на-
дав жодних матеріалів, які б могли поставити під сумнів висновки цього 
звіту та надати більшої вірогідності його заявам. Talat Tepe, § 51 
По-друге, Суд зазначає, що єдиним доказом на підтримку скарг заяв-

ника про тортури є медичний звіт від 15 серпня 1995 року. Він відзначає, 
що Уряд підкреслив декілька неузгодженостей у цьому звіті. Не бажаючи 
недооцінити суттєвість висновків у звіті, Суд не може залишити поза ува-
гою те, що доказ, на який посилається заявник, не нагадує звичайний ме-
дичний звіт. Звіт не містить назву медичного закладу або номер диплома 
лікаря. Крім того, він нічого не каже про те, чи був заявник дійсно огляну-
тий лікарем, як він був оглянутий, у якому ступені та коли. Talat Tepe, § 52 
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По-третє, Суд вражений тим, що заявник не надав цей медичний звіт 
жоднім національним органам, не згадав про нього, коли давав свідчення 
слідчому та прокурору. Суд відзначає, зокрема, що у своїх свідченнях про-
курору від 17 серпня 1995 року, які він давав через двадцять п’ять днів 
після того, як, за його словами, його оглянув лікар, та через два дні після 
складання звіту, він стверджував, що не має жодних доказів на підтверд-
ження своїх заяв окрім своїх свідчень. Це дійсно дивно, що заявник не 
надав національним органам єдиний доказ, який міг підтвердити його за-
яву про тортури та надавав йому можливість виправити становище на на-
ціональному рівні. Talat Tepe, § 53 
У підсумку, оскільки докази, наявні в нього, не дають йому можливо-

сті встановити поза розумним сумнівом, що заявник зазнав поганого по-
водження, Суд не вважає доведеним, що тут було порушення статті 3 
Конвенції. Talat Tepe, § 54 

2.2. Застосування насильства під час затримання 

   .       Kmetty, § 33-36 – с. 77 

Комісія не змогла з’ясувати повністю фактичні обставини, за 
яких заявник був поранений. У своїй завершальній доповіді вона зазна-
чила, що, не зважаючи на кілька запитів, Уряд ніяк не обґрунтував свій до-
від, ніби поранення заявника сталося випадково. Встановлюючи порушен-
ня статті 3, Комісія, посилаючись на рішення у справі Рібіча (Ribitsch) проти 
Австрії, головним чином спиралась на відсутність в Уряду вірогідного по-
яснення тому, як було завдано ушкоджень, та належних доказів, які довели 
б факти, здатні викликати сумніви щодо версії заявника. Rehbock, § 70 
Суд зазначає, що можливе погане поводження, яке завдало ушкоджень, 

сталося під час арешту заявника, а не після того, як він був затриманий. 
Тому ця справа відрізняється від страви Рібіча (Ribitsch) проти Австрії, де 
ушкодження заявникові були завдані під час тримання під вартою. З ін-
шого боку, вона також відрізняється від справи Клаас (Klaas) проти Німеч-
чини, котра стосувалася не настільки тяжких ушкоджень, що були отри-
мані під час операції з арешту, але де національні суди встановили факти, 
мавши нагоду безпосередньо заслухати свідків та визначитися щодо досто-
вірності їхніх свідчень. Rehbock, § 70 
У цьому випадку заявник був заарештований не під час випадкової опе-

рації, яка може набути несподіваного напрямку, коли поліція змушена реа-
гувати без попередньої підготовки. Наявні у Суду документи вказують, 
що поліція заздалегідь планувала операцію з арешту та мала достатній час, 
аби визначити можливі ризики та вдатися до необхідних заходів для здій-
снення арешту. Були задіяні тринадцять поліцейських, і вони безперечно 
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числено переважали трьох осіб, яких збиралися заарештувати. Крім того, 
заявник не загрожував поліцейським, які заарештували його, чи то витяг-
нувши зброю, чи то напавши на них. За цих обставин, враховуючи особ-
ливо тяжкий характер ушкодження4, та зважаючи на те, що це питання не 
було вирішено у національних судах, на Уряді залишається обов’язок до-
вести переконливими аргументами, що застосування сили не було надмір-
ним. Rehbock, § 72 

23 травня 2000 року, після слухання справи по суті, Уряд надав Суду 
звіт щодо поведінки поліції під час арешту заявника, датований 8 березня 
1996 року. Цей звіт не був наданий Комісії, коли вона вивчала справу. 
Звіт містить висновок, що причетні кримінальні слідчі діяли за законом та 
застосували силу, необхідну через опір, який чинив заявник під час арешту. 
Rehbock, § 73 
Суд зазначає, що постанова провести розслідування була ухвалена че-

рез п’ять місяців після того, як 8 вересня 1995 року стався інцидент. Розслі-
дування проводилося управлінням поліцій Словень Градек (Slovenj Gradec), 
співробітники якого були причетні до арешту заявника. Звіт не вказує на 
відомості та докази, на яких ґрунтується. Зокрема, зі звіту не ясно, чи до-
питував його автор заявника, інших осіб, заарештованих разом з ним, або 
якихось свідків крім самих причетних поліцейських. Крім того, Уряд не по-
яснив, чому звіт став доступним лише на пізніх стадіях розгляду. Rehbock, § 74 
Під час розгляду у Комісії Уряд стверджував, що заявник отримав 

ушкодження, коли вдарився головою о бампер автомобіля. Але поліцей-
ський звіт від 8 березня 1996 року вказує, що заявник вдарився обличчям 
об крило стоячого автомобіля та поверхню парковки. Уряд не пояснив цих 
розбіжностей. Rehbock, § 75 
Суд нагадує, що заявник зазнав як подвійний перелом щелепи, так і за-

бій обличчя. Враховуючи тяжкість тілесних ушкоджень, Суд вважає, що – 
попри висновок, який міститься у згаданому звіті, – Уряд не надав пере-
конливих та вірогідних доводів, які надали б підстави для пояснення та 
виправдання насильства, що було застосоване під час операції з арешту. 
Тож застосоване насильство було надмірним та невиправданим за цих об-
ставин. Rehbock, § 76 
Таке використання сили мало наслідком ушкодження, яке, поза всяким 

сумнівом, спричинило таке значне страждання заявнику, що перетворило 
його на нелюдське поводження. Rehbock, § 77 

                                                        
4 Подвійний перелом щелепи. Прим. укладача 
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Особлива думка 
Rehbock. Частково незгодна (dissenting) думка судді Жупанчича: ІІ. ‹…› Пропорційність за-

стосування сили у таких ситуаціях вочевидь залежить від поведінки особи, 
яку заарештовують. 

 Але у кримінальному праві твердо встановлено, що використання сили під 
час арешту підозрюваного небезпечного злочинця не може визначатися ли-
ше ex post facto. Бійка, сутичка і таке інше звичайні у таких ситуаціях. Правиль-
на судова оцінка факторів, які призвели до використання сили, має брати 
до уваги збуджений стан тих, хто бере участь у самозахисті, захисті інших 
людей та у інших нагальних та насильницьких ситуаціях. У термінах матеріаль-
ного кримінального права такі ситуації схожі на виправдане використання 
сили для самозахисту. Використання сили для самозахисту має бути сучас-
ним нападу, помірним меті відбити незаконний напад, який сам не був спро-
вокований, і таке інше. Логіка тут така ж як і логіка крайнього емоційного 
збудження, у якому діяч більшою частиною спровокований. Більшість кри-
мінальних кодексів мають норми щодо цього. Прийнятна межа допустимого, 
таким чином, має значення, якщо тільки наявні інші виправдовуючи ознаки 
(одночасність насильства та проти-насильства, законність самого арешту, розу-
міння особою того, що її заарештовують, добросовісність та розумна оцінка 
небезпеки з боку поліцейських, що здійснюють арешт, тощо). Коли ця логіка 
застосовується до виконання законного арешту, це означає, що використання 
сили не буде надмірним, якщо з погляду діяча (безумовно) необхідно здійснити 
позбавлення волі. Якщо особа під час арешту чинить опір, сучасне застосу-
вання додаткової сили виправдане, щоб поліція досягла своєї законної мети. 
Цей тест є як суб’єктивним, так і об’єктивним. 

 Я посилаюсь на статтю 2 § 2 Конвенції, коли навіть позбавлення життя не 
вважається таким, що суперечить Конвенції, якщо воно є наслідком застосуван-
ня сили, яка не виходить за межі безумовно необхідної «з метою здійснити 
законний арешт або запобігти втечі особи, що законно затримана». 

 Цікаво, що це положення залишилось, незважаючи на заборону смертної кари 
у статті 1 Протоколу № 6. Таким чином, державі дозволяється вдаватися до 
сили при здійсненні законного арешту – хоча їй не дозволяється призначати 
та виконувати смертну кару. Цей виняток стосується саме крайніх випадків 
самозахисту, захисту інших осіб тощо, тобто усталених кримінально-право-
вих доктрин щодо ситуації крайньої необхідності. У такій ситуації від діяча 
не можна очікувати зваженого, розумного, поміркованого та цілком раціональ-
ного рішення щодо питання, яка сила є «не більша, ніж безумовно необхід-
на». Здається зрозумілим, що у сутичках такого роду – у тому числі при здійс-
ненні арешту – слід очікувати перебільшеної реакції з обох сторін. Існує чис-
ленна спеціальна судова практика на підтримку цього. 

 Навіть на перший погляд, але все ж здається, що є протиріччя між самим 
існуванням винятку (що дозволяє державі застосовувати летальну силу при 
здійсненні законного арешту), з одного боку, та вимогою, щоб використання 
летальної сили, принаймні заднім числом, вважалось «абсолютно необхідним», 
з іншого. Це протиріччя можна пояснити тільки з телеологічного погляду. 
Ми мусимо пам’ятати, що творці Конвенції не бажали відкривати двері довіль-
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ному використанню летальної сили при здійсненні законного арешту. Але 
вони не намагалися для таких крайніх ситуацій передбачити стандарт строгої 
та безумовної розумності. 

 Якщо Конвенція дозволяє застосування летальної сили для здійснення за-
конного арешту, тож застосування сили – якщо вважається за необхідне – до-
зволяється a fortiori, якщо вона спричиняє не смерть, а лише тілесні ушкод-
ження. 

 ІІІ. Нарешті, постає питання щодо відповідальності за ушкодження, спричине-
не під час та завдяки використанню цієї додаткової сили поліцією. 

 Ненавмисна шкода є як раз те, що матеріальне кримінальне право називає 
поза-умисним (preterintentional) наслідком (те, що сталось поза тим, що плану-
валось). Відповідальність за наслідки, що виходять за межи прямого умислу 
діяча настає, якщо вони є результатом принаймні нерозсудливості (свідомої 
недбалості) або (несвідомої) необережності, – але лише якщо сама дія у формі 
необережності тягне відповідальність. У такому випадку діяч, навіть якщо він 
не знав напевно, якими будуть наслідки його дії, але міг та мав знати, що такі 
наслідки можуть статися, відповідає також за ненавмисний результат своєї дії. 

 Принаймні теоретично зламана щелепа заявника у цій справі могла бути ре-
зультатом прямого умислу (dolus directus) офіцерів поліції. Кожен презюмуєть-
ся таким, що бажав природних наслідків своєї дії. За загальним правилом, на 
поліції мав би лежати тягар доведення, що вони не намагались спричинити 
оскаржене заявником ушкодження. Однак це має на увазі, що дії офіцерів по-
ліції тут мали за свої природний наслідок перелом щелепи. А це знову має на 
увазі, що офіцери поліції намагались ушкодити заявника та саме досягли то-
го, чого намагалися. ‹…› 

 На відміну від обставин у справі Селмоуні (Selmouni), де насильство було садистсь-
ким та сталося після того, як заявник був позбавлений свободи, тут поведінка 
поліції становила, щонайгірше, перебільшену реакцію на спробу заявника втек-
ти. Ушкодження, завдане такою войовничою перебільшеною реакцію, не 
було навмисним, тобто воно було поза-умисним (preterintentional) наслідком ви-
правданого застосування сили. Тому, за найгіршим сценарієм, це ушкоджен-
ня можна віднести до нерозсудливості офіцерів поліції, але не до їхнього умис-
лу. Оскільки і нелюдське, і таке, що принижує гідність, поводження вимагають 
прямого умислу, ушкодження тут, на мій погляд, не може вважатися ані «тор-
турами», ані «нелюдським та таким, що принижує гідність, поводженням». 

 Однак, за менш крайнім та більш вірогідним сценарієм, ми вважали б завдане 
заявнику ушкодження ненавмисним наслідком навмисного використання сили 
офіцерами поліції. За версією офіцерів поліції, заявник, будучи захопленим, 
намагався втекти. У відповідь два офіцери кинулися на нього, та збили його 
на землю. У цій історії навмисне застосування сили було спровоковане спро-
бою заявника втекти. Пов’язане з цим ушкодження можна розглядати або як 
таке, що цілком можливо передбачити, або ні. Але навіть якщо його можна 
було передбачити, щонайгірше його можна було б віднести до свідомої не-
дбалості офіцерів поліції. Оскільки свідома недбалість з правової точки зору 
не може вважатися нелюдським та таким, що принижує гідність, поводжен-
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ням, не можна казати, навіть у найгіршому з можливих сценаріїв, про пору-
шення статті 3 Конвенції. 

 Характер ушкодження, – кість щелепи, зламана у двох місцях, – узгоджується 
з цією історією, тобто з ударом заявника об твердий предмет (наприклад, о 
бампер сусіднього автомобіля), у той час як таке ушкодження зовсім не узгод-
жується з простим «ударом кулаком», як це стверджує заявник. 

 Зважаючи на внутрішні поліцейські дисциплінарні правила у Словенії, надто 
неймовірно, щоб офіцери мали прямий умисел (dolus directus) зламати щелепу. 
Про таке тілесне ушкодження обов’язково стало б відомо, та керівництво по-
рушило б проти офіцерів щонайменше внутрішнє дисциплінарне прова-
дження. Як член Комітету ООН проти тортур я мав нагоду спостерігати за 
наполегливими спробами недисциплінованих поліцейських сил будь-де у 
світі сховати наслідки тортур або нелюдського та такого, що принижує гід-
ність, поводження. Неймовірно, щоб умисел офіцерів на нелюдське та таке, 
що принижує гідність, поводження спонукав би їх завдати такого ушкоджен-
ня, при якому була б потрібна медична допомога та неминучий медичний 
висновок щодо ушкоджень. 

 У протоколі є особисто написані свідчення заявника, що ушкодження не є 
провиною поліції. Їх доказова цінність була б менша, якби вони були лише 
підписані заявником, написані словенською, а не рідною заявнику німецькою 
мовою, та якби заявник не був вкрай недовірливим до іноземного оточення, у 
якому він опинився. Важко повірити, що така особа могла бути примушена 
написати та підписати ясні свідчення, що виправдовують поліцію. Заявник 
стверджував про «психологічний терор», але не продемонстрував, зокрема, 
якого роду погрози могли спонукати багаторазового чемпіона з бодібілдінгу 
написати: «Я впав, вдарившись обличчям об крило автомобіля та пошкодив щелепу. 
(Підпис) Це сталося вчора між 5 та 6 годинами вечора». [переклад Уряду Словенії] 

 Тому я схильний вірити, що заявник намагався втекти, що два офіцери збили 
його на землю, щоб запобігти втечі, та що він вдарився своїм підборіддям об 
бампер сусіднього автомобіля. 

З самого початку Суд зазначає, що Уряд не заперечував заяви про 
застосування насильства. Суд також зазначає, що д-р Томас, якого офіцери 
поліції викликали після спроби заявника втекти, оглядав його до вечора 
29 вересня 1988 року та не знайшов будь-яких аномалій або ознак ушкод-
жень чи ударів на його тілі. Здається, що заявник навіть сказав, що йому 
нічого розповісти. Caloc, § 93 
Визнано, що медичні довідка, складена д-ром Кеклардом 1 жовтня 

1988 року, наступного дня після звільнення заявника з-під варти, зазначає 
значні синці та послаблення рухомості правого плеча – ознаки того, що 
обидва зап’ястя зв’язувались, – та біль у попереку з тимчасовим сколіозом 
через контрактуру м’язів. Довідка не згадує будь-яких інших синців, кро-
вовиливів, подряпин або, зокрема, будь-яких слідів на шиї, яких слід очіку-
вати після того, як чоловік провів усю ніч прив’язаним. Caloc, § 94 
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Суд також зазначає, що висновок, складений експертом д-ром Кайо-
лом 29 вересня 1989 року, стверджує: «Ознайомившись з медичною довід-
кою д-ра Кекларда та приймаючи до уваги інформацію, отриману під час 
бесіди та [медичного] обстеження, … 1 жовтня 1988 [заявник] мав синці 
на правому плечі (після падіння зі стоячого положення) та біль при кори-
стування зап’ястями та попереком…». Ці висновки були підтверджені 
висновком, складеним експертом д-ром Енсфельдером 27 грудня 1991 року. 
Caloc, § 95 
Крім того Суд зазначає, що за словами медичного експерта, допитаного 

президентом обвинувальної камери 26 березня 1993 року, «коли синці по-
ходять від пошкодження м’язів або зв’язок, наслідки найчастіше залиша-
ються на строк, який залежить від інтенсивності травматичного впливу, і 
можуть лишатися два або три дні; біль від запалення також триває до цього 
моменту». Caloc, § 96 
Тож Суд не може знайти будь-яких фактів, які можуть поставити під 

сумнів висновки національних судів щодо причин фізичного болю та зма-
льованих вище наслідків; тому можна вважати, що ці явища спричинені 
насильством, застосованим під час спроби заявника втекти. Caloc, § 97 
Тому завдання Суду полягає у тому, щоб визначити, чи була застосова-

на у цьому випадку сила помірною. У цьому відношенні Суд надає особли-
ве значення тривалим ушкодженням. Суд зазначає, що 1 жовтня 1988 року 
д-р Кеклард надав восьмиденну відпустку у зв’язку з хворобою та при-
значив лікування, яке полягало у застосування рентгена та фізіотерапії 
для поновлення функцій, та що він згодом продовжив відпустку у зв’язку 
з хворобою до 20 жовтня 1988 року. Суд також зазначає, що у своєму 
експертному висновку від 29 вересня 1989 року д-р Кайол вирішив, що 
проблеми, які є наслідком застосування сили офіцерами поліції, спричи-
нили «загальну фізичну нездатність діяти на три дні [та] тимчасову зага-
льну непрацездатність на дев’ятнадцять днів». Нарешті, Суд зазначає, що 
27 грудня 1991 року д-р Енсфельдер прийшов до висновку: «З огляду на 
характер цих ушкоджень та призначене лікування, двадцять днів, визна-
чені лікарем, розумно прийнятні як строк повної непрацездатності. Робо-
та водія вантажівки висуває значні вимоги до суглобів верхніх кінцівок, 
особливо до плечового суглоба, та не може виконуватися, якщо цей суглоб 
не функціонує належним чином». Caloc, § 98 
Суд тримається думки, що з огляду на ушкодження заявника, які го-

ловним чином вплинули на його праве плече, можна припустити, що рі-
шення визнати його непрацездатним на строк у двадцять днів було викли-
кане особливим характером його професії водія вантажівки. Caloc, § 99 
Суд відзначає, що у цьому випадку заявник не заперечував свою спробу 

втекти. Крім того, як ясно з протоколів допиту від 29 та 30 вересня 1988 
року, заявник визнав, що він «опирався» та «відштовхував» офіцерів полі-
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ції, коли намагався втекти. Також ясно з протоколу допиту заявника від 
28 лютого 1989 року, що він визнав, що «чинив певний опір» поліцейсь-
ким, які намагалися затримати його. Більш того, зі свідчення від 1 березня 
1989 року д-ра Томаса, який оглядав його, коли він перебував під вартою, 
не видно, що заявник був побитий. Також і медична довідка д-ра Кекларда 
не вказує, що він знайшов якісь сліди ударів на тілі заявника. Caloc, § 100 
Тому Суд, як і Комісія, вважає, що не доведено, ніби сила, застосована 

під час інциденту, була надмірна або не відповідала обставинам. Тож не 
було порушення статті 3 Конвенції щодо застосування до заявника сили 
під час його спроби втекти. Caloc, § 101 

Сторони погодилися, що розглянуті ушкодження офіцери поліції за-
вдали заявникам кулаками та поліцейськими дубинками та шляхом за-
стосування сльозогінного газу до другого заявника. Також не заперечува-
лось, що офіцери поліції застосували силу 4 жовтня 1993 року у атлетич-
ному клубі та під час супроводження заявників до поліцейської машини, 
щоб здійснити арешт всупереч опору заявників. Але сторони не дійшли 
згоди щодо того, чи били заявника у поліцейській машині по дорозі до 
поліцейського відділку. Треба зазначити, що під час національного роз-
слідування на двох рівнях не підтвердились слова заявників про побиття 
їх у машині, коли вони лежали, сковані наручниками. Хоча Суд не зв’яза-
ний висновками національних органів щодо фактів, які можливо порушу-
ють Конвенцію, Суд на підставі наявних доказів та пояснень сторін, вва-
жає неможливим встановити, чи відбулося будь-яке погане поводження 
у поліцейській машині, як це стверджується заявниками. Berliński, § 61 
Суд зазначає, що 4 жовтня 1993 року заявників заарештували у ході 

операції, яка набула несподіваного розвитку, що вимагало відповідної ре-
акції поліції. По-друге, хоча шість поліцейських переважали за кількістю 
двох заявників, треба зважити на те, що заявники були тренованими куль-
туристами, та що вони успішно опиралися законним діям поліцейських 
офіцерів: відмовлялись підкоритися усним вимогам залишити атлетичний 
клуб, опирались спробам поліцейських схопити їх та вдарили двох офі-
церів. Ще гірше, що заявники підкорилися арешту, лише коли їм погро-
зили зброєю, і згодом вони були засуджені за напад на поліцейських. Суд 
погоджується з висновком національних судів, що заявникам бракувало 
критичної оцінки власної поведінки, коли вони мали виконати простий 
обов’язок підкоритися законній вимозі правоохоронця – обов’язок, який є 
часткою загального громадянського обов’язку у демократичному суспіль-
стві. Ці обставини є важливим свідченням проти заявників, тому тягар 
Уряду довести, що використання сили не було надмірним, у цьому випад-
ку значно полегшується. Berliński, § 62 
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На додаток Суд відзначає, що хоча перший заявник залишався у лікарні 
11 днів, не встановлено, що цей строк був необхідним для його одужання 
від ушкоджень, завданих 4 жовтня 1993 року, оскільки він міг вийти з лікар-
ні через чотири дні після події. Суд також зазначає, що другий заявник за-
знав менш серйозних ушкоджень та лікувався амбулаторно. Berliński, § 63 
Сама тяжкість розглянутих ушкоджень не знецінює того висновку, що 

застосування фізичної сили у цьому випадку було необхідним через вла-
сну поведінку заявників. Тому, хоча заявники зазнали страждань внаслідок 
події 4 жовтня 1993 року, використання сили щодо них не можна вважати 
надмірним. Berliński, § 64 

Суд вважає, що ушкодження, які отримав заявник, свідчать про значні 
фізичний біль та страждання. Крім того, вони мали наслідки для здоров’я. 
Також ясно, що насильство щодо заявника було застосовано офіцерами 
поліції під час виконання своїх обов’язків. Але не доведено, що біль та 
страждання завдавались заявникові навмисно з метою, наприклад, змуси-
ти зізнатися у злочині або зламати його фізичний та моральний опір. Та-
кож ушкодження були спричинені протягом короткого часу, під час полі-
цейської операції з арешту підозрюваних злочинців, яка вочевидь супро-
воджувалась підвищеною напругою. У цих обставинах Суд вважає, що 
оскаржене погане поводження було достатньо суттєвим, щоб вважатися 
нелюдським, але воно не може розглядатися як тортури. Krastanov, § 53 

Встановлені ушкодження, отримані першою заявницею, узгоджуються 
як з її версією події, так і з версією офіцерів поліції. Але національні суди 
постановили рішення не на її користь. 
Коли регіональний суд дійшов висновку, що вона сама завдала собі 

шкоди під час опору арешту і що офіцери поліції не застосовували надмір-
ну силу, він знаходився у більш зручному становищі, оскільки міг спосте-
рігати, як різні свідки давали свідчення, та оцінювати їх достовірність. Під 
час розгляду справи у Страсбурзі не було надано будь-яких матеріалів, які 
могли б поставити під сумнів висновки національних судів та посилити 
значення тверджень заявниці як у Комісії, так і в Суді. 
Суд відзначає різницю між цією справою та справою Томазі (Tomasi) 

проти Франції, де певні висновки можна було зробити з тієї обставини, 
пан Томазі отримав протягом сорока восьми годин, які перебував у полі-
цейському відділку, ушкодження, які не знайшли пояснення. 
Суду не було надано жодних переконливих доказів, які змусили б його 

відійти від оцінки обставин, яку дали національні суди. Klaas, § 30 
Відповідно, неможливо дійти висновку, що була порушена стаття 3. 

Klaas, § 31 



Застосування насильства під час затримання 93 

Особлива думка 
Klaas. Незгодна (dissenting) думка судді Петтіті: Що стосується поліцейського насильст-

ва, яке є великою проблемою в усій Європі, то у справі Клаас постає ключове 
питання щодо розподілу тягаря доведення. Більшість цього не визнала. 

 На мій погляд, – який, я вважаю, підтверджується деякими європейськими ко-
дексами кримінального судочинства, – найбільш визнаним принципом є той, 
що функція поліції полягає у підтриманні безпеки та захисті суспільства. 

 Хоча поліція і повинна втрутитись у фундаментальні права для здійснення 
необхідного захисту та підтримання закону, вона при такому втручанні повин-
на поважати ці права. За основним правилом поліція має захищати людей від 
будь-якого насильства та забезпечувати їхню фізичну безпеку. Коли вона зму-
шена діяти проти тяжких кримінальних злочинів, поліція не має права засто-
совувати насильство, окрім як в умовах самозахисту або значного опору, і то-
ді відповідні дії мають бути пропорційними небезпеці. 

 У такому разі тягар доведення необхідності самозахисту або факту значного 
опору має лягати на поліцію, оскільки в іншому випадку офіцери поліції мо-
жуть застосувати насильство, а потім стверджувати, що існував значний опір, 
пересуваючи таким чином тягар доведення на потерпілих, які були б майже 
безсилі спростувати заяви, зроблені посадовцями під присягою. ‹…› 

 Було встановлено, що насильство було застосовано під час арешту, коли за-
стосування насильства поліцією заборонено, як воно заборонено під час три-
мання під вартою. Це насильство може чітко бути приписано офіцерам полі-
ції, як у справі Томазі, де Європейський Суд, здається, вказав, що статті 3 за-
стосовується незалежно від фізичного рівня жорстокості такого насильства. 
‹…› 

 Не відповівши по суті на головне питання та, на мій погляд, не навівши до-
статніх мотивів для свого рішення, яке суперечить висновку Комісії, що ґрун-
тується на тягарі доведення, більшість залишила без відповіді суттєві питання, 
які постали Європі у галузі поліцейського насильства. У той час, як поліцей-
ські органи докладають значних зусиль, що вдосконалити навчання профе-
сійній етиці у поліцейських школах, справа Клаас надає можливість відсто-
ронити у контексті статті 3 Конвенції питання тягаря доведення та елементи 
насильницького опору та самозахисту. ‹…› 

 У традиційному національному кримінальному праві та за загальними прин-
ципами кримінального права у Європі, підхід до поліцейського насильства не 
може бути таким же, як до іншого насильства з боку однієї людини щодо ін-
шої. Заборона такого насильства випливає з ролі поліції, яка полягає перш за 
все у захисті людей. 

 Виправдувальні обставини та посилання на провокацію у ситуації звичайно-
го насильства з боку приватної особи і з боку офіцера поліції не можуть роз-
глядатися однаково за кримінальним правом. 

 Поліцейські не мають права нападати на людину, за винятком випадку знач-
ного опору, що чиниться нею під час виконання їхніх обов’язків, або при 
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самозахисті, і тоді на поліцію покладається тягар доведення такого значного 
опору або самозахисту. 

 Навіть в такому випадку поліція має довести, що їхні дії у відповідь були про-
порційні. Але у цій справі були встановлені і не заперечувались певні насиль-
ницькі дії. Поліція не довела, що був значний опір, і реакція поліцейських 
була явно невідповідною. 

 Обставини справи у порівнянні зі справою Томазі (підозрюваному у навмис-
ному вбивстві) викликають значно більший сум, хоча насильство було приб-
лизно однаковим у обох випадках. У всякому разі, критерій суттєвості не роз-
глядався у справі Томазі. ‹…› 

 У цьому випадку, навіть якщо виключити відповідальність поліцейських за 
ушкодження плеча, не заперечується наявність слідів інших ударів. Їх не мож-
на віднести за рахунок насильницького опору заарештованої особи, і вони 
безперечно є наслідком насильства з боку поліції. Ще більше викликає жаль 
те, що поведінку офіцерів поліції з того моменту, коли вони вирішили доста-
вити заявницю до поліції, не можна відокремити від того, що викликало ін-
цидент. Правопорушення було, крім того, незначним, адміністративним. ‹…› 

 Поліція не може поводитися однаково з мирними законослухняними грома-
дянами та з небезпечними злочинцями – це було б заперечення ролі поліції. 
Населення вимагає захисту з боку поліції, а поліція має відповідний обов’язок 
надавати цей захист. 

 Також, у випадку арешту громадянами злочинця, якого застали на місці злочину 
(що дозволено, між іншим, у Великій Британії), питання щодо відповідальності 
вирішується інакше, ніж у випадку втручання поліції у схожому становищі. 

 Сварка між приватними особами, що призвела до насильства, не може порів-
нюватись з втручанням поліції. Підстави для обговорення з погляду криміна-
льного права різні. У випадку насильства з боку поліції поняття самозахисту, 
виправдувальних обставин та провокації регулюються іншими правовими 
нормами. ‹…› 

 З іншого боку, у той час, коли збільшується кількість нападів на поліцію з 
боку злочинних елементів, і поліція актуально або потенційно протистоїть 
переважаючому у кількості супротивнику, держава та суди мають підтримува-
ти поліцію, яка необхідна для підтримання громадського порядку та утвер-
дження демократії. 

 Питання, що постає у випадку звинувачення у значному опорі, полягає у то-
му, на кого – на обвинувачення або на захист – покладається обов’язок довес-
ти (на судовій або досудовій стадії), по-перше, те, що насильство дійсно було 
застосовано та було невиправданим, та, по-друге, що дії у відповідь були не-
обхідні та помірні. Логічно, виходячи як з презумпції невинуватості, так і з 
загальних принципів щодо тягаря доведення, на обвинувачення покладене 
доведення того, що правова вимога значного опору виконана та насильство 
було виправданим. 

 Також не можна забути, що офіцери поліції та державні посадовці, які без 
будь-якої законної мети вчиняють насильство над особами, караються у кри-
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кримінальному порядку. Також, якщо ці посадовці та офіцери припустилися 
фізичного насильства, вони не можуть завжди заявляти, що вони застосува-
ли насильство виправдано. 

 Чи не писав Гегель: «Напад – це заперечення права, захист – це заперечення 
цього заперечення, тож ствердження права»? Тому немає сумніву, що право 
на самозахист іноді виникає ‹…› при захисті як себе, так і інших осіб, а також, 
що самозахист тільки тоді може визнаватися, коли напад був невиправданим, – 
іншими словами, коли він порушував порядок і коли захист з боку поліції був 
помірним та відновив спокій, не порушивши його у іншому відношенні. 

 Якщо поліцейський посилається на самозахист від заарештованої особи або 
на значний опір з боку цієї особи, опір з боку заарештованої особи має бути 
таким, який неможливо подолати. ‹…› 

Klaas. Незгодна (dissenting) думка судді Уолша: ‹…› Чи знаходиться будь-хто під вартою 
поліції кілька хвилин або кілька днів, від цього не змінюються принципи, що 
застосовуються. Коли поліція бере особу під варту, вона автоматично бере на 
себе обов’язок охороняти цю особу від шкоди, байдуже – з боку співробітни-
ків поліції чи з іншого боку. Як тільки свобода особи була обмежена полі-
цією, вона або він знаходиться під вартою поліції, незалежно від того, чи об’яв-
лено формально про арешт. Якщо встановлено, що фізична шкода завдана 
такій особі під час перебування під вартою поліції, на поліцію та відповідну 
державу падає тягар доведення, що ця шкода не була завдана або викликана 
діями поліції або недостатнім піклуванням з її боку. 

Klaas. Незгодна (dissenting) думка судді Спілмана: Принципове питання, яке постало у 
справі Клаас, виходить за межі його особливих обставин. Жорстокість поліції – 
не суто німецьке явище, це європейська проблема. 

 Якщо хтось має сумніви щодо цього, він може почитати звіти Європейського 
Комітету із запобігання тортурам. 

 Чим це пояснюється? 
 На мій погляд, трьома факторами, а саме 
 1. Оскільки погане поводження поліції майже завжди відбувається буз свідків, – 

виключаючи потерпілих, – факти систематично заперечуються. 
 2. Ушкодження, формально підтверджені медичними актами, пояснюються 

або самоушкодженням, або випадковістю, або взагалі ніяк не пояснюються 
(зненацька, з невідомої причини, певна людина падає, вдарившись головою 
о шафу). ‹…› 

 3. Дуже часто таке жорстоке поводження (яке зазвичай називають по-францу-
зьки «bavures», або помилки) знаходить розуміння у національних судах. 

 За таких обставин, я вважаю, що обов’язок оцінки доказів лягає на Європейсь-
кий Суд. ‹…› 
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2.3. Застосування засобів стримування 

   .        Herczegfalvy, §§ 81-84 – с. 130 
Mouisel, §§ 46-47 – с. 144 

Застосування наручників зазвичай не створює проблеми з 
погляду статті 3 Конвенції, коли такий захід застосовується у зв’язку з 
законним арештом або затриманням та не тягне застосування сили або 
публічної демонстрації, які перевищують розумно зважену необхідність 
за даних обставин. У цьому відношенні певне значення має, наприклад, 
чи були підстави вважати, що відповідна особа чинитиме опір арешту або 
втече, завдасть ушкоджень чи шкоди, або знищить докази, а також особ-
ливі обставини доставлення до лікарні для медичного лікування. Raninen, 
§ 56; Öcalan, § 221; Hénaf, § 48 
Стосовно цього публічний характер поводження може мати значення. 

На додаток, публічність поводження або лише те, що потерпілий був при-
нижений у власних очах, можуть братися до уваги. Öcalan, § 221 

Щодо небезпеки, яку становив заявник, Суд відзначає, що в нього бу-
ло кілька засуджень, але не було будь-яких виразних посилань на акти на-
сильства. Зокрема, йому надавались чотири відпустки протягом ув’язнен-
ня, що не створило проблем. Визнано, що з п’ятої відпустки він не повер-
нувся до в’язниці. Але експерти-психіатри пояснювали його поведінку у 
цьому випадку «психологічним розладом», який тимчасово порушив його 
здатність діяти розсудливо. Після цього єдиного випадку він не проявляв 
жодних ознак розладу. Хоча не можна не зважати на випадок 1998 року, 
він був ненасильницьким та поодиноким. Hénaf, § 50 
Суд вважає, що не встановлено, ніби заявник становив небезпеку у 

час, який розглядається. Це цілком ясно з письмових вказівок начальника 
в’язниці, де йшлося про те, що заявник мав бути переведений до лікарні і 
триматися там за звичайним, а не посиленим наглядом. Крім того, заявник 
залишався у ліжку не прикутим протягом дня і це не викликало питань з 
погляду безпеки. Hénaf, § 51 
У будь-якому випадку небезпека, яку ніби становив заявник, не може 

виправдати ту обставину, що він був прикутий до свого лікарняного ліжка 
вночі перед операцією, тим більше, що два офіцери поліції вартували біля 
його кімнати. Hénaf, § 52 
Щодо висновку Суду у наведеній вище справі Херцегфалві (Herczeg-

falvy), у якій тримання пацієнта психіатричної лікарні прикутим до ліжка 
було визнано таким, що «викликає стурбованість», але виправданим за ме-
дичними показниками, цей висновок не можна застосувати до цього випад-
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ку або на спростування доводів заявника. У цьому випадку, – навіть зали-
шивши осторонь інший контекст, тобто що лікарня була не психіатричною 
і там не було належного поліцейського нагляду за кімнатою заявника, – 
жодної медичної підстави не було наведено. Hénaf, § 53 
Тож залишається визначити, чи потрапляє такий акт у сферу дії статті 3 

та, якщо так, якого рівня жорстокості він досяг. Hénaf, § 54 
У цьому зв’язку Суд нагадує, що «зважаючи на те, що Конвенція є 

«живим інструментом, який слід тлумачити у світлі сучасних умов», він 
вирішив: «певні дії, які раніше на відміну від «тортур» вважалися «нелюд-
ським або таким, що принижує гідність, поводженням», можуть в майбут-
ньому кваліфікуватися інакше. Суд тримається думки, що все більш і 
більш високий стандарт, що є потрібним у захисті прав людини та основ-
них свобод, також неминуче вимагає більш жорсткого підходу до оцінки 
попрання фундаментальних цінностей демократичного суспільства» (див. 
Selmouni, § 101 – с. 24). Оскільки це положення застосовується до мож-
ливої більш жорсткої класифікації за статтею 3, з цього випливає, що певні 
дії, які раніше не потрапляли до сфери дії статті 3 можуть у майбутньому 
досягти потрібного рівня жорстокості. Hénaf, § 55 
У цій справі, зважаючи на вік заявника, його стан здоров’я, відсутність 

у минулій поведінці будь-яких істотних причин побоюватися, що він ста-
новить ризик з погляду безпеки, письмові вказівки начальника в’язниці, 
який рекомендував нормальний, а не посилений нагляд, та те, що він 
прибув до лікарні за день до операції, Суд вважає, що використані гамівні 
засоби не викликалися потребами безпеки, особливо тому, що два офіцери 
поліції були заздалегідь поставлені на варту біля кімнати заявника. Hénaf, 
§ 56 
У будь-якому випадку, Суд відзначає, що у загальному роз’ясненні від 

1 березня 1993 року щодо статті 803 Кримінально-процесуального кодек-
су чітко встановлено: «За винятком виключних обставин, ... особи, здат-
ність до пересування яких порушена через їхній вік або стан здоров’я, ... 
навряд чи можуть становити небезпеку, на яку посилається Закон...». Слід 
також відзначити, що у своїй доповіді французькому урядові щодо візиту 
до Франції з 14 до 26 травня 2000 року Європейський Комітет із запобіган-
ня тортурам та нелюдському або такому, що принижує гідність поводжен-
ню або покаранню (КЗТ) рекомендував, між іншим, щоб практика триман-
ня в’язнів прикутими до лікарняного ліжка з міркувань безпеки була забо-
ронена. Hénaf, § 57 
І нарешті, щодо аргументу стосовно бажання зберегти приватність за-

явника, Суд знаходить малоймовірним, щоб особа справді змогла насолод-
жуватись приватністю, коли вона прикута до ліжка. Hénaf, § 58 
У підсумку, Суд вважає, що спосіб, у який поводилися з заявником на-

ціональні органи, не сумісний з положеннями статті 3 Конвенції. Він ро-
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бить висновок у цьому випадку, що використання гамівних засобів у обста-
винах, змальованих вище, становить нелюдське поводження. Hénaf, § 59 

Застосування наручників до пана Ранінена, як визнав Уряд, не було не-
обхідним через його власну поведінку. Опріч того, що цей захід був сам 
собою невиправданий, він був застосований у обставинах незаконного 
арешту та затримання. На додаток, хоча й недовго, але публіка мала нагоду 
спостерігати за ним, коли він входив до поліцейського автомобіля біля 
воріт в’язниці. Він стверджував, що почував себе приниженим, з’явившись 
у наручниках перед групою своїх прихильників. 
Ці міркування, без сумніву, мають значення для визначення, чи було 

оскаржене поводження «таким, що принижує гідність», у значенні статті 3 
Конвенції. Raninen, § 57 
Але Суд не переконаний твердженням заявника, що подія 18 червня 

1992 року шкідливо позначилась на його душевному стані. Немає жодно-
го доказу, який доводив би причинний зв’язок між оскарженим поводжен-
ням та його «невизначеними психологічними проблемами», які у всякому 
разі були зафіксовані лікарями лише через кілька місяців та які заявник 
заперечував у Комісії. Також без доказів залишилось твердження заявника, 
ніби застосування наручників мало на меті образити та принизити його. 
За думкою омбудсмана, висновки якого Суд не має підстав ставити під 
сумнів, капрал Р. діяв щиро впевнений, що він виконує відповідні накази, 
та згідно з військовою підготовкою, яку він отримав. Нарешті, не було заяв, 
що застосування наручників завдало заявникові фізичної шкоди. Raninen, § 58 
У світлі зазначеного Суд не вважає доведеним, що розглянуте повод-

ження досягло мінімального рівня жорстокості, який вимагається статтею 3 
Конвенції. Тож порушення цього положення не було. Raninen, § 59 

У цьому випадку Суд зазначає, що заявник був змушений перебувати 
у наручниках з моменту його арешту силами безпеки Туреччини на борту 
літака до прибуття до в’язниці на острові Імрали (İmralı). Суд також заува-
жує, що він був підозрюваним лідером озброєного сепаратистського руху, 
причетного до бойових дій проти сил безпеки Туреччини, та що він вва-
жався небезпечним. Суд погоджується з тим зауваженням Уряду, що на-
ручники до заявника як захід безпеки під час арешту застосовувалися з єди-
ною метою попередити спроби втекти або спричинити ушкодження або 
шкоду собі та іншим особам. Öcalan, § 223 

Щодо застосування наручників, Суд нагадує, що у своєму рішенні за 
справою Ранінена (Raninen) він не визнав, що публічне застосування на-
ручників складає порушення статті 3, хоча він і знайшов, що були проб-
леми з законністю з погляду статті 5 § 1 щодо того ж самого періоду за-
тримання. Крім того, Суд не вважає ту обставину, що заявник був непов-
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нолітнім, достатньою, щоб розглядати застосування наручників з погляду 
статті 3: Високим Судом він був визнаний – як міг бути визнаний будь-
хто з дорослих – небезпечним для себе та інших осіб через своє злочинне 
минуле, численні самоушкодження та випадки насильства щодо інших 
осіб. Мета застосування наручників полягала у виправданому стриманні 
його. D.G. v. Ireland, § 99 
Тож Суд вважає, що ніякого порушення статті 3 Конвенції не сталося. 

D.G. v. Ireland, § 100 

Заявник скаржиться на страждання та рани внаслідок зловживання на-
ручниками. Суд встановив, що зазвичай тримання у наручниках не порушує 
статті 3 Конвенції, якщо воно є законним та необхідним заходом. З огляду 
на це, необхідно проаналізувати, зокрема, ризик ушкоджень та шкоди. 
Naumenko, § 117 
У цій справі Суд встановив, що наручники як засіб стримування були 

застосовані до заявника двічі, вперше 7 вересня 1997 року і вдруге 1 липня 
1998 року. Стосовно першого випадку Суд не має компетенції, оскільки він 
стався до того, як Україна ратифікувала Конвенцію. Naumenko, § 118 
Щодо другого випадку, який стався 1 липня 1998 року, Суд має сумнів 

щодо того, наскільки ефективно заявник скаржився на це до прокуратури та 
інших органів державної влади. Відповідно до матеріалів справи, прото-
колу про застосування наручників та свідчень пана Неділька заявник пе-
ребував у наручниках менше 25 хвилин, а ці наручники були застосовані 
для заспокоєння його агресивної та збудженої поведінки. Немає жодного 
доказу того, що цей захід тривав довше. 
Щодо скарг заявника на шрами від наручників, Суд посилається на 

медичний висновок про відсутність таких ушкоджень. Суд ґрунтується 
на висновках делегатів, які під час відвідання заявника не виявили жод-
них шрамів на його руках. Заявник не довів, що наручники спричинили 
йому страждання, які можуть бути підставою для визнання порушення 
статті 3 Конвенції. 
Враховуючи усе вищезазначене, Суд вважає, що застосовуючи наруч-

ники 1 липня 1998 року, адміністрація СІЗО не перевищила своїх повнова-
жень. Це був необхідний захід для заспокоєння заявника та для попереджен-
ня застосування сили заявником щодо себе, тому що перед цим він здійснив 
дві спроби самогубства. Суд не може вважати це «нелюдським та таким, 
що принижують гідність», поводженням. Naumenko, § 119 
Стосовно щоденного застосування наручників під час перебування за-

явника поза своєю камерою, Суд вважає таке застосування виправданим 
заходом безпеки у в’язниці. Тому немає жодної підстави з цього приводу 
для визначення порушення статті 3 Конвенції. Naumenko, § 120 
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2.4. Умови утримання під вартою 
2.4.1. Загальні положення 
Не можна сказати, що тримання під вартою як таке стано-

вить проблему з погляду статті 3 Конвенції. Також не можна тлумачити 
цю статтю так, ніби вона створює загальний обов’язок звільнити затрима-
ного за станом здоров’я або влаштувати його до цивільної лікарні, щоб нада-
ти йому можливість отримати певний медичний догляд. Kudła, § 93; Kalashnikov, 
§ 95; Kehayov, § 64; Mayzit, § 37 

Умови тримання під вартою іноді можуть утворювати нелюдське або 
таке, що принижує гідність, поводження. Dougoz, § 46; Van der Ven, § 49; Lorsé, § 61 

Щоб покарання або поводження вважалось «нелюдським» або «таким, 
що принижує гідність», відповідні страждання або приниження мають сяг-
нути за межи невід’ємного елемента страждань та приниження, притаман-
ного законному позбавленню свободи. Nevmerzhitsky, § 81 

Держава має забезпечити, щоб особа трималася в умовах, сумісних з 
повагою до людської гідності, щоб спосіб виконання цього заходу не за-
вдавав їй страждань та складнощів такого ступеню, який перевищує зви-
чайний рівень страждань, притаманний триманню під вартою, і щоб, попри 
практичні вимоги ув’язнення, його здоров’я та благополуччя були належ-
ним чином забезпечені через надання, між іншим, необхідної медичної до-
помоги. Kudła, § 94; Valašinas, § 102; Kalashnikov, § 95; Öcalan, § 231; Dankevich, § 123; 
Khokhlich, § 164; Poltoratskiy, § 132, Kuznetsov, § 112; Nazarenko, § 126; Aliev, § 131; 
McGlinchey, § 46; Yankov, § 107; Iorgov, § 71; G.B. v. Bulgaria, § 71; Ilaşcu, § 428; Mouisel, § 40; 
Kehayov, § 64; Mayzit, § 38; Nevmerzhitsky, § 81 

Оцінюючи умови тримання під вартою, слід приділяти увагу як сукуп-
ному ефекту таких умов, так і окремим скаргам заявника. Dougoz, § 46; Kalashni-
kov, § 95; Van der Ven, § 49; Lorsé, § 61; Dankevich, § 124; Khokhlich, § 165; Poltoratskiy, § 133, 
Kuznetsov, § 113; Nazarenko, § 127; Aliev, § 132; Iorgov, § 73; G.B. v. Bulgaria, § 73; Ilaşcu, § 433; 
Kehayov, § 64; Nevmerzhitsky, § 81 

Для кожної держави-учасниці Конвенція стосується лише тих обставин, 
які сталися після набуття чинності Конвенцією для цієї держави. Таким 
чином, юрисдикція Суду поширюється на скарги заявника настільки, на-
скільки вони стосуються періоду після 11 вересня 1997 року, коли Конвен-
ція набула чинності щодо України. Проте, оцінюючи вплив на заявника 
умов утримання, Суд може також взяти до уваги весь період, протягом якого 
він тримався в ув’язненні, у тому числі період до 11 вересня 1997 року, а та-
кож умови утримання протягом цього періоду. Dankevich, § 125; Khokhlich, § 166, 
187; Poltoratskiy, § 134; Kuznetsov, § 114; Nazarenko, § 128; Aliev, § 133 
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2.4.2. Матеріальні умови 
Суд зазначає, що пан Ассенов, – на той час сімнадцятирічний 

юнак, – тримався під вартою у поліцейському відділку Шумена (Shoumen) за-
галом майже одинадцять місяців. Суд зауважує, що заявник та Уряд спе-
речалися щодо певних умов тримання під вартою, особливо щодо розміру 
камери, у якій він утримувався, та кількості ув’язнених, які там знаходи-
лися разом з ним, та що Комісія не дійшла до висновку щодо цих подро-
биць. Assenov, § 133 
Суд із занепокоєнням відзначає, що залишаючись неповнолітнім, за-

явник тримався майже одинадцять місяців в умовах, які, на погляд Голов-
ної прокуратури, зашкодили б його фізичному та психічному розвитку, якщо 
б зберігалися б й надалі. До того ж варто відзначити, що навіть після рі-
шення про його переведення минуло ще три з половиною місяця, перш 
ніж пана Ассенова перевели до колонії для неповнолітніх у Бойчиновцях 
(Boychinovzi). Assenov, § 134 
Однак завдання Суду полягає у тому, щоб оцінити, чи були ці умови 

достатньо суворими, щоб досягнути рівня, який потрібен для визнання 
порушення статті 3. При цьому він має взяти до уваги всі обставини, такі 
як розмір камери та ступінь населеності, санітарні умови, можливості для 
відпочинку та фізичної активності, медичні обслуговування та нагляд і 
стан здоров’я ув’язненого. Assenov, § 135 
Окрім заяв сторін, Суду не було надано будь-яких об’єктивних доказів 

щодо умов тримання заявника під вартою. Він відзначає, що Комісія зро-
била загальну оцінку та не знайшла, що умови тримання заявника під вар-
тою були достатньо суворими, щоб порушити статтю 3. Суд також зазна-
чає, що єдина медична довідка щодо заявника у цей період, на яку є поси-
лання, датована 21 серпня 1995 року, тобто через місяць після взяття під 
варту, і стверджує, що він був здоровий і що, попри побоювання його бать-
ків, його серцева хвороба жодним чином не перешкоджала його подаль-
шому триманню під вартою. 
За цих обставин Суд не вважає встановленим, що умови тримання пана 

Ассенова під вартою були достатньо суворими, щоб скласти порушення 
статті 3 Конвенції. Assenov, § 136 

У цій справі Суд зазначає, що заявник спочатку тримався кілька міся-
ців у поліцейському відділку Драпецони (Drapetsona), який є центром для 
тримання осіб, затриманих згідно із законодавством про іноземців. Він 
стверджував, між іншим, що тримався у переповненій та брудній камері 
з поганими санітарними умовами, де не вистачало спальних місць, гарячої 
води, бракувало свіжого повітря та природного світла, і не було подвір’я 
для прогулянок. Було неможливо навіть читати книжку, оскільки камера 
була занадто переповненою. У квітні 1998 року його перевели до штаб-
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квартири поліції на Александрас авеню, де умови були такі ж самі, як і у 
Драпецоні, та де він перебував до 3 грудня 1998 року – дня висилки до 
Сирії. 
Суд зазначає, що Уряд не заперечував заяв заявника щодо переповне-

ності та нестачі ліжок або білизни. Dougoz, § 45 
У цій справі, хоча Суд не здійснював візиту на місце, він зазначає, що 

слова заявника підтверджуються висновками Європейського Комітету із 
запобігання тортурам у доповіді від 29 листопада 1994 року щодо штаб-
квартири поліції на Александрас авеню. У своїй доповіді КЗТ наголошує, 
що камерні приміщення та режим закладу цілком непридатні для три-
мання під вартою протягом більш ніж кілька днів, камери занадто пере-
повнені та санітарні умови жахливі. Хоча того разу КЗТ не відвідував 
центр для затримання у Драпецоні, Суд зазначає, що Уряд змалював умо-
ви у на Александрас авеню такими ж, як і у Драпецоні, та сам заявник ви-
знавав, що на Александрас авеню було лише дещо краще з природним освіт-
ленням, свіжим повітрям у камерах та гарячою водою. Dougoz, § 46 
Крім того, Суд не залишив поза увагою той факт, що у 1997 році КЗТ 

відвідав як штаб-квартиру поліції на Александрас авеню, так і центр для 
затримання у Драпецоні, і вважав за необхідне знову відвідати ці дві уста-
нови у 1999 році. Заявник тримався під вартою у період з липня 1997 до 
грудня 1998 року, тобто саме у цей час. Dougoz, § 47 
Враховуючи наведене, Суд вважає, що умови тримання заявника під 

вартою у штаб-квартирі поліції на Александрас авеню та центрі для затри-
мання у Драпецоні, в умовах особливо значної переповненості та за відсут-
ності належних умов для сну, поєднаних з надзвичайною тривалістю пере-
бування у таких умовах, утворює поводження, що принижує гідність, забо-
ронене статтею 3. Dougoz, § 48 

По-перше, Суд відзначає, що, всупереч доводам Уряду, заявника по-
містили до підрозділу ізоляції не тому, що він так бажав. За свідченням 
пані Фрагасули це був захід, застосований директором та начальником 
охорони за станом здоров’я заявника, зокрема через те, що він виявляв 
симптоми наркотичної абстиненції. За словами того ж свідка, як тільки 
заявник побачив умови тримання у підрозділі ізоляції, він попрохав про 
перевід. Йому запропонували перейти до відділення Дельта, де тримали 
осіб, хворих на наркоманію. Хоча пані Фрагасула відкрито не визнала, 
що у відділенні Дельта були наркотики, вона сказала, що «відділення бу-
ло проблемним для того, хто намагався звільнитися від наркотичної за-
лежності». На думку Суду, це означає, що у відділенні Дельта нелегально 
оберталися наркотики, викликаючи значне занепокоєння. За таких обста-
вин Суд вважає, що заявника не можна звинуватити у відмові перейти з 
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підрозділу ізоляції. Тож Суд вважає, що заявник не погоджувався будь-
яким чином на тримання його у відділенні Дельта. Peers, § 69 
Щодо умов тримання у підрозділі ізоляції, Суд приймає до уваги ви-

сновки делегатів Комісії, – особливо щодо розміру, освітлення та венти-
ляції у камері заявника, тобто елементів, які не змінилися за час між три-
манням там заявника та візитом делегатів. Що стосується вентиляції, Суд 
відзначає, що висновки делегатів не повною мірою узгоджуються з ви-
сновками Комітету із запобігання тортурам (КЗТ), який відвідав в’язни-
цю Корідаллоса у 1993 році та звітував про цей візит у 1994 році. Але ві-
зит КЗТ відбувся у березні, у той час як делегати приїхали до в’язниці 
Корідаллоса у червні, тобто о тій порі року, коли кліматичні умови більш 
схожі на ті, які були у період, що оскаржується заявником. Крім того, 
Суд бере до уваги, що делегати розслідували скаргу заявника ретельно, 
приділивши під час свого візиту особливу увагу умовам у тому місці, де 
тримався заявник. За таких обставин Суд вважає, що слід спиратися на 
висновки делегатів Комісії. Peers, § 70 
Суд зазначає, що за визнанням заявника двері камери були відкриті у 

денний час, і він міг вільно пересуватися у межах підрозділу ізоляції. Хо-
ча підрозділ та подвір’я для прогулянок були невеликі, певна можливість 
рухатися у денний час мала вносити у життя заявника деяке розмаїття. 
Peers, § 71 
Та все ж Суд нагадує, що заявник мав проводити щонайменш частину 

вечора та усю ніч у своїй камері. Хоча камера була збудована для однієї 
людини, заявник був змушений поділяти її з іншим в’язнем. Це одна з рис, 
якими становище заявника відрізняється від становища, що розглядалось 
КЗТ у його звіті 1994 року. Мешкання з іншим в’язнем означало, що біль-
шу частину часу, коли двері камери були зачинені, заявник був обмежений 
своїм ліжком. Більш того, у камері не було ніякої вентиляції і ніяких 
отворів крім оглядового отвору у дверях. Суд також зазначає, що під час 
свого візиту до Корідаллоса делегати встановили, що у камерах підрозді-
лу ізоляції надзвичайно спекотно, хоча це був лише червень, коли темпе-
ратура звичайно не досягає максимальної для Греції. Це правда, що візит 
делегатів відбувався опівдні, коли заявник звичайно не був закритий у 
камері. Але Суд нагадує, що заявник перебував у підрозділі ізоляції у ту 
пору року, коли температура у Греції стає значно вищою навіть увечері, а 
інколи і вночі. Як свідчив пан Пападімітроу, – в’язень, який тримався у 
камері разом з заявником, – на останньому суттєво позначалися спека та 
відсутність вентиляції у камері. Peers, § 72 
Суд також нагадує, що увечері та вночі, коли двері камери закривали-

ся, заявник був змушений користуватися туалетом азійського типу у каме-
рі. Туалет не був відокремлений від решти камери загорожею, а заявник 
тримався там не сам. Peers, § 73 
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У світлі викладеного Суд вважає, що у цій справі немає доказів наміру 
образити чи принизити заявника. Але Суд зазначає, що хоча питання, чи 
мало поводження на меті образити або принизити потерпілого, є одним з 
факторів, які беруться до уваги, та відсутність такої мети не обов’язково 
виключає визнання порушення статті 3. Peers, § 74 
Дійсно, у цій справі залишається вірним, що належні органи влади не 

вдалися до будь-яких заходів, аби поліпшити об’єктивно незадовільні 
умови ув’язнення заявника. На думку Суду, ця бездіяльність викриває від-
сутність поваги до заявника. Особливо Суд бере до уваги те, що якнай-
менше два місяці заявник проводив значну частину кожної доби практично 
обмежений площею ліжка у своїй камері, де не було вентиляції та жод-
ного вікна, і де іноді ставало нестерпно спекотно. Він також мав користува-
тися туалетом у присутності іншого в’язня та спостерігати, як користу-
ється туалетом інший в’язень. Суд не переконаний доводом Уряду, що ці 
умови не завдали шкоди заявнику, несумісної зі статтею 3. Навпаки, Суд 
тримається думки, що оскаржені умови у в’язниці принижували людську 
гідність заявника та викликати в нього почуття пригнічення та меншова-
ртості, здатні образити та збентежити його й, можливо, зламати його фізи-
чний та моральний опір. Тож Суд вважає, що умови ув’язнення заявника 
у підрозділі ізоляції відділення Дельта в’язниці Корідаллоса утворювали 
таке, що принижує гідність, поводження у значенні статті 3 Конвенції. 
Peers, § 75 

По-перше, суд вивчить загальні умови тримання у відділенні особли-
вого режиму, де заявник провів більше року під час ув’язнення у в’язниці 
Правініскес (Pravieniškės prison). Суд зазначає, що заявник займав камеру 
площею приблизно у 5 квадратних метрів. Цю обставину слід оцінювати, 
враховуючи, що від підйому о 6.30 ранку до відбою о 10.30 вечора заяв-
ник міг вільно пересуватися у межах всього відділення, яке складалось з 
загальної кімнати, кімнати для відпочинку, кухні, санітарного вузлу та від-
критого подвір’я. Загальна кімната була площею 92,2 м², і в ній не браку-
вало денного світла та свіжого повітря. Суд вважає, що площа, умови освіт-
лення та вентиляції у відділенні особливого режиму були значно краще, 
чим ті, які Суд спостерігав у справі Пірса (Peers) проти Греції, де заявник 
утримувався разом з іншим в’язнем у темній камері площею 7 м² без до-
статнього свіжого повітря і мав значно менші можливості для пересуван-
ня за межами камери. Valašinas, § 103 
Суд відзначає, що санітарні умови, у тому числі туалети та душові, 

розташовувались окремо, і заявник міг користуватися ними у будь-який 
час від підйому до відбою. Загалом приміщення були доволі брудними, 
але без неприємного запаху. Азійського типу туалети дійсно не були об-
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ладнані ширмами десь до кінця 1999 року. Хоча ця тимчасова відсутність 
ширм викликає стурбованість, слід зазначити, що санітарний вузол був 
закритий від решти відділення, і заявник не був змушений користуватися 
туалетом у присутності інших в’язнів. У своїх письмових поясненнях Су-
ду та під час зустрічі з делегатами Суду, заявник не стверджував, що він 
був змушений користуватися туалетом на очах у інших в’язнів. Навпаки, 
він підтвердив, що в’язні користувалися туалетами по одному, щоб не 
порушувати приватність один одного. Крім того, хоча нестача туалетного 
паперу у в’язниці може поставити питання з погляду статті 3 Конвенції, 
не встановлено, що заявник насправді дуже потерпав від цього. Суд за-
значає, що у камері була належна білизна, яку регулярно прали та суши-
ли у в’язничній пральні. Заявник міг прати свою одежу у санітарному 
вузлі та сушити її на подвір’ї або на батареях у жилому приміщенні. На 
підсумок, Суд вважає, що санітарне та пральне обладнання у відділен-
ні особливого режиму не суперечило статті 3 Конвенції. Valašinas, § 104 
Заявник скаржився, що йому не надавалась медична допомога з 11 до 

16 червня 1998 року. Але заявник визнав, що лише одного разу він намагався 
попросити допомоги за спеціальною телефонною лінією, що зв’язувала 
відділення з лазаретом, але через те, що була обідня перерва, він не спілку-
вався безпосередньо з лікарями в’язниці. За таких обставин Суд не вважає 
доведеним, що, коли заявник перебував у відділенні особливого режиму, 
йому не надавалась достатня медична допомога. Valašinas, § 105 
Нарешті Суд відзначає, що загальна кімната, кухня та кімната для від-

починку були обладнані меблями для особистих речей та аудіовізуаль-
ними приборами для розваг. У підсумку Суд вважає, що загальні умови 
ув’язнення заявника у відділенні особливого режиму не досягали мініма-
льного рівня жорстокості, який перетворив би їх на таке, що принижує гід-
ність, поводження у значенні статті 3 Конвенції. Valašinas, § 106 
Наступним Суд вивчить загальні умови ув’язнення при нормальному 

режимі у 1-му крилі, де заявник провів менш ніж рік під час перебування 
у в’язниці Правініскес. Хоча площа, яка приходилась на заявника у каме-
рах 13-го та 21-го відділень відповідно складала 2,7 та 3,2 м², самі камери 
мали площу 86,5 та 55, 3 м², і там не бракувало світла та повітря. Крім то-
го, не було ніяких обмежень для пересування заявника у межах крила або 
подвір’я від підйому до відбою. Тож, відносно мала площа на одного в’язня 
компенсувалась як загальним великим розміром камери, так і дозволеною 
свободою пересування. Valašinas, § 107 
Санітарні умови та умови для прання у 1-му крилі суттєво не відріз-

нялась від тих, що існували у відділенні особливого режиму. Хоча певні 
аспекти викликають стурбованість, а саме тимчасова відсутність ширм між 
туалетами та нестача туалетного паперу, загалом ці умови були не насті-
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льки незадовільні, щоб створити порушення статті 3. Єдина помітна різни-
ця між відділенням особливого режиму та 1-м крилом полягала у тому, 
що у останньому заявник не міг користуватися необмежений доступом 
до душу. Але не було встановлено, що це обмеження настільки позбавило 
його можливості підтримувати чистоту, що стало несумісним зі статтею 3. 
Valašinas, § 108 
Хоча кількість місць у в’язничній їдальні було обмеженою, харчуван-

ня було організовано змінами. Не встановлено, хтось з в’язнів залишався 
голодним через нестачу місць у їдальні. Суд впевнився, що гігієнічний 
стан у їдальні та якість їжі регулярно перевірялися компетентними служ-
бами. Немає доказів, що заявник або інші в’язні фізично постраждав через 
якість харчування у їдальні. На думку Суду, можливість отримувати до-
даткову їжу від родичів, або придбавати її у в’язничному магазині, могли 
компенсувати незадоволення заявника можливою одноманітністю меню 
у в’язничній їдальні. Тому Суд вважає, що обладнання для харчування у 
в’язниці Правініскес не були такими, що принижують гідність. Valašinas, § 109 
Суд не вважає встановленим, що заявник або хтось з інших в’язнів за-

знав «стоячого режиму», як це стверджував заявник. Не заперечується, що 
згідно з відповідними в’язничними правилами, чинними з серпня до лис-
топаду 1998 року, в’язням дозволялось сидіти на їх ліжках або стільцях, а 
деякі з в’язнів навіть могли лежати на своїх ліжках у разі захворювання. 
В’язні могли виходити на подвір’я, прогулюватися та сидіти там. Безпе-
речно, заявник насправді не зобов’язаний був залишатись на ногах увесь 
день. Немає медичних довідок, які підтвердили б скарги заявника на по-
гане здоров’я, зокрема на серцеву хворобу, нагальну необхідність опера-
ції на коліні, будь-яку необхідність лежати протягом дня або шлункові 
проблеми, що вимагали ліпшого харчування, ніж надавалась у в’язничній 
їдальні. Суд вважає, що медичній службі у в’язниці не бракувало необхід-
ного обладнання, медикаментів та персоналу, щоб забезпечити захист здо-
ров’я заявника у відповідності зі статтею 3 Конвенції. Valašinas, § 110 
Суду здається, що загальна відсутність можливостей для роботи та 

навчання створювала атмосферу нудьги у в’язниці Правініскес. Але треба 
відзначити, що були організовані численні концерти та кіносеанси, щоб 
надати певні розваги. Крім того, в’язні могли отримувати книжки з бібліо-
теки, дивитись телевізор, слухати музику, гуляти на подвір’ї або іншим 
чином відпочивати. Заявник визнав, що мав достатнє спілкування із зов-
нішнім світом завдяки особистим візитам. Загалом Суд вважає, що загаль-
не становище за звичайним режимом у в’язниці Правініскес було на на-
стільки жахливим, як спочатку стверджував заявник. Зважуючи на всі ці 
обставини, Суд вважає, що умови ув’язнення заявника за звичайним ре-
жимом не досягали мінімального рівня жорстокості, який перетворив би 
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їх на «таке, що принижує гідність», поводження у значенні статті 3 Кон-
венції. Valašinas, § 111 

Суд з самого початку відзначає, що камера, у якій тримався заявник, 
мала площу між 17 м² (за словами заявника) та 20,8 м² (за словами Уряду). 
Вона була обладнана двоярусними нарами та призначалась для восьми за-
триманих. Виникає питання, чи може таке приміщення вважатись відповід-
ним прийнятим стандартам. У зв’язку з цим Суд нагадує, що Європейський 
Комітет по запобіганню тортурам та нелюдському чи такому, що принижує 
гідність, поводженню або покаранню (КЗТ) визначив 7 м² на одного ув’яз-
неного як приблизний бажаний стандарт для камери, тобто 56 м² для восьми 
в’язнів. 
Не зважаючи на те, що камера призначалась для восьми в’язнів, згідно 

з поясненнями заявника Суду весь час його тримання під вартою у його 
камері звичайно знаходилось від 18 до 24 осіб. У своєму клопотанні про 
звільнення з-під варти від 27 грудня 1996 року заявник стверджував, що у 
його восьмимісній камері знаходиться 21 в’язень. У подібному клопотан-
ні від 8 червня 1999 року він згадував про 18 в’язнів. 
Суд зазначає, що Уряд, зі свого боку, визнав, що через загальну пере-

повненість СІЗО, кожне ліжко у камері використовувалось двома або трьо-
ма в’язнями. У той же час Уряд не погодився з заявником щодо кількості 
в’язнів. За поясненням Уряду у камері заявника у будь-який час знаходи-
лось не менш ніж одинадцять в’язнів, а зазвичай там трималось не більш 
ніж чотирнадцять. Але Уряд не надав будь-яких доказів, щоб підтвердити 
це заперечення. За словами заявника, лише у березні-квітні 2000 року кіль-
кість в’язнів зменшилась до одинадцяти. 
Суд не вважає за потрібне вирішувати спір між Урядом та заявником 

у цьому питанні. Надані цифри означають, що у будь-який час у камері за-
явника на кожного в’язня приходилось 0,9-1,9 м² площі. Тож, на думку 
Суду, камера була постійно надто переповнена. Такий стан справ сам собою 
ставить питання стосовно статті 3 Конвенції. 
Крім того, через велику переповненість в’язні у камері заявника були 

змушені спати по черзі, змінами по вісім годин. Як свідчить його клопо-
тання про звільнення з-під варти від 16 липня 1999 року, у цей час він мав 
ділити своє ліжко з двома іншими в’язнями. Умови для сну погіршувались 
також як постійно включеним світлом у камери, так і загальними метуш-
нею та гомоном великої кількості в’язнів. Як наслідок, недостатній сон на-
певно становив тяжке фізичне та психологічне випробування для заявника. 
Суд також зазначає відсутність належної вентиляції у камері заявника, 

де трималась надмірна кількість в’язнів, яким, напевно, дозволялось палити. 
Kalashnikov, § 97 



Негативні обов’язки 108 

Суд також відзначає, що камера заявника кишіла паразитами, і під час 
його тримання під вартою у камері не вживались заходи проти інвазії. Уряд 
визнав, що зараження слідчого ізолятора комахами становило проблему, 
та послався на міністерську інструкцію від 1989 року, яка зобов’язувала у 
місцях тримання під вартою здійснювати дезінфекційні заходи. Але не спо-
стерігається, що це робилось у камері заявника. 
Під час свого тримання під вартою заявник заразився різноманітними 

шкірними хворобами та грибковими інфекціями, зокрема протягом 1996, 
1997 та 1999 років, які зумовили перерви у розгляді справи. Хоча заявник 
дійсно отримував лікування від цих хвороб, їх поновлення свідчить, що ду-
же погані умови у камері сприяли тому, що ступінь їх поширення не зміню-
вався. 
Суд також з великим занепокоєнням відзначає, що заявник часом три-

мався разом з особами, хворими на сифіліс та туберкульоз, хоча Уряд на-
полягав, що зараження було виключене. Kalashnikov, § 98 
Додатковою рисою до скупчення та антисанітарії, змальованих вище, 

було туалетне обладнання. Загородка висотою у 1,1 метр відділяла туалет 
від сусіднього умивальника, але не від жилої площі. Не було будь-якого 
екрану на вході до туалету. Заявник був змушений, таким чином, корис-
туватися туалетом у присутності інших в’язнів та спостерігати, як корис-
туються туалетом його сусіди по камері. Фотографії, надані Урядом, зма-
льовують забруднену, занехаяну камеру та місце для туалету без будь якої 
можливості усамітнитися. 
Хоча Суд із задоволенням відзначає значні поліпшення, здійснені у 

відділенні Магаданського СІЗО, де розташовувалась камера заявника (як по-
казано на відеозапису, наданому Суду), це не змінює загальної неприйня-
тності умов, у яких свого часу мав перебувати заявник. Kalashnikov, § 99 
Умови тримання заявника під вартою також турбували суд першої ін-

станції, який розглядав його справу. У квітні та червні 1999 року він запро-
сив висновок медичного експерта щодо впливу умов тримання під вартою 
близько чотирьох років на душевний та фізичний стан заявника з метою 
визначити, чи здатен він брати участь у розгляді та чи не слід його госпі-
талізувати. Хоча експерти на обидва питання відповіли негативно, Суд 
відзначає їхній висновок у липні 1999 року, у якому перелічені різноманіт-
ні медичні проблеми, на які страждав заявник, а саме нейроциркуляторна 
дистонія, астеноневротичний синдром, хронічний гастроентерит, грибко-
ва інфекція на стопах, руках та в паху, мікоз. Kalashnikov, § 100 
Суд згоден, що у цій справі немає ознак того, що існував позитивний 

намір образити або принизити заявника. Але, хоча питання, чи мало по-
водження на меті образити або принизити потерпілого, є одним з факторів, 



Умови утримання під вартою 109 

який береться до уваги, але відсутність такої мети не обов’язково виклю-
чає встановлення порушення статті 3. Суд вважає, що умови ув’язнення, 
у який мав перебувати заявник протягом 4 років та 10 місяців, мали завда-
вати йому душевних страждань, принижувати його людську гідність та ви-
кликати в нього почуття, здатні образити та збентежити його. Kalashnikov, § 101 
Зважаючи на всі ці обставини, Суд вважає, що умови тримання заяв-

ника під вартою, особливо велика переповненість та антисанітарія та їх 
шкідливі наслідки для здоров’я та благополуччя заявника, поєднані з три-
валістю тримання заявника під вартою у таких умовах, утворюють таке, 
що принижує гідність, поводження. Kalashnikov, § 102 

Первісна скарга заявника, як стверджує колишня Комісія, стосується 
умов утримання у Запорізькому слідчому ізоляторі № 2. Суд, відповідно, 
приділятиме увагу вивченню умов утримання в цьому слідчому ізоляторі, 
зважаючи для порівняння на ситуацію в Запорізькому слідчому ізоляторі 
№ 1, де під час візиту делегації Суду 5 жовтня 1999 року заявник утриму-
вався кілька днів. Він братиме до уваги отриманні делегатами дані, письмо-
ві зауваження сторін та документи, надіслані ними, так само, як і доповідь 
КЗТ, що стосується відповідного періоду. Dankevich, § 127 
На момент засудження заявнику було 29 чи 30 років. Його помістили 

до Запорізького слідчого ізолятору № 2 у невизначену дату наприкінці 
1996 року або на початку 1997 року. Він залишався у цьому слідчому ізоля-
торі до середини вересня 1999 року, коли його перевели до Запорізького 
слідчого ізолятору № 1. Dankevich, § 128 
Суд зазначає твердження заявника, що він знав про свої права та обо-

в’язки у Запорізькому слідчому ізоляторі № 1 із змісту документів у його 
камері, які він читав. Його свідчення були підтверджені начальником слід-
чого ізолятору. Це також підтверджує достовірність його заяви, що у Запо-
різькому слідчому ізоляторі № 2, де він раніше утримувався, лист паперу 
з правами та обов’язками був вивішений в камері, коли до в’язниці при-
їхала комісія з Києва, але після її від’їзду був забраний. Не дивлячись на це, 
Суд вважає, що заявник мав загальні уявлення про свої права та обов’язки. 
Dankevich, § 129 
Суд зазначає, що у Запорізькому слідчому ізоляторі № 2 заявника пе-

реводили з однієї камери до іншої кожного тижня, а згодом кожного міся-
ця. Ці його свідчення частково підтвердив начальник слідчого ізолятору, 
який стверджував, що заявника переводили з однієї камери до іншої кожні 
десять днів. Вікна у камерах, у яких він послідовно тримався, були закриті 
ґратами, камери безперервно освітлювала потужна електрична лампа. У ка-
мері не було водопровідного крану. Площа камери, у якій він тримався 
на самоті у Запорізькому слідчому ізоляторі № 2, була, за словами заяв-
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ника, щонайменше в половину менше, ніж площа камери у Запорізькому 
слідчому ізоляторі № 1, у якій він перебував у день візиту делегації Суду. 
У своїх письмових зауваженнях він стверджував, що камера була площею 
три квадратних метри. Суд відзначає, що твердження заявника суперечили 
як заяві Уряду, якій у своїх письмових зауваженнях зазначав, що розмір 
камери був 7,1 квадратних метри, так і свідченню начальника Запорізького 
слідчого ізолятору № 2, який стверджував, що у слідчому ізоляторі для 
осіб, засуджених до страти, призначено чотири подвійні камери однако-
вого розміру. Враховуючи, що делегатам дозволили відвідати лише дві 
порожні камери в цьому слідчому ізоляторі, які були нібито створені для 
засуджених до страти, Суд вважає свідчення заявника вартими довіри та 
знаходить, що одномісні камери, в яких він тримався у Запорізькому слід-
чому ізоляторі № 2, були значно меншими, ніж ті, в яких він тримався у 
Запорізькому слідчому ізоляторі № 1. Dankevich, § 130 
Суд зазначає, що заявник спочатку скаржився на те, що він тримався в 

одиночній камері. Під час бесіди з делегатами він сказав, що загалом пе-
ребував наодинці за своїм власним бажанням і що він погодився розділити 
камеру з іншим ув’язненим на прохання адміністрації слідчого ізолятору. 
Dankevich, § 131 
Щодо обладнання камери заявника Суд відзначає, що делегати Суду 

встановили протягом візиту, що камера заявника в Запорізькому слідчому 
ізоляторі № 1 була відремонтована, у належному вигляді та чиста. Там 
був відкритий туалет, умивальник з краном для холодної води, два ліжка 
та стіл, вмонтовані в підлогу, центральне опалення та вікно з ґратами. 
Там було кілька книжок, газет, шматок мила та туалетний папір. У камері 
було достатньо свіжого повітря. 
Делегати пересвідчились також, що дві камери, які вони оглянули у 

Запорізькому слідчому ізоляторі № 2, були обладнані відкритим туалетом, 
умивальником з краном для холодної води, двома ліжками, вмонтованими 
в підлогу, центральним опаленням та вікном з ґратами. В них була належ-
на вентиляція. Dankevich, § 132 
В Запорізькому слідчому ізоляторі № 2 душова кімната, що складалась з 

двох приміщень без вікон, була дуже брудною та вогкою, на відміну від ду-
шової кімнати в Запорізькому слідчому ізоляторі № 1. Dankevich, § 133 
Суд бере до уваги свідчення заявника про те, що він не міг дивитися те-

левізор, але що родичі передавали йому книжки та газети. Dankevich, § 134 
Суд зазначає, що заявник страждав на зубний біль та високий тиск, 

проте на підставі свідчень, які дав лікар слідчого ізолятору, Суд вважає, 
що медична та стоматологічна допомога, яка забезпечувалась слідчим ізо-
лятором, була належною, хоча, напевно, не такого рівня, які забезпечую-
ться поза в’язницею. Суд посилається на свідчення лікаря слідчого ізоля-
тору перед делегатами Суду, відповідно до яких після червня 1999 року, 
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коли вона почала працювати у Запорізькому слідчому ізоляторі № 2, за-
явник не звертався до неї за медичною допомогою. З іншого боку це не 
може з достатньою певністю свідчити, що таке ж становище було до черв-
ня 1999 року. Dankevich, § 135 
Заявник спочатку скаржився, що йому дозволялось отримувати переда-

чі з їжею та туалетними приналежностями лише раз на два місяці і що не 
дозволялося отримувати теплий одяг, хоча він мав лише легкий одяг при 
температурі 20 градусів нижче нуля. У своїх письмових зауваженнях він 
додав, що з 24 квітня 1998 року він отримував передачі вагою два кіло-
грами раз на шість місяців. Суд зазначає, що загалом це відповідає записам 
слідчого ізолятору та відомостям, що були надані Урядом у своїх зауважен-
нях. Суд зазначає, що останнє обмеження передбачалось Інструкцією. Суд 
також зауважує, що заявник був забезпечений їжею три рази на день та 
що, навіть припустивши незадовільну якість їжі, яка надходила з кухні 
слідчого ізолятору, він мав можливість придбавати їжу в крамниці слідчого 
ізолятору і постійно користувався цією можливістю. Крім того, з 11 че-
рвня 1999 року, коли Тимчасові положення набули чинності, заявнику бу-
ло дозволено отримувати шість передач та три посилки на рік, правило, 
якого дотримувався Запорізький слідчий ізолятор № 1. За свідченнями 
заявника, він міг отримувати одну передачу вагою вісім кілограмів та три 
посилки кожні два місяці. Dankevich, § 136 
Заявник спочатку скаржився, що родичам не дозволялось надсилати 

йому посилки з теплим одягом. Однак Суд зазначає, що, згідно з письмо-
вими зауваженнями заявника, у жовтні 1998 року він отримав теплі куртку 
та взуття. Dankevich, § 137 
Суд далі зазначає, що заявник не скаржився на дозволену кількість 

листів, які він міг відправляти або отримувати. Практика Запорізького слід-
чого ізолятору № 2, якою йому було дозволено відправляти одного листа 
на місяць, відповідала вимогам Інструкції. Більше того, під час візиту деле-
гатів Суду він підтвердив, що мав право отримувати необмежену кількість 
листів. Dankevich, § 138 
Щодо побачень із родичами Суд зазначає, що сторони оспорювали не 

кількість побачень, а лише їх тривалість. Суд приймає до уваги свідчення 
заявника щодо обмеження тривалості побачень із своїми родичами. Цю 
заяву підтвердив начальник слідчого ізолятору, який зазначив, що у ли-
пні 1999 року заявник висловлював незадоволення тривалістю побачень, 
та заявив, що вони повинні були тривати від однієї до двох годин, але 
адміністрація слідчого ізолятору не могла надати йому більш тривалі по-
бачення через велику кількість ув’язнених в слідчому ізоляторі. Крім того, 
1 березня 1999 року начальник Запорізького слідчого ізолятору № 2 надав 
йому право на побачення протягом однієї години. Dankevich, § 139 
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Щодо прогулянок заявника на свіжому повітрі Суд зазначає, що він 
почав виходити на щоденні прогулянки без наручників 18 травня 1998 
року; відповідно до свідчень заявника прогулянки зазвичай тривали 20 – 30 
хвилин, іноді 50 хвилин. Уряд не спростовував дату, коли заявника роз-
почали виводити на прогулянки, але стверджував, що вони тривали одну 
годину. Але Суд вважає достовірною розповідь заявника, згідно з якою 
адміністрація слідчого ізолятору не повідомила йому про тривалість 
прогулянки за національним законодавством, і коли з тюремних правил, 
які передала йому його дружина, він дізнався, що прогулянки мають 
тривати годину, адміністрація слідчого ізолятору перешкоджала у цьому, 
викликаючи його для зустрічі на час, призначений для щоденних прогу-
лянок. Суд погоджується зі свідченням заявника, що ця практика була 
припинена у серпні або вересні 1999 року. Він зазначає, що Уряд не 
надав жодних доказів, аби довести, що прогулянки заявника тривали одну 
годину, як це передбачалось Інструкцією чи Тимчасовим Положенням. 
В Запорізькому слідчому ізоляторі № 1 ув’язненим дозволялось виходи-

ти на щоденні прогулянки без наручників з березня 1998 року. Dankevich, § 140 
Суд дослідив всі умови, у яких заявник утримувався протягом ув’язнен-

ня в Запорізькому слідчому ізоляторі № 2. Хоча умови, у яких він утриму-
вався до візиту делегації Суду, не можна встановити з повною ясністю, 
певні факти є незаперечними та чітко встановленими. З особливою стур-
бованістю Суд відзначає, що щонайменше до березня 1998 року заявник, 
як і інші в’язні, засуджені до страти, 24 години на добу був зачинений у 
камері, яка надавала дуже обмежений життєвий простір, що вікна у каме-
рі були закриті таким чином, що не пропускали природного світла, що не 
було жодних умов для фізичних вправ на свіжому повітрі і що майже не 
було можливостей чимось зайнятися чи з кимсь поспілкуватися. Погод-
жуючись із зауваженнями КЗТ стосовно утримання засуджених до стра-
ти в Україні в таких же умовах, Суд вважає, що умови утримання заяв-
ника в таких шкідливих умовах перетворилося на поводження, що при-
нижує гідність, на порушення статті 3 Конвенції. Крім того Суд вважає, 
що становище заявника погіршувалось тим, що у цей період він був за-
судженим до страти, хоча, як зазначалося у параграфі 16 та 126, морато-
рій вже набрав чинності на час засудження та призначення заявнику по-
карання. Dankevich, § 141 

На час вчинення вбивств, за які заявника було засуджено, йому було 
19 років. Він утримувався у Хмельницькій в’язниці з 13 березня 1995 року 
та залишався там після того, як Хмельницьким обласним судом був про-
голошений вирок, який було залишено чинним Верховним Судом 26 берез-
ня 1996 року. Khokhlich, § 168 
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Суд приймає свідчення заявника, що йому було повідомлено про йо-
го права та обов’язки як засудженої особи 23 вересня 1999 року, коли йому 
надали папір із правилами, що містили права та обов’язки ув’язненого, 
який він мав підписати. Khokhlich, § 169 
Суд зауважує, що на момент візиту його делегатів близько 584 осіб 

тримались у слідчому ізоляторі, серед яких 411 перебували у попередньо-
му ув’язненні та 173 були засуджені. Дев’ять в’язнів тримались у 8 каме-
рах смертників, пристосовані для такої категорії засуджених, у окремому 
коридорі. Суд вважає достовірним та надійним твердження заявника, що 
температура у його камері була задовільна влітку, але взимку було дуже 
холодно. Це свідчення частково підтверджено висновками делегатів Су-
ду, які відвідали слідчий ізолятор на початку жовтня 1999 року та дійшли 
висновку, що ванна кімната була дуже холодною, та лікарем слідчого ізо-
лятору, який визнав, що ця частина слідчого ізолятору дуже холодна. Суд 
також погоджується із твердженням заявника, що ванна кімната у слід-
чому ізоляторі перебувала у незадовільному стані, оскільки площа її скла-
дала лише 1 м2, вона мала решітку замість стелі та освітлювалась електрич-
ною лампою. Суд приймає як доказ, який не заперечувався Урядом, що за-
явникові було дозволено приймати гарячий душ тільки раз на тиждень. 
Khokhlich, § 170 
Єдина лампа у камері заявника була увімкнена 24 години на добу, але 

вона не надто турбувала заявника. Суд вважає, що щодо цього моменту 
останнє свідчення є більш достовірним, аніж свідчення його матері, ніби 
світло було «дуже яскравим», оскільки вона лише передавала те, що чула 
від сина. Вікно відкривалось персоналом слідчого ізолятору протягом ден-
них прогулянок заявника. Суд приймає твердження заявника, що вікно 
було забрано ставнями до 1 жовтня 1999 року. Його свідчення були пере-
конливі і у будь-якому випадку не заперечувались Урядом. Унітаз у камері 
заявника не був прикритий, але заявник мав можливість змивати. Суд вва-
жає достовірними свідчення заявника та його матері щодо невеликої кі-
лькості їжі, яка надавалась заявникові, та низької температури води, яка 
приносилась із кухні для заварювання чаю. Він також визнає вартим до-
віри твердження заявника, що умови камер, у яких він знаходився раніше, 
були схожими. Khokhlich, § 171 
Хоча спочатку заявник скаржився на те, що він перебував у одиночній 

камері більше 6 місяців, заявник підтвердив під час відвідування делегата-
ми Суду, що він бажає знаходиться наодинці. Суд зауважує, що його бажан-
ня було задоволено, оскільки на той момент його утримували у окремій 
камері. Khokhlich, § 172 
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Заявник не скаржився на медичне обслуговування у слідчому ізоляторі, 
окрім лікування від туберкульозу. Він звертався по стоматологічну допо-
могу, але йому сказали, що при лікуванні буде присутній охоронець та що 
лікування буде тривалим. Він неодноразово скаржився на таку практику 
голові медичного підрозділу слідчого ізолятору та фельдшеру, але жодно-
го разу не подав письмову скаргу. Він не розповідав матері про свої про-
блеми із зубами. Khokhlich, § 173 
Суд не вважає достовірними свідчення заявника, які підтримані тверд-

женнями його матері, що він отримав свою першу передачу від неї 5 жовтня 
1998 року. Суд посилається на реєстр слідчого ізолятору, згідно з яким за-
явник отримав від матері передачу вже 27 лютого 1996 року. Вона також 
принесла йому ще дві передачі 27 березня та 26 квітня 1996 року. Більше 
того, заявник отримував бандеролі від матері 27 травня, 31 липня, 2 жовт-
ня та 5 грудня 1996 року, 5 лютого, 11 квітня, 4 червня, 4 серпня, 6 жовтня 
та 10 грудня 1997 року, а також 10 лютого та 14 квітня 1998 року. Суд від-
значає, що відповідно до реєстру слідчого ізолятору, кількість посилок та 
бандеролей, які могли бути направлені йому родиною, ніколи не була 
обмежена внаслідок покарання, застосованого до нього адміністрацією 
слідчого ізолятору. Однак Суд зазначає, що згідно листа представника за-
явника від 7 березня 2000 року мати заявника не отримала дозволу принес-
ти синові телевізор, електронну гру або додаткову передачу із їжею. Суд 
зауважує також, що хоча до 23 вересня 1999 року заявник не був повніс-
тю поінформований про свої права та обов’язки, у тому числі про право 
отримувати від своїх родичів листи та посилки та надсилати їм, він над-
силав один лист на місяць. Заявник ніколи не скаржився, що якісь з його 
листів не були надіслані адресатові або що він не отримував листи від своїх 
родичів. Khokhlich, § 174 
Щодо побачень заявника з родичами Суд зазначає, що за реєстром 

слідчого ізолятору його мати, іноді разом із бабусею, відвідували його 
16 квітня, 16 травня, 11 червня, 12 липня, 13 серпня, 13 вересня, 14 жовт-
ня, 15 листопада та 17 грудня 1996 року, 17 січня, 17 лютого, 20 травня, 
20 червня, 21 липня, 27 серпня, 4 лютого, 5 березня, 8 квітня, 8 травня, 
8 травня, 8 червня, 10 липня, 11 серпня, 11 вересня та 12 жовтня 1998 року. 
Заявник не стверджував, що кількість візитів була обмежена, хоча спочат-
ку він скаржився на те, що візити родичів тривали менше 2-х годин, які 
передбачені законодавством. Але Суд зауважує, що тривалість візиту у 
дві години передбачена законом, який застосовується до набрання виро-
ком чинності, та що Тимчасове положення, яке також передбачає трива-
лість візиту у 2 години, набрало чинності 11 липня 1999 р. Khokhlich, § 175 
Суд зазначає, що мати заявника розмовляє польською та що заявник зітк-

нувся із певними проблемами у відносинах із адміністрацією слідчого 
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ізолятору, коли намагався спілкуватися зі своїми родичами польською. 
Цей факт був підтверджений свідченнями його матері. Однак Суд зауважує, 
що заявник підтвердив на момент відвідування делегатами Суду, що цю 
проблему владнали 7 місяців тому, тобто у березні 1999 року. Khokhlich, § 176 
Суд приймає свідчення заявника, що йому було дозволено мати що-

денні одногодинні прогулянки з 5 травня 1998 року, що прогулянки від-
бувалися кожного дня та що у заявника не склалось враження, ніби вони 
були скорочені. Він був зобов’язаний гуляти один із скованими наручни-
ками руками, навіть взимку, що позбавляло його можливості виконувати фі-
зичні вправи. Суд зауважує, що сковування наручниками рук ув’язнених 
під час їх денних прогулянок було підтверджене матір’ю заявника, яка 
називає дещо іншу дату (квітень 1998 року), коли йому дозволили мати 
щоденну прогулянку. Khokhlich, § 177 
Суд проаналізував в цілому умови, яким заявник був підданий про-

тягом ув’язнення в Сімферопольському слідчому ізоляторі. Хоча немож-
ливо встановити напевно умови, за яких утримувався заявник до відвідан-
ня делегацією Суду, деякі факти є незаперечними та чітко встановленими. 
Khokhlich, § 178 

Суд відзначає, що заявник скаржився на певні аспекти умов утримання 
у СІЗО Івано-Франківської області, де очікував виконання вироку у вигля-
ді смертної кари, ухваленого Івано-Франківським обласним судом 12 грудня 
1995 року і залишеного чинним Верховним Судом 22 лютого 1996 року. 
Poltoratskiy, § 134, Kuznetsov, § 114 
Що стосується умов утримання заявника в «камері смертників», Суд 

взяв до уваги висновки делегатів, особливо їх висновки щодо розміру, 
освітлення і опалення камери заявника, а також висновки, які стосувались 
практики щоденних прогулянок, листування заявника та побачень з роди-
чами. Суд бере до уваги те, що делегати глибоко розслідували скарги за-
явника, приділивши під час відвідування особливу увагу умовам в місці, 
де він утримувався. За цих обставин Суд вважає, що слід покладатися на 
висновки делегатів. Poltoratskiy, § 136, Kuznetsov, § 116 
Суд також взяв до уваги документи, надані сторонами щодо періоду з 

26 жовтня 1999 року, коли Комісія ухвалила свій звіт (колишня стаття 31 
Конвенції), до 2 червня 2000 року, коли покарання заявнику було замінене 
довічним ув’язненням, а також, наскільки це важливо, звіти КЗТ, які сто-
суються відповідного періоду. Poltoratskiy, § 137, Kuznetsov, § 117 
На час вчинення вбивств, за які був засуджений заявник, йому було 19 

років. Він був поміщений до камери смертників у СІЗО Івано-Франківсь-
кої області 22 лютого 1996 року, коли Верховний Суд залишив без змін 
покарання у вигляді смертної кари. Poltoratskiy, § 138, Kuznetsov, § 118 
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Суд бере до уваги висновки Комісії, що на час візиту делегатів до СІЗО 
Івано-Франківської області вісім засуджених до смертної кари трималися в 
одиночних камерах без можливості спілкуватися з іншими в’язнями. Час-
то за ними спостерігали охоронці через отвір в дверях камери. Світло було 
ввімкнене цілодобово, а радіо вимикалося лише вночі. Poltoratskiy, § 139; 
Kuznetsov, § 119 
Далі Суд зауважує, що за свідченнями матері заявника він страждав 

на нервовий розлад до того, як був затриманий та засуджений. На підставі 
його психічного захворювання він був звільнений від військової служби. 
Більше того, він страждав на хронічний гастрит. Kuznetsov, § 119 
Крім того, Суд відзначає факти, встановлені Комісією, що до травня 

1998 року засудженим до смертної кари не дозволялося мати щоденні 
прогулянки, а вікна у їх камерах були повністю забрані ставнями ще неза-
довго до відвідування делегатами. Під час відвідування делегатами камера 
заявника була нещодавно побілена, мала відкритий туалет і умивальник з 
холодною водою, два ліжка, прикріплені до підлоги стіл і невелику лавку, 
центральне опалення та вікно з решітками. В камері були деякі книжки, 
газети, шахівниця, мило і туалетний папір. Poltoratskiy, § 140; Kuznetsov, § 120 
Суд зазначає, що під час відвідування делегатами в листопаді 1998 року 

в камері заявника було занадто спекотно, особливо в порівнянні з іншими 
приміщеннями СІЗО. Він погоджується з висновком Комісії, що умови 
були дуже поганими до листопада 1998 року. Poltoratskiy, § 140 
Камера заявника була перегріта, особливо в порівнянні з іншими при-

міщеннями в слідчому ізоляторі. Kuznetsov, § 120 
Що стосується побачень заявника з батьками, Суд покладається на 

висновок Комісії, що побачення з відбувалися у присутності двох охорон-
ців, і вони мали право переривати розмову, коли вважали, що батьки чи 
заявник казали будь-що «неправдиве». Крім клопотання від 19 червня 
1998 року, всі клопотання батьків заявника про побачення з ним були за-
доволені. Але ці побачення відбувалися в більшості випадків через два або 
три місяці після подання клопотання, а їх кількість була обмежена дванад-
цятьма на рік. Poltoratskiy, § 141; Kuznetsov, § 121 
Суд зазначає, що Комісія не змогла встановити з достатньою чіткістю, 

чи просив заявник або його батьки про дозвіл щодо відвідування заявни-
ка священиком, але можна сказати, що коли заявник побачився зі свяще-
ником 26 грудня 1998 року після клопотання від 22 грудня 1998 року, ре-
гулярних відвідувань священиками ув’язнених не відбувалося, оскільки 
Інструкція не передбачала таких візитів. Poltoratskiy, § 142 
Суд зазначає, що Комісія не могла встановити з достатньою чіткістю, 

чи просив заявник або його мати про дозвіл священику відвідати заявни-
ка в середині 1997 року. Однак, можна сказати, що коли заявник побачи-
вся зі священиком 26 грудня 1998 року після клопотання від 21 грудня 
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1998 року, відвідувань священиками ув’язнених не відбувалося, оскільки 
Інструкція не передбачала таких візитів. Kuznetsov, § 122 
Що стосується листування заявника, Суд зауважує, що хоча відповід-

но до Інструкції заявник мав право надсилати більше, ніж дванадцять ли-
стів на рік, до жовтня 1997 року він не мав права цього робити. Poltoratskiy, 
§ 143; Kuznetsov, § 123 
На підставі значної кількості документів, наданих сторонами, і фактів, 

встановлених Комісією під час візиту до СІЗО Івано-Франківської облас-
ті майже перед набранням чинності вироком щодо заявника і після на-
буття чинності Конвенцією щодо України, Суд має можливість встанови-
ти детальну картину умов, за яких заявник утримувався з 1996 року і, зо-
крема, після 11 вересня 1997 року, дати набуття чинності Конвенцією щодо 
України, і до травня 1998 року, коли Інструкція почала застосовуватися в 
СІЗО Івано-Франківської області. Poltoratskiy, § 144; Kuznetsov, § 124 
У справі заявника ситуація ускладнювалась тим фактом, що з 24 лю-

того по 24 березня 1998 року він утримувався в камері без водопровідно-
го крана та умивальника, а лише з невеликою трубою в стіні поруч з туале-
том, коли подача води здійснювалася з коридору, а стіни були вкриті фе-
каліями і не було зливного бачка в унітазу. Poltoratskiy, § 145; Kuznetsov, § 125 

На час вчинення вбивства, за яке заявника було засуджено, йому було 
двадцять шість років. Він був поміщений до Сімферопольського слідчого 
ізолятору 23 чи 26 жовтня 1995 року з метою попереднього затримання. 
Він залишався там після засудження до смертної кари, проголошеного 
Верховним судом Автономної Республіки Крим 26 квітня 1996 року, та 
після залишення без змін цього рішення Верховним Судом України 25 
липня 1996 року. Nazarenko, § 131 
Суд зауважує, що заявник спочатку не був поінформований про пра-

вила слідчого ізолятору та про свої права і обов’язки. Однак в день відвіду-
вання делегацією Суду він підтвердив, що йому повідомили про них за 
три чи чотири дні і він підписав документ стосовно цих прав та обов’яз-
ків. Свідчення, що він давав перед делегацією, в цьому аспекті були пе-
реконливими, та Уряд не надав будь-яких доказів, які б вказали на більш 
ранню дату, коли заявнику повідомили про його права та обов’язки. 
Nazarenko, § 132 
Суд зауважує, що на день відвідування делегацією Суду тридцять в’яз-

нів, включаючи заявника, утримувались в Сімферопольському слідчому 
ізоляторі в одиночних камерах або камерах на двох осіб без можливості 
спілкування з іншими в’язнями. Світло в камері заявника було ввімкнено 
цілодобово, але в камері заявника були встановлено дві лампи – нормальна 
та затемнена; затемнена світила в ночі. Суд не в змозі точно встановити, 
коли лампи були встановлені. Тим не менше заявник засвідчив, що світла 
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в його камері було достатньо для того, щоб читати та писати. Зі свідчень, 
наданих Суду, було встановлено, що вікна в камері заявника були забра-
ні металевими ставнями до травня 1998 року, коли вони були зняті. Суд 
вважає, що приблизно в той самий час в камері були встановлені індиві-
дуальний кран для води та дзеркало. Радіо було ввімкнено протягом всьо-
го дня та вимикалось о 10 годині вечора. Nazarenko, § 133 
На день візиту делегації Суду камера заявника, яку він поділяв з іншим 

в’язнем, була прибрана і чиста. Вона була площею приблизно 9 квадрат-
них метрів. Був відкритий туалет, умивальник з краном холодної води, два 
ліжка, прикручені до пола, центральне опалення та вікно з гратами. Також 
були деякі книжки, газети, кусок мила та туалетний папір. Під час візиту 
делегації 4 жовтня 1999 року камера була занадто перегріта. Суд звер-
тає увагу, що делегація відвідувала Сімферопольський слідчий ізолятор в 
ту пору року, коли температура сягала 20 градусів. Nazarenko, § 134 
Суд зауважує, що за словами заявника до літа 1998 року він був по-

збавлений можливості мати щоденну прогулянку та до серпня або вересня 
1999 року був скутий наручниками під час щоденної прогулянки. Ця ін-
формація була частково підтверджена начальником слідчого ізолятору та 
звітом КЗТ 1998 року, хоча начальник слідчого ізолятору не погодився з 
тим, що ув’язнені були в наручниках під час їх прогулянок. Nazarenko, § 135 
Далі Суд встановив під час візиту делегації, що заявник почав отриму-

вати пошту в кінці 1998 року та посилки приблизно в вересні того ж року. 
Суд приймає до уваги свідчення заявника, які були частково підтвердже-
ні свідченнями начальника слідчого ізолятору, що на дату візиту делега-
ції йому було дозволено отримувати шість посилок та три бандеролі на 
рік. Коли він тримався у Сімферопольському слідчому ізоляторі, він отри-
мав п’ять чи шість листів від матері та писав матері майже кожного місяця. 
Заявник не отримав листа від матері, направленого у вересні 1999 року, 
але Суд не зміг встановити чітко, чи було це зроблено через перегляд ко-
респонденції ув’язнених співробітниками слідчого ізолятору. За словами 
матері заявника, жодний лист, направлений нею її сину, ніколи не губився. 
В будь-якому випадку, не є предметом розгляду в Суді питання, що за-
явник не отримував всіх листів, направлених йому родичами, або що лис-
ти заявника або його родичів переглядались. Nazarenko, § 136 
Щодо побачень із родичами заявника Суд зауважує, що згідно з запи-

сами слідчого ізолятору мати заявника та/або інші родичі отримували до-
звіл на побачення 20 лютого, 27 березня, 15 травня, 26 червня, 23 липня 
та 7 жовтня 1997 року та 30 січня 1998 року. Суд далі зазначає, що за свід-
ченнями заявника, підтвердженими його матір’ю, під час побачень із роди-
чами був присутній охоронець. Цей охоронець мав право переривати їх спіл-
кування та закінчувати побачення в будь-який час, коли він вважав за по-
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трібне. Мати заявника зазначила, що її побачення з сином тривали не більше 
30 хвилин. Nazarenko, § 137 
Стосовно скарги заявника, що йому було заборонено отримувати по-

силки з теплим одягом та їжею, Суд зауважує, що під час співбесіди заяв-
ника з делегацією він підтвердив, що з вересня 1998 року він міг отримувати 
посилки з їжею. Суд зазначає, що Інструкція передбачала отримання двох 
бандеролей на рік, але не було встановлено, чи були до вересня 1998 року 
надіслані або передані родичами заявнику будь-які посилки або бандеролі. 
За словами заявника, йому не дозволялось носити будь-який інший 

одяг, крім встановленого адміністрацією слідчого ізолятору, за виклю-
ченням білизни та шкарпеток. Суд зауважує, що така практика була за-
проваджена положеннями Інструкції, які були пізніше закріплені і Тимча-
совим положенням. Зрозуміло, що за обставин, змальованих заявником, йо-
го скарги направлені не проти вимог слідчого ізолятору; скоріше вони 
стосуються недостатності теплого одягу взимку та неможливості для роди-
чів передати йому посилку з такими речами. Nazarenko, § 138 
Суд погоджується, що хоча вимога носити в’язничний одяг мала б 

розглядатись як втручання в особисту недоторканість, вона поза сумнівом 
базується на законі для захисту інтересів суспільства та запобігання пуб-
лічним безпорядкам та злочинам. Суд вважає, що на день візиту делегації 
заявник погодився з тим, що в’язничний одяг є адекватним та достатньо 
теплим для зимового періоду. Таким чином, з листа адвоката заявника до 
суду від 24 липня 1999 року ясно, що умови утримання заявника в «камері 
смертників» значно покращились після подання заяви до Суду, родичам 
заявника було дозволено передати заявнику теплий одяг. Nazarenko, § 139 
Суд також зауважує, що з того ж листа адвоката випливає, що заявника 

не обмежувався у листуванні та мав можливість щоденно виходити на 
прогулянку та купувати їжу в магазині слідчого ізолятору на суму не більш 
ніж 55 гривень на місяць. Він міг отримувати правову допомогу від свого 
адвоката без обмежень та мати побачення з родичами. Суд зауважує, що це 
було повністю підтверджено матір’ю заявника в її листі до Суду від 8 липня 
1999 року. Nazarenko, § 140 

На час засудження заявнику було 29 років. Він був поміщений до 
Сімферопольського слідчого ізолятору 7 березня 1996 року. Він залишав-
ся там після засудження до смертної кари, проголошеного Верховним су-
дом Автономної Республіки Крим 10 лютого 1997 року, та після залишен-
ня цього рішення без змін Верховним Судом України 15 травня 1997 року. 
Aliev, § 135 
Суд приймає до уваги свідчення заявника, що спочатку він не був 

ознайомлений з в’язничними правилами та з своїми правами та обов’язка-
ми. Під час візиту делегації Суду його було переведено до іншої камери, 
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а також його попросили підписати документ, який передбачав його права 
та обов’язки, без надання йому будь-яких пояснень щодо змісту докуме-
нту. Інший документ містив ту ж саму інформацію та був прикріплений 
на стіні в камері. Свідчення, що він давав делегатам щодо цього були пе-
реконливими, та Уряд не надав будь-яких доказів, які б вказали на будь-
яку більш ранню дату, коли заявник був поінформований про його права 
та обов’язки. Aliev, § 136 
Суд зауважує, що на дату візиту делегації Суду тридцять в’язнів, вклю-

чаючи заявника, утримувались в Сімферопольському слідчому ізоляторі 
в одиночних камерах або камерах на двох осіб без можливості спілкуван-
ня з іншими в’язнями. Світло в камері заявника було ввімкнено цілодобо-
во, проте на ніч вимикалось. Aliev, § 137 
Сторони не заперечували, що вперше заявнику дозволили вийти на 

прогулянку на годину 24 березня 1998 року. Також Суд прийняв до ува-
ги свідчення заявника, що вперше він вийшов на прогулянку без наруч-
ників 31 серпня 1999 року. Ці свідчення співпали із свідченнями пана На-
заренка, який перебував в цьому ж слідчому ізоляторі. Суд зазначав, що 
Уряд не підтримував свідчення начальника слідчого ізолятору про те, що 
в’язні не були скуті наручниками під час їх щоденної прогулянки з бере-
зня 1998 року. Отже, це означає, що включно до травня 1998 року заявник 
не мав можливості виходити на щоденні прогулянки та що він перебував в 
наручниках під час прогулянок до 31 серпня 1999 року. Aliev, § 138 
Суд прийняв до уваги свідчення заявника про те, що в’язням дозволя-

лось мати щоденні прогулянки, крім того дня, коли вони приймали душ, 
який вони мали кожні сім або десять днів. У зв’язку з цим Суд зазначає, 
що заявник міг приймати гарячий душ кожні сім або десять днів. Однак 
неможливо встановити точну дату, коли такий порядок був змінений. 
Aliev, § 139 
Камера, до якого заявника перевели на день візиту делегації Суду, була 

прибрана та чиста. Площа камери приблизно співпадала в даними, нада-
ними в письмових зауваженнях Уряду. Тут був відкритий туалет, умиваль-
ник з краном холодної води, два ліжка, прикручені до пола, центральне 
опалення та вікно з гратами. Тут були деякі книжки, газети, кусок мила 
та туалетний папір. Під час візиту делегації 4 жовтня 1999 року камера 
була занадто перегріта. Суд звертає увагу, що делегація відвідувала Сім-
феропольський слідчий ізолятор в ту пору року, коли температура сягала 
20 градусів. Суд прийняв до уваги свідчення заявника про те, що колишня 
камера була в гіршому стані, ніж теперішня. Aliev, § 140 
Суд зазначає, що заявнику дозволялось написати одного листа кожного 

місяця з 3 березня 1998 року та що його кореспонденція підлягала цен-
зурі. Ця інформація була підтверджена начальником слідчого ізолятору, 
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який зазначив, що засуджені могли отримувати необмежену кількість ли-
стів. Суд прийняв до уваги свідчення заявника про те, що він не отримав 
одного з листів своєї дружини. Ситуація стосовно відправлення та отри-
мання листів покращилась після 11 липня 1999 року, коли Тимчасове по-
ложення набуло чинності. Aliev, § 141 
Суд не міг встановити з повною ясністю, чи були обґрунтовані скарги 

заявника стосовно його стану здоров’я, оскільки протягом візиту делега-
ції до Симферопольського слідчого ізолятору їх не супроводжував неза-
лежний лікар. Згідно свідчень лікаря слідчого ізолятору, заявник ніколи не 
звертався за медичною допомогою. Фельдшер стверджував, що заявник не 
звертався за стоматологічною допомогою. З медичної картки заявника, яка 
була заведена 20 березня 1996 року, було з’ясовано, що заявнику було про-
ведено щеплення 21 березня та 19 вересня 1997 року, а також 20 берез-
ня та 28 квітня 1998 року, і що йому було зроблено рентген (включаючи 
флюорографію) 20 березня та 22 вересня 1996 року, а також 11 лютого 
та 12 серпня 1999 року. 29 квітня 1998 року йому було проведено повне 
медичне обстеження та аналіз крові після його скарг на біль у руці. Лікар 
дійшов висновку, що його стан здоров’я був нормальним, та запропону-
вав вживати більше вітамінів. Aliev, § 142 
Таким чином, Суд вважає, що медичні висновки та свідчення, які були 

заслухані делегацією 4 жовтня 1999 року, які частково підтверджені свід-
ченнями заявника, доводять, що заявник мав регулярний доступ до медич-
ного обслуговування. Більше того, вищезазначені свідчення підтверджу-
ють аргументи Уряду, що заявник отримував медичну допомогу, коли він 
скаржився на проблеми із здоров’ям. Відповідно до доказів, які вивча-
лись, медичне обстеження здійснювалось кваліфікованими та компетент-
ними спеціалістами. Скарги та свідчення заявника, що допомога була не-
професійною або що вона спричиняла тілесний біль більший, ніж викли-
кається терапевтичною необхідністю, не підтверджуються ані прямим, 
ані непрямим чином. Aliev, § 143 
Скарги заявника сфокусовані на відносно нижчих стандартах медич-

ної допомоги у в’язниці. Однак Суд не отримав жодних доказів, що вка-
зують на професійну невідповідність або на те, що медична допомога, яка 
надається медичними працівниками слідчого ізолятору, не відповідає 
адекватним стандартам компетентної та професійної допомоги. У світлі 
цих обставин Суд не може встановити, що умови охорони здоров’я у Сим-
феропольському слідчому ізоляторі порушували медичні та професійні 
стандарти. Aliev, § 144 
Далі Суд зазначає, що дружина заявника як законний представник 

заявника намагалася отримати дозвіл на побачення із чоловіком. Вона 
отримала дозвіл на побачення 7, 14 та 21 вересня 1999 року. Більше то-
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го, 21 серпня 1999 року їй було дозволено відвідувати свого клієнта кож-
ного четверга. Протягом цих побачень був присутній охоронець, який міг 
перервати бесіду чи закінчити побачення. Проте, Суд не міг достеменно 
встановити чи це відбувалося, коли дружина заявника відвідувала чоло-
віка як член його сім ї чи як його законний представник. Загалом, поба-
чення дружини заявника тривали 15-20 хвилин або найдовше 30 хвилин. 
Заявник бачився зі своєю дружиною за два тижні до візиту делегації до 
Симферопольського слідчого ізолятору, коли вона приходила в якості за-
хисника. Більше того, заявник засвідчував, що останній візит його дружи-
ни як члена сім’ї відбувся у травні 1999 року. Не було документу, який 
може довести, що після цієї дати дружина заявника зверталась за дозво-
лом на побачення зі своїм чоловіком як член його сім’ї. Aliev, § 145 
Далі Суд погоджується зі скаргами заявника на те, що під час побачень 

з дружиною йому не дозволялось розмовляти аварською мовою та що 
він під час цих побачень був у наручниках. Його свідчення здаються до-
стовірними, а Уряд не надав жодних доказів на їх спростування. Однак 
Суд зазначає, що під час візиту делегатів заявник не стверджував, що йо-
му продовжували забороняти спілкуватися рідною мовою підчас побачень 
з дружиною. Aliev, § 146 
Суд встановив, що у травні 1999 року заявнику надали дозвіл на отри-

мання посилок та що з цього ж часу він зміг купувати у крамниці слідчо-
го ізолятору більше речей. Цей факт був підтверджений начальником 
слідчого ізолятору. Однак, хоча пізніше було сказано, що засудженим до-
зволялось отримувати 6 посилок з продуктами харчування та дві банде-
ролі на рік, заявник зазначав, що йому дозволялось отримувати одну посил-
ку та дві бандеролі кожні два місяці. Aliev, § 147 

Суд з особливим занепокоєнням відзначає, що до травня 1998 року 
заявник разом з іншими ув’язненими, що були засуджені до смертної кари, 
перебував 24 години на добу в камері, де був дуже обмежений житловий 
простір, вікна були закриті ставнями настільки, що було мало або зовсім 
не було сонячного світла, не було жодної можливості для прогулянки на 
свіжому повітрі та була обмежена можливість або зовсім не було можли-
вості для будь-якої активності або людського спілкування. Погоджуючись 
із зауваженнями КЗТ стосовно утримання засуджених до страти в Україні 
в таких же умовах, Суд вважає, що умови утримання заявника в таких 
шкідливих умовах перетворилося на поводження, що принижує гідність, 
на порушення статті 3 Конвенції. Крім того Суд вважає, що становище 
заявника погіршувалось тим, що у цей період він був засудженим до стра-
ти, хоча з 11 березня 1997 року набрав чинності мораторій. Khokhlich, § 178; 
Poltoratskiy, § 145; Kuznetsov, § 125; Nazarenko, § 141; Aliev, § 148 
Суд вважає, що у цій справі немає доказів явного наміру принизити 

чи образити заявника. Однак, хоча питання, чи було прагнення принизи-
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ти чи образити потерпілого метою поводження, є фактором, який слід бра-
ти до уваги, відсутність такої мети не обов’язково виключає порушення 
статті 3 Конвенції. Суд вважає, що умови, за яких утримувався заявник, – 
особливо, до травня 1998 року, – мали завдавати йому значного душевно-
го страждання і принижати його людську гідність. Dankevich, § 142; Khokhlich, 
§ 179; Poltoratskiy, § 146; Kuznetsov, § 126; Nazarenko, § 142; Aliev, § 149 
Суд визнає, що після травня 1998 року відбулось суттєве покращення 

як загальних умов утримання заявника, так і режиму тримання у слідчому 
ізоляторі. Зокрема, в камерах з вікон були зняті ставні, стали надаватися 
щоденні прогулянки та права ув’язнених на побачення та листування стало 
менш обмеженим. Тим не менше Суд зазначає, що до цих покращень заяв-
ник вже перебував у неприйнятних умовах значний строк, у тому числі 8 
місяців після того, як Конвенція набула чинності для України. Dankevich, 
§ 143; Khokhlich, § 180; Poltoratskiy, § 147; Kuznetsov, § 127; Nazarenko, § 143; Aliev, § 150 
Розглядаючи матеріальні умови утримання заявника та доступні йому 

заняття, Суд пам’ятав, що Україна зіткнулася із значними соціально-еконо-
мічними труднощами в перехідний період і що до літа 1998 року адмініс-
трація СІЗО працювала в складних економічних умовах і займалася впро-
вадженням нового національного законодавства та відповідних інструкцій. 
Проте Суд зазначає, що нестача ресурсів не може, в принципі, виправдати 
умови, які були настільки поганими, що перетворились на поводження, яке 
суперечить статті 3 Конвенції. Крім того, економічні проблеми України не 
можуть у будь-якому випадку пояснити та виправдати окремі умови утри-
мання, які були визнані неприйнятними. Dankevich, § 144; Khokhlich, § 181; Poltoratskiy, 
§ 148; Kuznetsov, § 128; Nazarenko, § 144; Aliev, § 151 
Таким чином, тут було порушення статті 3 Конвенції. Dankevich, § 145; 

Khokhlich, § 182; Poltoratskiy, § 149; Kuznetsov, § 129; Nazarenko, § 145; Aliev, § 152 

Щодо умов утримання заявника час перебування у камері смертників, 
Суд зазначає, що пан Ілашку тримався у в’язниці вісім років, з 1993 року 
до свого звільнення у травні 2001 року, у дуже суворій ізоляції: він не міг 
спілкуватися з іншими в’язнями, не мав відомостей з волі – оскільки йо-
му було заборонене листування, – не мав права на побачення із адвокатом 
або зі своєю сім’єю. Його камера не опалювалась, навіть під час суворої 
зими, в ній не було денного світла та вентиляції. Докази свідчать, що пана 
Ілашку позбавляли їжі у покарання, та у будь-якому разі, враховуючи об-
меження на отримання передач, навіть їжа, отримана їм з волі, була часто 
непридатна до вживання. Заявник міг користуватися душем лише зрідка, 
часто з перервами у кілька місяців. У цьому відношенні Суд посилається 
на висновки у звіті Комітету із запобігання тортурам після його відвідання 
Придністров’я у 2000 році, у якому він визначив ізоляцію протягом стіль-
кох років такою, що не має виправдання. 
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Умови утримання заявника мали шкідливі наслідки для його здоров’я, 
яке погіршувалося протягом багатьох років ув’язнення. Таким чином, він 
не отримував належного піклування, був позбавлений регулярного медич-
ного огляду та лікування та відповідної їжі. Крім того, через обмеження у 
отриманні передач, він не міг отримувати ліки та їжу, щоб поліпшити свій 
стан здоров’я. Ilaşcu, § 438 
Суд відзначає із занепокоєнням існування правил, які надають в’язнич-

ній охороні та іншим органам влади необмежені повноваження щодо ли-
стування та побачень, та наголошує, що такі правила є довільними та не-
сумісними з належними та ефективними гарантіями против зловживань, 
які мають бути у будь-якій пенітенціарній системі у демократичному су-
спільстві. Крім того, у цьому випадку такі правила зробили умови утри-
мання заявника ще жорсткішими. Ilaşcu, § 439 
Суд робить висновок, що смертний вирок щодо заявника укупі з тими 

умовами, у яких він жив, та тим поводженням, якого він зазнав, протягом 
ув’язнення після ратифікації, враховуючи, що він провів кілька років у 
таких умовах до ратифікації, були особливо суттєвими та жорстокими, тож 
мають відповідно вважатися тортурами у значенні статті 3 Конвенції. 
Тож тут не було додержано вимоги статті 3. Ilaşcu, § 440 

Суд відзначає на початку, що жодного разу під час розгляду відповідні 
Уряди не заперечували, що заявлені події мали місце. 
Він також вважає опис, наданий паном Іванчоком, достатньо точним 

та таким, що узгоджується з тотожними заявами, які він неодноразово 
робив своїй дружині, та свідченнями інших осіб перед делегатами Суду. 
На підставі усієї інформації, що є у розпорядженні Суду, Суд вважає 

за встановлене те, що протягом ув’язнення заявника, у тому числі після 
набрання Конвенцією чинності щодо відповідних Держав, заявник отри-
мав безліч ударів та інших форм поганого поводження, та що часом йому 
на надавали їжі та жодної медичної допомоги, незважаючи на стан його 
здоров’я, яке погіршилося через такі умови утримання. Зокрема, Суд звер-
нув увагу на переслідування та погане поводження, якого зазнав пан Іван-
чок у травні 1999 року після подання заяви до Суду. Ilaşcu, § 443 
Крім того, пан Іванчок тримався з часу свого засудження у 1993 році у 

одиночному ув’язненні, без зв’язку з іншими в’язнями та без доступу до 
газет. Йому не дозволялось бачитись із адвокатом, його контакти із зов-
нішнім світом обмежувалися лише побаченнями з дружиною та її пере-
дачами за умови того, що адміністрація в’язниці визнає доречним дозво-
лити їх. 
Усі ці обмеження, які не мали жодної правової підстави та залишали 

адміністрації повну свободу розсуду, несумісні з режимом ув’язнення у 
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демократичному суспільстві. Вони зіграли свою ролі у посиленні фізич-
них та психологічних страждань заявника. Ilaşcu, § 444 
Заявник утримувався у неопалюваній, погано провітрюваній камері 

без денного світла, не отримував лікування, належного за його стану здо-
ров’я, незважаючи на нечисленні медичні обстеження, дозволені адмініс-
трацією в’язниці. У цьому відношенні Суд посилається на висновки у звіті 
Комітету із запобігання тортурам після його відвідання Придністров’я у 
2000 році. Ilaşcu, § 445 
На погляд Суду, таке поводження було здатне викликати біль та страж-

дання, як фізичні, так і психологічні, які лише підсилювались цілковитою 
ізоляцією заявника та були розраховані на те, щоб викликати в нього по-
чуття страху, пригніченості та безпорадності, що здатні образити та збен-
тежити його і, можливо зламати його опір та волю. 
На думку Суду, з паном Іванчоком поводилися так навмисно особи, 

що належали до адміністративних органів «Молдовської республіки При-
дністров’я» з метою покарати його за дії, які він, як стверджувалось, вчи-
нив. Ilaşcu, § 446 
Через це Суд вважає, що у сукупності, враховуючи суттєвість, повто-

рюваність та навмисність, поводження, якого зазнавав пан Іванчок, спри-
чиняло «жорстокий» біль та страждання і було особливо істотним та жор-
стоким. Усі ці дія слід вважати актами тортур у значенні статті 3 Конвенції. 
Ilaşcu, § 447 

Тож, Суд вважає за встановлене, що під час їхнього ув’язнення, у тому 
числі після набрання Конвенцією чинності щодо відповідних двох Дер-
жав, пан Лешко та пан Петров-Попа зазнавали вкрай суворих умов утри-
мання: 

– побачення з сім’ями та передачі від них залежали від розсуду адмі-
ністрації в’язниці; 

– часом їх позбавляли їжі або давали їжу, непридатну до вживання, та 
більшу частину часу їм не надавалась належна медична допомога, незважа-
ючи на стан їхнього здоров’я, яке погіршилось через умови утримання; та 

– їм не надавалась належна їжа, призначена їхніми докторами. 
Суд наголошує також, що ці умови погіршилися після 2001 року. 
Крім того, пан Петров-Попа тримався у одиночному ув’язненні після 

1993 року, не маючи жодних контактів з іншими в’язнями або доступу до 
газет на його рідній мові. 
Як пану Петрову-Попа, так і пану Лешко були заборонені побачення з 

адвокатами до червня 2003 року. Ilaşcu, § 451 
На погляд Суду, таке поводження було здатне викликати біль та страж-

дання, як фізичні, так і психологічні. Розглянуте у сукупності та з ураху-
ванням його суттєвості, поводження, якого зазнавали пан Лешко та пан 
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Петров-Попа можна вважати нелюдським та таким, що принижує гідність, 
у значенні статті 3 Конвенції. Ilaşcu, § 452 

Оскільки заявник утримувався у приміщеннях слідчого управління 
Пловдіва між 25 грудня 1997 року та 16 червня 1998 року, висновки КЗТ, 
зокрема у звітах за 1995 та 1999 роки, створюють надійну основу для оцін-
ки умов, у яких він утримувався. Суд відзначає у цьому відношенні, що 
КЗТ визначив умови у багатьох слідчих ізоляторах як нелюдські та такі, 
що принижують гідність. Kehayov, § 66 
Заявник утримувався у камері розміром 10,5 м2, розрахованій на чоти-

рьох в’язнів. Оскільки не було ніяких можливостей для вправ на свіжому 
повітрі, він мав перебувати у камері, – у якій не було вікна та яка освітлю-
валась єдиною еклектичною лампою, – практично весь час, за винятком 
двох коротких візитів до санітарного вузла протягом дня. Kehayov, § 67 
Заявнику тоді було 26 років, і він не мав очевидних проблем із здо-

ров’ям. Щодо його психологічного стану, то Суд не в змозі дійти до будь- 
якого надійного висновку. Органам влади було відомо, що він лікувався у 
психіатричній лікарні рік або два раніше. Хоча психіатри, які оглядали 
його у квітні 1998 року встановили, що він психічно здоровий, їх висновок 
лише стосувався осудності заявника. З іншого боку, заявник не довів, що 
він потребував психіатричної допомоги, перебуваючи під вартою, та що 
йому відмовляли у наданні такої допомоги. Kehayov, § 68 
За всіх обставин Суд вважає, те, що заявник перебував практично ці-

лодобово протягом шести місяців у переповненій камері без денного світ-
ла та будь-якої можливості для фізичної та іншої активності на свіжому 
повітрі, мало погіршити його здоров’я та спричинити інтенсивні страж-
дання. Дійсно, у травні 1998 року районній суд Пловдіва, розглянувши 
клопотання заявника про звільнення, між іншим, у зв’язку з неприйнят-
ними умовами, рекомендував перевести його до іншого місця утримання. 
Kehayov, § 69 
Хоча Суд не згоден з думкою заявника, що умови утримання мали на-

міром принизити та образити його, зберігаються деякі сумніви щодо того, 
чи не можуть певні аспекти суворого режиму вважатися принизливими. 
Kehayov, § 70 
Зокрема, немає виправдання для того, щоб принижувати в’язня, змушу-

ючи спорожнятися у відро у присутності інших в’язнів, за винятком особ-
ливих обставин, коли відвідування санітарного вузла може становити пев-
ний та значний ризик для безпеки. Але Уряд не посилався на міркування 
безпеки у обґрунтування такого обмежувального режиму, якого зазнавав 
заявник у приміщеннях слідчого управління Пловдіва. Kehayov, § 71 
Суд також вважає, що за відсутності невідпорних міркувань безпеки 

немає виправдання для позбавлення заявника будь-якої можливості для 
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діяльності на свіжому повітрі та фізичних вправ протягом майже шести 
місяців. Kehayov, § 72 
Хоча Суд не залишає поза увагою фінансові труднощі, про які Уряд 

говорив КЗТ, він зазначає, що численні рекомендації КЗТ не потребували 
значних ресурсів, але не були виконанні. Kehayov, § 73 
Враховуючи сукупний ефект невиправдано суворого режиму, якого 

зазнав заявник, матеріальні умови у камері та тривалість утримання у ній, 
Суд вважає, що труднощі, яких він зазнав, перевищили неминучий рівень, 
притаманний ув’язненню, та вважає, що завдані страждання перевищили 
поріг жорстокості за статтею 3 Конвенції. Kehayov, § 74 
Тож сталося порушення цього положення. Kehayov, § 75 

У цій справі Суд нагадує, що заявник тримався під вартою у слідчому 
ізоляторі ІЗ-39/1 з 26 липня 2000 року до 7 березня 2001 року та з 16 трав-
ня до 18 липня 2001 року, тобто загалом 9 місяців та 14 днів. Він утриму-
вався у різних камерах, які, за інформацією Уряду, призначались для роз-
міщення від 6 до 10 в’язнів та, таким чином, надавали від 1,3 до 2,51 м2 
на кожного в’язня. Можна спитати, чи відповідали такі умови прийнят-
ним стандартам. У цьому відношенні Суд нагадує, що Європейський 
Комітет із запобігання тортурам, нелюдському та такому, що принижує 
гідність, поводженню (КЗТ) вважає 7 м2 на кожного в’язня прийнятними, 
бажаним стандартом для в’язничної камери. Mayzit, § 39 
Незважаючи на те, що камери, у яких перебував заявник, призначали-

ся для певної кількості осіб, заявник стверджував, що дійсне число осіб 
було у двічі або тричі більшим і, як наслідок, він мав поділяти ліжко з 
одним або двома в’язнями. Уряд не заперечував цього, а також не надав 
жодних доказів у спростування цього твердження. Крім того, з подібних 
справ Суд знає, що скупчення в установах для попереднього ув’язнення, 
є загальною проблемою в Росії. За таких обставин Суд не надає виріша-
льного значення точній кількості в’язнів у камерах у розглянутий період 
часу. Наявні в нього матеріали свідчать, що у будь-який час на кожного 
в’язня залишалось менше ніж 2 м2 площі. Mayzit, § 40 
Щодо санітарних умов у камерах, то заявник стверджував, що вони 

були брудні та кишіли тарганами, клопами та вошима, що вікна були за-
брані металевими ставнями, які пропускали дуже мало світла. Уряд дово-
див, що за висновком Головного управління в’язницями санітарні умови 
були «задовільними», не наводячи, однак, подробиш або доказів. Не вда-
ючись до деталей у цій частині, Суд робить висновок, що хоча заявник мав 
можливість для прогулянок на свіжому повітрі одну чи дві години на день, 
решту часу він був замкнений у камері з дуже обмеженим простором для 
нього. Mayzit, § 41 
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Хоча у цій справі немає вказівок на виражений намір принизити або 
збентежити заявника, Суд вважає, що такі умови попереднього ув’язнення, 
у яких заявник перебував понад дев’ять місяців, мали вразити його людсь-
ку гідність та викликати почуття приниження та пригніченості. У світлі 
цього, Суд робить висновок, що умови утримання заявника, особливо скуп-
чення та тривалий час, протягом якого заявник тримався у таких умовах, 
становили таке, що принижує гідність, поводження. Mayzit, § 42 
Тож тут було порушення статті 3 Конвенції. Mayzit, § 43 

Щодо умов утримання, надмірної кількості осіб у камері та відсутнос-
ті гігієни, вентиляції, сонячного світла, щоденних прогулянок, належних 
чистої білизни та одягу, то Суд дослідить їх у цілому на підставі свідчень 
заявника та відсутності відповідних коментарів з боку Уряду. Суд відзна-
чає, що він не може встановити напевно умови утримання заявника, які 
існували певний час тому. Але приймаючи до уваги, що свідчення заявни-
ка є послідовними, всебічними та загалом відповідають висновкам за ре-
зультатами відвідувань місць попереднього ув’язнення в України, про-
ведених Комітетом із запобігання тортурам та Уповноваженим з прав 
людини Українського Парламенту, та те, що Уряд не надав коментарів щодо 
цих свідчень, Суд робить висновок, що заявник тримався у неприйнятних 
умовах і що таке утримання утворює таке, що принижує гідність, повод-
ження на порушення статті 3 Конвенції. Суд також встановив, що стано-
вище заявника погіршувалось тим, що він відбував дисциплінарне пока-
рання у карцері слідчого ізолятора в умовах, що цілком неприйнятні з по-
гляду статті 3 Конвенції. Nevmerzhitsky, § 86 
Більше того, Суд відзначає, що медичні звіти, надані сторонами, дово-

дять, що під час свого тримання під вартою заявник заразився різноманіт-
ними хворобами шкіри (зокрема, коростою та екземою). Зрозуміло, що здо-
ров’я заявника значно погіршилось, як свідчать медичні висновки від 
8 травня, 2 червня та 20 липня 1998 року та його подальше утримання у 
лікарні після звільнення 23 лютого 2000 року. Хоча це правда, що заяв-
ник отримував певне лікування від цих хвороб, первісне зараження ними, 
поновлення, посилення та лікування заявника після звільнення, демон-
струють, що він тримався у антисанітарних умовах, на порушення елемен-
тарних правил гігієни. Ці умови мали такі шкідливі наслідки для його 
здоров’я та благополуччя, що, на думку Суду, вони складали таке, що 
принижує гідність, поводження. Nevmerzhitsky, § 87 
У світлі вищезгаданого, Суд робить висновок, що тут було порушення 

статті 3 Конвенції. Nevmerzhitsky, § 88 
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2.4.3. Медична допомога 

   .       Assenov, § 136 – с. 101 
Dankevich, § 135 – с. 110 
Ilaşcu, §§ 438, 443, 451 – с. 123, 124 
İlhan, § 87 – с. 48 
Iorgov, § 85 – с. 148 
Kalashnikov, § 98 – с. 108 
Kehayov, § 68 – с. 126 
Valašinas, §§ 105 – с. 105, 106 
Yankov, § 115 – с. 166 

Органи влади зобов’язані охороняти здоров’я осіб, позбав-
лених свободи. Відсутність належної медичної допомоги може утворити 
поводження, що суперечить статті 3. Keenan, § 110; Naumenko, § 112 

Конвенція не містить жодного положення, яке стосувалось би саме 
становища осіб, позбавлених свободи, навіть якщо вони хворі, але не мож-
на відкинути того, що тримання під вартою хворої особи може поставити 
питання за статтею 3 Конвенції. У випадку в’язня, який страждав на успад-
коване ожиріння, Комісія висловила думку, що не було порушення стат-
ті 3 Конвенції, оскільки заявнику надавалась допомога, що відповідала 
стану його здоров’я. Однак вона вважала, що затримання як таке невід-
воротно впливає на в’язнів, що страждають на розлади. Вона потурбувалась 
підкреслити, що у «особливо серйозних випадках може скластися стано-
вище, коли належний хід кримінального судочинства вимагатиме вдатись 
методів гуманітарного характеру», та висловила у висновку, що була б 
«вдячна за будь-які заходи, до яких італійські органи влади зможуть вда-
тись щодо заявника, аби пом’якшити наслідки його затримання або при-
пинити його швидко, наскільки це можливо». Суд нещодавно зазначив, 
що затримання літньої хворої людини на тривалий час може потрапити 
до сфери дії статті 3, хоча у згаданому рішенні він вирішив, що скарга за-
явника за цією статтею є відверто необґрунтованою. Стан здоров’я, вік 
та значна фізична неспроможність є зараз серед факторів, які слід брати 
до уваги з погляду статті 3 Конвенції у Франції та у інших країнах – чле-
нах Ради Європи, оцінюючи можливість для особи перебувати під вартою. 
Mouisel, § 38 
Так, оцінюючи стан здоров’я в’язня та наслідки тримання під вартою 

для його розвитку, Суд вирішив, що певні типи поводження можуть пору-
шити статтю 3 Конвенції через те, що особа, яка їх зазнала, страждає на пси-
хічний розлад. У справі Прайс (Price) проти Великої Британії Суд вирішив, 
що затримання заявниці, якій бракувало чотирьох кінцівок, в умовах, які 
не відповідали її стану здоров’я, перетворилось на таке, що принижує гід-
ність поводження. Mouisel, § 39 
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Хоча статтю 3 Конвенції не можна тлумачити так, ніби вона створює 
загальний обов’язок звільнити затриманого за станом здоров’я, вона все ж 
зобов’язує державу захищати фізичне благополуччя осіб, позбавлених сво-
боди, наприклад, надавши їм необхідну медичну допомогу. Mouisel, § 40 

Особливо у випадку психічно хворих осіб при визначенні, чи було пев-
не поводження або покарання несумісне зі стандартами статті 3, слід взяти 
до уваги їхню уразливість та нездатність у певних випадках зрозуміло 
розповісти про те, як вони зазнали певного поводження, якщо вони взага-
лі здатні щось розповісти. Keenan, § 110 

Відсутність належної медичної допомоги може суперечити статті 3. Це 
стосується і медичної допомоги, яка надається медичними підрозділами 
в’язниці. Особливо це стосується в’язнів, які хворіють і мають психічні 
розлади, тому потрібно враховувати їх особливу вразливість. 
Саме медичні працівники мають вирішувати на підставі своїх знань, 

які терапевтичні засоби слід застосовувати для того, щоб підтримати фі-
зичний та психічний стан в’язнів. Визнані принципи медицини вказують-
ся, що захід, викликаний терапевтичною необхідністю, не може вважати-
ся нелюдським чи таким, що принижує гідність. Однак навіть такі заходи 
можуть суперечити статті 3 Конвенції, яке не допускає відступу. Тож Суд 
повинен впевнитись, що така медична необхідність переконливо доведена. 
Naumenko, § 112 

За думкою Уряду застосовані заходи були головним чином наслідком 
поведінки заявника, оскільки він відмовлявся від лікування, яке було невід-
кладно потрібне через погіршення його фізичного та психічного стану. 
Так, коли пан Херцегфалві повернувся до лікарні 10 вересня 1979 року, 

виявилось потрібним його штучне годування через надзвичайне знесилен-
ня, спричинене його відмовою приймати будь-яку їжу. Пізніше – почасти 
на його власним прохання – його годували через трубку, хоча він продов-
жував голодування, принаймні для видимості. 
Також, лише його опір будь-якому лікуванню, його надзвичайна агре-

сивність та погрози і насильство з його боку на адресу персоналу лікарні 
пояснювали, чому персонал використовував примусові заходи, у тому чис-
лі внутрішньом’язові ін’єкції седативних засобів, а також наручники і фік-
суюче ліжко. Ці заходи були погоджені з куратором пана Херцегфалві, їхня 
мета завжди була виключно терапевтична, і вони припинялися, як тільки 
це дозволяв стан пацієнта. 
Нарешті, Уряд стверджував, що оскаржена ізоляція полягала насправ-

ді у поміщенні до окремої камери за бажанням пана Херцегфалві. Він мав 
контакт із лікарем та медичними сестрами, мав змогу приймати відвідува-
чів і виходити на подвір’я. Herczegfalvy, § 81 
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Суд вважає, що стан підвладності і безпорадності, типовий для пацієн-
тів психіатричних лікарень, вимагає з підвищеною увагою перевіряти, чи 
була дотримана Конвенція. Хоча саме адміністрація лікарні має обирати 
терапевтичні методи, – якщо необхідно, то й примусові, – які, виходячи з 
визнаних правил медичної науки, потрібні для збереження фізичного і пси-
хічного здоров’я пацієнтів, цілком нездатних до самостійних рішень, і за 
яких вона, тим самим, відповідає, але такі пацієнти залишаються під захи-
стом статті 3, вимоги якої не допускають відступу. 
Це слушно, що визнані принципи медицини за загальним правилом 

мають вирішальне значення в таких випадках; як правило, захід, виклика-
ний терапевтичною необхідністю, не може вважатися нелюдським чи та-
ким, що принижує гідність. Однак Суд повинен впевнитись, що така медич-
на необхідність переконливо доведена. Herczegfalvy, § 82 
У даному випадку викликає занепокоєння насамперед тривалість вико-

ристання наручників і фіксуючої ліжка. Однак докази, надані Суду, недо-
статні, щоб спростувати той довід Уряду, що відповідно до загальноприй-
нятих на той час принципів психіатрії, медична необхідність виправдувала 
оскаржене поводження. Більше того, деякі твердження заявника не підтверд-
жуються доказами. У цій справі це особливо стосується доказів щодо подій 
15 січня 1980 року та тривалості ізоляції. Herczegfalvy, § 83 
Таким чином, ніякого порушення статті 3 не доведено. Herczegfalvy, § 84 

Суд нагадує, що Марк Кінен страждав на хронічну форму психічного 
розладу, який включав психотичні прояви та манію переслідування. В ньо-
го також визначили розлад особистості. Історія його перебування з 14 кві-
тня 1993 року під вартою у в’язниці Ексетера (Exeter) свідчить про епізоди 
збудженої поведінки тоді, коли він переводився з лікарняного відділення 
до звичайного. Це включало демонстрацію схильності до самогубства, пев-
ні параноїдальні страхи і агресивні та насильницькі спалахи. Не можна 
заперечити, що він відчував пригніченість та душевні страждання у цей 
час аж до самої смерті. Його лист до свого лікаря, одержаний після смерті, 
свідчить про високий рівень відчаю. Але, як висловилась більшість Комі-
сії, неможливо визначити з будь-якою впевненістю, якою мірою його симп-
томи у цей час і подальша смерть, були пов’язані з умовами його утримання, 
створеними владою. Keenan, § 111 
Однак Суд вважає, що ця перешкода не є вирішальною у питанні, чи 

виконали державні органи свій обов’язок за статтею 3 – захистити Марка 
Кінена від поводження або покарання, що суперечить цьому положенню. 
Хоча і правда, що жорстокість страждань, фізичних або душевних, пов’я-
заних з певним заходом, мала важливе значення у багатьох справах, роз-
глянутих Судом за статтею 3, за цих обставин доведення дійсних наслід-
ків для особи може бути не головним фактором. Наприклад, щодо особи, 
позбавленої волі, застосування фізичної сили, яка не є вкрай необхідною 
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через її власну поведінку, принижує людську гідність та за загальним пра-
вилом порушує право, забезпечене статтею 3. Також поводження з психіч-
но хворою особою може бути несумісним зі стандартами, передбаченими 
статтею 3 щодо захисту людської гідності, навіть якщо ця особа не може 
або не здатна вказати на певні шкідливі наслідки.   
У цій справі Суд вражений відсутністю медичних записів щодо Марка 

Кінена, який виявляв схильність до самогубства і внаслідок ізоляції та – 
згодом – дисциплінарного покарання зазнавав додаткового стресу, який 
можливо було передбачити. З 5 травня до 15 травня 1993 року, коли він по-
мер, немає записів у його медичній картці. Враховуючи велику кількість 
лікарів, причетних до лікування Марка Кінена, це вказує на неналежну тур-
боту про те, щоб скласти чіткий та детальний опис його психічного стану 
та підриває ефективність будь-якого стеження та нагляду. Суд не вважає 
пояснення д-ра Кейса, ніби відсутність записів свідчить, що не було чого 
записувати, задовільною відповіддю у світлі записів у книзі інцидентів за 
той же час. Keenan, § 113 
Крім того, хоча головний лікар порадив лікарю Марка Кінена викли-

кати психіатра, який також вів за ним спостереження, й цей психіатр 
оглянув його 29 квітня 1993 року, але Суд зазначає, що потім до психіа-
тра не зверталися. Попри застереження, яке зробив 29 квітня д-р Роу, що 
Марка Кінена треба обмежити у спілкуванні, доки його параноїдальні пе-
редчуття не зникнуть, питання про повернення його до звичайного відді-
лення постало наступного дня. Коли його стан почав погіршуватись, лі-
кар в’язниці, необізнаний у психіатрії, знов призначив препарати, які ра-
ніше вживав Марк Кінен, без будь-якого звернення до психіатра, який 
рекомендував зміни у лікуванні. Згодом трапився напад на двох службо-
вців в’язниці. Хоча Марк Кінен прохав лікаря в’язниці звернути увагу 
офіцера, який розглядав цю справу, на те, що напад стався після змін у ліку-
ванні, до психіатра знову не звернулися за порадою щодо його подальшого 
лікування або його здатності відповідати за свої вчинки. Keenan, § 114 
Неефективність нагляду за станом Марка Кінена та відсутність поін-

формованої психіатричної допомоги у визначенні його стану та призна-
ченні лікування свідчать про значні недоліки у медичній допомозі, яка на-
давалась психічно хворій людині з відомою схильністю до самогубства. 
Спізніле притягнення його за таких обставин до тяжкого дисциплінарно-
го покарання – семиденної ізоляції у штрафному відділенні та додання 
28-ми днів до його строку ув’язнення за вироком, призначені через два ти-
жні після події та лише за дев’ять днів до його звільнення, – напевно могло 
загрожувати його фізичній та моральній стійкості і є несумісним зі стандар-
том поводження, що вимагається у відношенні до психічно хворої особи. 
Можна вважати, що це утворило нелюдське та таке, що принижує гідність, 
поводження та покарання у значенні статті 3 Конвенції. Keenan, § 115 
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Суд відзначає з самого початку, що у цій справі не заперечувалось, 
що як до, так і під час свого тримання під вартою з 4 жовтня 1993 року по 
29 жовтня 1996 року заявник страждав на хронічну депресію, та що він 
двічі у в’язниці намагався покінчити з собою. Його стан був визначений як 
розлад особистості або нервової системи та ситуаційні депресивні реакції. 
Kudła, § 95 
Суду також зазначає, що медичні докази, які Уряд надав Суду, дово-

дять, що протягом тримання під вартою заявник постійно потребував ме-
дичної допомоги й отримував її. Його обстежували лікарі різноманітних 
спеціальностей, та він отримував психіатричну допомогу. З початку жов-
тня до кінця грудня 1993 року його у в’язниці кілька разів обстежували 
психіатри. Наприкінці 1993 року суд першої інстанції одержав висновок 
психіатра, який підтвердив, що стан його здоров’я дозволяв на той час три-
мання під вартою. 
Одразу після першої спроби самогубства, – події, яка у світлі наявних 

доказів, не була, здається, наслідком будь-якого помітного недогляду з бо-
ку державних органів, – заявник перебував під психіатричним наглядом у 
в’язничній лікарні Вроцлава з 9 березня до 26 травня 1994 року. Згодом, 
після обстеження у Вроцлаві, його ще двічі обстежували: 9 листопада та 
7 грудня 1994 року. Kudła, § 96 
Відомо, що це не втримало його від другої спроби покінчити з собою 

у січні 1995 року. Але Суд, хоча він не вважає за потрібне висловлюватись, 
чи здійснювалась ця спроба, як стверджували державні органи, для при-
вернення уваги або для демонстрації страждань, завданих його розладом, 
не вбачає у наявних матеріалах нічого, що доводило би, що держава може 
бути визнана відповідальною за те, що сталося. Kudła, § 97 
Також Суд не може сказати, що в подальшому адміністрація не тримала 

заявника під психіатричним наглядом. Навпаки, Суд вважає, що з початку 
1995 року до свого звільнення 29 жовтня 1996 року заявник досліджувався 
психіатрами якнайменше раз на місяць. Лише у 1996 році, тобто перед звіль-
ненням, було проведено дванадцять таких обстежень. Kudła, § 98 
Суд згоден, що через характер свого психологічного стану заявник був 

більш уразливим, ніж пересічний в’язень, та що перебування під вартою 
можливо певною мірою поглибило його почуття розпачу, пригніченості та 
страху. Суд також зазначає, що з 11 червня до 29 жовтня 1996 року заявник 
тримався під вартою всупереч висновку психіатру про загрозу для його 
життя подальшого тримання під вартою через вірогідну спробу самогубст-
ва. Але на підставі наявних доказів та оцінюючи відповідні обставини у ці-
лому, Суд не вважає доведеним, що заявник зазнав поганого поводження, 
яке сягнуло достатнього рівня жорстокості, щоб задіяти статтю 3 Конвенції. 
Kudła, § 99 
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Суд нагадує, що заявниця висловила численні скарги на нелюдське та 
таке, що принижує гідність, поводження з Юдіф’ю Мак Гінлі з боку адмі-
ністрації в’язниці, у той час як Уряд стверджував, що їй надали належного 
лікування за симптомів наркотичної абстиненції та перевели до лікарні, 
як тільки з’ясувалося, що її стан вимагає більш інтенсивного лікування, 
ніж те, яке може забезпечити в’язниця. McGlinchey, § 47 
Щодо твердження, ніби адміністрація в’язниці не надавала Юдіфі лі-

кування від героїнової абстиненції, щоб покарати її, Суд звертає увагу на 
медичні записи, з яких випливає, що призначений препарат «Lofexidine» 
не надавався о 12 годині ночі 8 грудня 1998 року. Хоча заявники стверджу-
вали, що це було покарання за провину, Уряд заявляв, що насправді пре-
парат не надавали за вказівкою лікаря через низький кров’яний тиск Юдіфі. 
Це підтверджується медичними записами, які вказують, що кров’яний тиск 
мав перевірятися під час застосування препарату, та зафіксували падіння 
тиску у цей час. Записи також свідчать, що Юдіфь зранку була оглянута ме-
дичним працівником, а запис про застосування препарату був підписаний 
лікарем. McGlinchey, § 48 
Хоча у записах медичної сестри після запису щодо пропуску у надан-

ні препарату вказано, що Юдіфь жбурнула чашку з чаєм через кімнату 
та згодом «була замкнута у повчання», на запит було надано пояснення, 
що в’язнів, які не збираються йти до навчальних кімнат, на цей час зазвиай 
замикали у їхніх кімнатах. Тож Суд вважає, що не доведено, ніби лікуван-
ня щодо абстинеції не надавалося Юдіфі у якості покарання. McGlinchey, § 49 
Що стосується заяви, ніби Юдіфь залишили лежати у її власній блю-

воті, Уряд підкреслив, що, здається, вона базувалась на зауваженнях пер-
соналу лікарні, ніби під час прибуття Юдіфі до лікарні її волосся та одяг 
були заплямовані блювотою. Записи свідчать, що лікар та медична сестра 
не бачили, щоб Юдіфь блювала вночі і під час ранкового кризу. Суд не 
вважає, що під час невідкладного переведення її до лікарні нездатність 
забезпечити її належну чистоту складає ознаки поводження, яке можна 
вважати таким, що принижує гідність. Щодо скарг її матері, ніби Юдіфь 
була змушена сама прибирати свою блювоту, цьому немає жодних підтверд-
жень у документах лікарні чи в’язниці, хоча один запис посилається на те, 
що Юдіфь відмовилась прибирати у своїй камері. Уряд, спираючись на свід-
чення завідуючого медичною службою, стверджував, що це була загальна 
вимога до підтримання чистоти, не пов’язана з випадком блювання. Уряд 
запевнив, що прибирати блювоту на полу або у будь-якому іншому місці 
камери повинні були медичні сестри. Суд вважає, що йому бракує доказів, 
щоб зробити будь-які висновки з цього питання. McGlinchey, § 50 
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Щодо заяв про ненадання лікування від астми, Суд відзначає записи 
медичної сестри, які свідчать, що інгаляція була застосована вночі 7 грудня 
1998 року, коли почули, що Юдіфь хрипить. Заявники також згадували 
нерегулярне лікування руки Юдіфі, але здається, що з 20 доз, які застосува-
ли протягом більш ніж 5 днів, не були надані чотири. Сестра Н. не змогла 
пояснити це, хоча припустила можливість, що відповідальна сестра забу-
ла внести запис до журналу. У будь-якому випадку, це свідчить про сум-
ний недолік у процедурі. Але Суд не знаходить жодних доказів у наявних 
матеріалах, які б довели, що цей недолік мав несприятливі наслідки для 
стану здоров’я Юдіфь або спричинив їй будь-яку незручність. McGlinchey, § 51 
Нарешті, Суд звертається до скарги на те, що не все було зроблено, 

або було зроблено недостатньо швидко, для лікування Юдіфі від синдро-
му героїнової абстиненції, попередження її страждань або погіршення її 
стану. McGlinchey, § 52 
Суд нагадує, що заявницю оглядала медична сестра під час прибуття 

до в’язниці 7 грудня 1998 року. 8 грудня 1998 року її оглянув д-р К., лікар 
в’язниці, який призначив курс лікування від її різноманітних проблем із 
здоров’ям. Для полегшення наслідків героїнової абстиненції він спочатку 
призначив препарат «Lofexidine». Одна доза цього препарату не була на-
дана через низький кров’яний тиск пацієнтки. 10 грудня 1998 року її зно-
ву оглянув д-р К., який призначив внутрішньом’язові ін’єкції з погляду 
на триваючий синдром абстиненції. Він не виявив жодних ознак того, що 
вона була зневоднена, та покладався більше на своє враження клініциста, 
ніж на очевидну втрату ваги з 50 кг до 43 кг, оскільки було відомо, що між 
вагами у прийомному відділенні та у медичному центрі існує розбіжність. 
Але йому була відома потенціальна проблема, і він надав вказівки слід-
кувати за її вагою. 11 грудня 1998 року її знову оглянув д-р К., який не ви-
явив ознак зневоднення та вважав її стан загалом стабільним. Він наказав 
продовжувати застосування ін’єкцій, які, здавалося, мали певний ефект, 
оскільки давали можливість затримати рідину решту доби. Застосування 
протинудотного препарату призначалося продовжувати протягом вихід-
них. Записи медичної сестри свідчать, що у певному випадку медичні се-
стри застосували слабкий протинудотний препарат, щоб полегшити Юдіфі 
прояви хвороби та спонукати її пити рідину. McGlinchey, § 53 
Тож, хоча видно, що за станом Юдіфі з 7 до 12 грудня регулярно спо-

стерігали, що лікарі та медичні сестри вдавалися заходів, відповідних до 
симптомів абстиненції, Суд зазначає, що у цей час вона неодноразово блю-
вала, приймала дуже мало їжі та значно втратила вагу. Хоча двічі роби-
лися ін’єкції, вони мали, у кращому випадку, короткочасний ефект, і уве-
чері 11 грудня 1998 року вона знову блювала. Докази якогось поліпшення 
її стану, на думку Суду, є слабкими. McGlinchey, § 54 
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Два наступних вихідних дня відповідно до графіку роботи у в’язниці 
д-ра К. не було. Лікар, що заміщав його, приходив до в’язниці вранці в су-
боту, 12 грудня, але записи не свідчать, що він оглядав Юдіфь. Якщо лікар 
знадобився б у будь-який час на вихідні, медичний персонал мав викли-
кати лікаря або забезпечити перевід до лікарні. Як видно, лікар не оглядав 
Юдіфь протягом двох днів. 12 грудня 1998 року її температура, кров’яний 
тиск та пульс були у нормі. Але вона продовжувала блювати та її вага – 
за записами – зменшилась до 40 кг, тобто ще на 3 кг після 9 грудня та мо-
жливо на 10 кг після прибуття до в’язниці за п’ять днів до цього. Не зважа-
ючи на триваюче погіршення, медичний персонал не бачив підстав бити 
на сполох або отримати висновок лікаря щодо її стану. McGlinchey, § 55 
Уряд відзначав позитивні ознаки у цей період – вона краще спала 

вночі та 13 грудня злегка поїла. Але вона блювала обидва дні й після зга-
даного харчування. Д-р К. наголошував, що загалом її життєві показники 
були у межах норми, та що від особи, яка страждає на істотне зневоднен-
ня, слід було б очікувати втомленості та наявних фізичних симптомів, які 
були відсутні у Юдіфі. Але д-р Тобін вважав, що хоча спеціальним аналі-
зом не було встановлено, що Юдіфь була зневоднена під час прибуття до 
лікарні, через неможливість провести дослідження, але були вагомі вказів-
ки на цей наслідок. Хоча показники могли пояснюватися значною втра-
тою крові, один епізод з блюванням на підлогу не може скласти належне 
пояснення. McGlinchey, § 56 
Суд бачить із доказів, що вранці 14 грудня 1998 року Юдіфь Мак Гінлі – 

залежна від героїну особа, чиї травлення та загальний стан здоров’я був 
не дуже добрим під час прибуття до в’язниці – перенесла істотну втрату 
ваги та зневоднення. Це було наслідком тижня майже неконтрольованих 
потягів до блювання та нездатності приймати їжу або утримувати рідину. 
Крім того що це завдавало Юдіфь страждання, ця обставина становила 
достатньо суттєвий ризик для її здоров’я, що підтвердив і наступний ко-
лапс. Беручи до уваги обов’язок адміністрації в’язниці надати необхідну 
медичну допомогу затриманим особам, Суд вважає, що у цьому випадку 
не було додержано стандартів, встановлених статтею 3 Конвенції. Він за-
значає у цьому контексті нездатність адміністрації в’язниці надати точні 
засоби, щоб встановити, наскільки Юдіфь втратила вагу, а це становило 
фактор, який мав звернути увагу адміністрації на серйозність її стану, але 
був значною мірою зневажений через різнобій у показниках ваг. За її ста-
ном недостатньо спостерігали протягом вихідних днів, коли сталась подаль-
ша суттєва втрата ваги, і не було вжито більш ефективних заходів для 
поліпшення її стану здоров’я, таких як переведення до лікарні, щоб мати 
змогу вводити ліки та рідину внутрівенно або отримати більш кваліфіко-
вану допомогу у тамуванні блювоти. McGlinchey, § 57 
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Суд доходить висновку, що поводження адміністрації в’язниці з Юді-
ф’ю Мак Гінлі суперечило забороні нелюдського та такого, що принижує 
гідність, поводження, що міститься у статті 3 Конвенції. McGlinchey, § 58 

Не заперечувалось, що загальні умови у психіатричному відділенні 
в’язниці Лантин були незадовільні та непридатні для ефективного ліку-
вання ув’язнених. Комітет із запобігання тортурам (КЗТ) вважав, що стан-
дарти лікування, яке надавалося пацієнтам психіатричного відділення 
Лантина, не досягали навіть мінімально прийнятних з етичної та людської 
точки зору, та що їх подальше утримання у Лантині довгий час становить 
незаперечний ризик погіршення їхнього психічного стану. Aerts, § 65 
У цій справі немає доказів погіршення психічного стану пана Аертса. 

Здається, життєві умови у психіатричному відділенні Лантина не позначи-
лися так суттєво на його психічному здоров’ї, щоб потрапити у сферу дії 
статті 3. Загальновизнано, що нерозумно очікувати від людини з тяжким 
психічним розладом детального та послідовного опису того, що спричиня-
ло їй страждання під час затримання. Однак, навіть якщо припустити, що 
стан нервовості заявника, змальований психіатром у висновку від 10 бе-
резня 1993 року, був спричинений умовами тримання у Лантині, та навіть 
зважаючи на те, що пану Аертсу могло бути важко змалювати, як вони по-
значилися на ньому, все ж не було встановлено остаточно, що заявник за-
знав поводження, яке можна кваліфікувати як нелюдське чи таке, що при-
нижує гідність. Aerts, § 66 

Особлива думка 
Aerts. Частково незгодна (dissenting) думка судді Пекканена, до якої приєднався суддя Ямбрек: 

<…> 6. За думкою більшості, не було задовільно доведено, що з заявником 
поводились у такий спосіб, який можна назвати «нелюдським» та «таким, що 
принижує гідність». Але немає доказів, що з заявником поводилися не так, як 
з іншими пацієнтами Лантина. Тож можна безпомилково припустити, що 
поводження, якого він зазнав, відповідало загальним умовам ‹у відділенні›. 
Якщо заявник, страждаючи від крайньої нервовості, зазнавав такого ж повод-
ження, як і інші пацієнти загальної палати психіатричного відділення, – як, на 
моє переконання, і було, – таке поводження завдавало йому страждань, які 
мають вважатися «нелюдськими» у значенні статті 3 Конвенції. 

Заявник не заперечував у Суді заяву Уряду, що йому негайно викли-
кали лікаря для медичного обстеження вранці 9 вересня 1995 року. Крім 
того, надані документи свідчать, що з цього дня заявника регулярно огля-
дали лікарі та що він сам відмовився від операції, запропонованої йому 
спеціалістами. Суд вважає, що у цьому відношенні питання щодо додер-
жання статті 3 не постає. Rehbock, § 79 
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На погляд Суду поводження, якого зазнав заявник у в’язниці, а саме 
коли персонал у деяких випадках не давав йому болезаспокійливих ліків, 
не сягає такого ступеню жорстокості, який виправдав би висновок про по-
рушення цими діями його права за статтею 3. Rehbock, § 80 

Заявник доводив, що стаття 3 була порушена, по-перше, тому, що його 
сину не було надано медичної допомоги, потрібної у зв’язку з ушкоджен-
ням, і, по-друге, тому, що його син перебував під вартою без зв’язку із зов-
нішнім світом протягом 15 або 26 днів. Taş, § 74 
Суд зазначає, що син заявника отримав невідкладну та ефективну ме-

дичну допомогу у зв’язку з ушкодження коліна, оскільки його доставили 
негайно до державної лікарні у Сизрі (Cizre), а згодом він отримав спеці-
альне лікування у військовому шпиталі у Ширнаку (Şirnak). Суд згоден 
з Комісією, що за таких обставин недостатньо лише відсутності записів 
щодо подальшого лікування для висновку, що він зазнав поводження, яке 
суперечить статті 3 Конвенції. Також суд не вважає за потрібне робити 
висновок з погляду цієї норми щодо наслідків, які могло спричинити Мух-
сіну Ташу тримання під вартою без зв’язку із зовнішнім світом. Taş, § 76 

Заявник спочатку скаржився, що його утримували у камері із людиною, 
яка страждала на активну форму туберкульозу, що він заразився та його 
здоров’ю завдана шкода. Він підтвердив перед делегатами свої заяви про 
те, що він пройшов перше рентгенівське дослідження у березні 1995 року, 
коли він був переведений до слідчого ізолятору міста Хмельницького. Між 
цією датою та вереснем 1997 року його не обстежували. Він заявив, що 
знаходився разом із паном Юсєвим 5 місяців, між 3 лютого та 4 липня 
1997 року. Але він не надав ніяких подробиць щодо цих заяв, коли його 
допитували делегати. Khokhlich, § 183 
Уряд заявив, що медична допомога, лікування, профілактичні та анти-

епідемічні заходи для осіб, які засуджені до страти, були забезпечені у 
відповідності з законодавством про охорону здоров’я. 13 березня та 19 серп-
ня 1995 року заявник і ще один ув’язнений пройшли загальне медичне об-
стеження, тому числі і рентгенівське, яке показало, що жоден з них не 
страждав на туберкульоз. Заявника та пана Юсєва помістили до однієї ка-
мери 3 лютого 1997 року. 4 липня 1997 року пан Юсєв пройшов загальне 
обстеження, яке показало, що він хворий на легеневий туберкульоз без 
розвитку мікробактерій. Заявник та пан Юсєв були переведені до окремих 
камер. Цього ж дня заявник пройшов медичне обстеження, яке показало, 
що він також хворіє на легеневий туберкульоз. За словами Уряду, він не 
міг заразитися від свого співкамерника, оскільки вони захворіли одночас-
но. Вони знову знаходились у тій же камері між 29 жовтня та 14 листопада 
та між 20 лютого та 14 жовтня 1998 року. Khokhlich, § 184 
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За словами заявника, окрім пана Юсєва, ніхто з його співкамерників не 
хворів на туберкульоз. Khokhlich, § 185 
Заявник сказав, що ліки від туберкульозу надавались його родиною. 

Його стан здоров’я не покращився одразу після застосування препаратів. 
Він сказав: «Спочатку стало гірше. Але оскільки я почав приймати ліки, 
стан мого здоров’я покращився». Його не госпіталізували. Khokhlich, § 186 
Суд встановив, що заявник та пан Юсєв вперше пройшли медичний 

огляд у березні та серпні 1995 року відповідно при прибутті до слідчого 
ізолятору. Не заперечувалось сторонами, що заявник пройшов своє перше 
рентгенівське обстеження 15 березня 1995 року, яке показало відсутність 
легеневого туберкульозу. 11 липня 1997 року заявник пройшов спеціальну 
терапію як особа, що мала контакт з хворим на туберкульоз. 18 вересня 1997 
року у нього також був виявлений легеневий туберкульоз у латентній фор-
мі. Йому було забезпечене відповідне лікування. Цього ж дня він пройшов 
додаткове медичне обстеження у Хмельницькому туберкульозному диспан-
сері Міністерства охорони здоров’я України. Подальші обстеження у цьому 
відділенні здійснювались 8 червня та 7 жовтня 1998 року та 23 лютого 
2000 року. Khokhlich, § 188 
Пан Юсєв пройшов своє перше рентгенівське обстеження 29 серпня 

1995 року, та його легені були у нормальному стані. Рентгенівські дослід-
ження були пізніше проведені заявникові 16 червня 1996 року, 7 серпня та 
24 листопада 1997 року, 10 лютого, 5 травня, 23 вересня 1998 року, 11 січня, 
15 липня, 15 жовтня 1999 року та 21 лютого і 13 червня 2000 року. Пан Юсєв 
був обстежений 20 серпня 1996 року, 14 лютого, 4 липня, 24 листопада 
1997 року, 10 лютого, 5 травня, 23 вересня 1998 року, 11 січня, 15 липня 
1999 р., 1 березня, 13 червня 2000 року. Рентгенівські обстеження 20 серпня 
1996 року та 14 лютого 1997 року підтвердили, що його легені та серце 
знаходяться у доброму стані. Рентгенівське обстеження 11 липня 1997 ро-
ку виявило, що він хворіє на легеневий туберкульоз. 23 липня 1997 року 
пульмонолог Хмельницького туберкульозного диспансеру МОЗ України 
підтвердив цей діагноз. Цього ж дня пан Юсєв отримав необхідне медичне 
лікування. 8 червня та 7 жовтня 1998 року він пройшов додаткові обсте-
ження у відділенні. Відповідно до медичних рапортів від 6 березня та 9 чер-
вня 2000 року, стан здоров’я пана Юсєва покращився та симптоми туберку-
льозу зникли. Khokhlich, § 189 
Суд далі зауважує, що за в’язничними записами заявник та пан Юсєв 

знаходились в одній камері у період між 18 листопада 1996 року та 23 квіт-
ня 1997 року та згодом з 4 листопада 1997 року до 9 червня 1998 року. Цей 
запис не повністю співпадає із свідченнями заявника, який сказав делега-
там, що він утримувався з паном Юсєвим з 3 лютого до 4 липня 1997 року, 
або начальника слідчого ізолятору, який заявив, що двоє ув’язнених знахо-
дились у одній камері до 4 липня 1997 року, коли регулярний медичний 
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огляд виявив у пана Юсєва туберкульоз легенів. У тих межах, де усні свід-
чення та тогочасні записи слідчого ізолятору конфліктують, Суд надає 
перевагу останнім, як, вірогідно, більш акуратним та, таким чином, вва-
жає, що заявник тримався окремо від пана Юсєва з 23 квітня 1997 року. 
Суд також не вважає достовірними свідчення заявника, що протягом цього 
періоду вони утримувались в одній камері, коли пан Юсєв був вже хворий. 
Фактично, останнє рентгенівське дослідження 14 лютого 1997 року не по-
казало патологічних змін у легенях. Лише 4 липня 1997 року рентген ви-
явив інфільтрацію у його верхній правій легені. Наступного тижня, 11 лип-
ня 1997 року, діагноз пана Юсєва на легеневий туберкульоз підтвердився 
та 23 липня 1997 року він почав проходити курс інтенсивної хіміотерапії. 
Суд підкреслює у зв’язку із цим, що туберкульоз у пана Юсєва був виявле-
ний більше ніж через два місяці після того, як він знаходився разом із за-
явником у одній камері. Теоретично можливо, що пан Юсів хворів на тубер-
кульоз під час утримання у камері із заявником і до виявлення туберку-
льозу 11 липня 1997 року. Суд зауважує, що відповідно до висновку неза-
лежної медичної експертизи пан Юсєв та заявник хворіли на два різних 
типи туберкульозу, і пан Юсєв не хворів на активну форму туберкульозу. 
Khokhlich, § 190 
Суд далі зазначає, що патологічні зміни у верхній правій легені заяв-

ника були виявлені вперше під час обстеження 7 серпня 1997 року, більше 
ніж через 3 місяці після того, як він був переведений в окрему камеру від 
пана Юсєва; факт, що він хворіє на туберкульоз, був офіційно встановле-
ний 18 вересня 1997 року. Цього ж дня він почав проходити курс інтенси-
вної хіміотерапії. Дату, коли у заявника було виявлено туберкульоз, підтвер-
див начальник слідчого ізолятору. Khokhlich, § 191 
Посилаючись на ці обставини, Суд не вважає вірогідними доводи за-

явника та його матері, що заявник заразився від пана Юсєва. Він відзначає 
щодо цього, що у відповідності до медичного рапорту заявник та пан Юсєв 
хворіли на дві різні форми туберкульозу: заявник хворів на фокусний ту-
беркульоз, а пан Юсєв – на інфільтративний. Більше того, Суд звертає увагу 
на медичний рапорт, у якому йдеться про те, що пан Юсєв не хворів на 
активну форму туберкульозу, не виділяв мікробактерії туберкульозу та, 
таким чином, не становив епідеміологічної небезпеки. Khokhlich, § 192 
Суд приймає довід Уряду, підтриманий медичним рапортом, що заяв-

ник та пан Юсєв отримували відповідну та належну медичну допомогу. 
Таким чином, можна вважати достовірним висновок медичної комісії, що 
протягом другого періоду, коли пан Юсєв та заявник знаходились у одній 
камері (з 4 листопада 1997 року до 9 липня 1998 року) – 4 місяці після 
того, як у пана Юсєва виявили туберкульоз та почали його лікування, та 
1,5–2 місяці після того, як у заявника був виявлений туберкульоз та розпо-
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чалось його лікування, – ризик отримання хвороби заявником від пана 
Юсєва був дуже незначним. Khokhlich, § 193 
Суд додає, що відповідно до медичної документації, яку він отримав, 

та результатів дослідження, здійсненого медичною комісією, умови по до-
гляду за станом здоров’я заявника та пана Юсєва були задовільними та, крім 
того, вони знаходились під постійним медичним наглядом. Khokhlich, § 194 
У світлі цих обставин Суд вирішив, що заявник не зазнав поганого по-

водження, забороненого статтею 3 Конвенції, щодо його хвороби на тубер-
кульоз у Хмельницькому слідчому ізоляторі. Khokhlich, § 195 
Таким чином, не було порушення статті 3 Конвенції в цьому відношенні. 

Khokhlich, § 196 

За свідченнями пана Слісаренка, пані Арсенюк та пана Неділька, за-
писами у медичній картці заявника та власними поясненнями заявника, 
після його засудження до смертної кари Харківським обласним судом та 
залишення цього вироку без змін Верховним Судом України заявник пере-
жив такі психологічні моменти та хвилювання, які він ніколи не пережи-
вав до цього моменту, перебував у стані розгубленості та стурбованості на-
передодні неминучого покарання. Суд не має жодного сумніву щодо цьо-
го, оскільки він вже наголошував на руйнівному характері «синдрому 
камери смертників». Зокрема, Суд звертає увагу на матеріали справи, від-
повідно до яких заявник принаймні двічі намагався вчинити самогубство. 
Naumenko, § 113 
Суд намагається встановити, чи зменшилися симптоми заявника після 

прийняття медикаментів (хлорпромазин, алоперидол, седюксан, тизерцин 
і трифтазин) у формі таблеток та ін’єкцій. Суд відзначає, що медичні до-
кументи містять тільки загальну інформацію, у якій не уточнюється, при-
ймав заявник кожного разу медикаменти добровільно чи адміністрація за-
стосовувала силу. Однак Суд зазначає, що заявник не може надати точних 
доказів, які б могли привести до висновку про зловживання медичними 
засобами та їх примусове застосування. 
Перш за все, Суд не бачить підстав ставити під сумнів як загальний 

опис наданих заявнику ліків, так як і їх прямий та побічний впливи, як во-
ни були описані свідками Слісаренком та Арсенюк. По-друге, ніщо не вка-
зує на те, що медичний персонал СІЗО перевищував допустимі дози. По-
третє, заявник не може підтвердити, що медичний персонал застосовував 
інші медикаменти, не ті, які вказані у його особистій картці. Навпаки, 
Суд зауважив, що у документах справи немає підтвердження фактів, на 
які посилається заявник щодо страждань, яких він зазнав; особливо, ніщо 
не вказує на те, що заявник скаржився лікарям, адміністрації СІЗО чи 
прокурору з цього питання. Медичні документи заявника не містять жод-
них вказівок на те, що були скарги на побічні дії медикаментів. Усі скар-
ги заявника, направлені до прокуратури та управління охорони здоров’я 
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Харківської області стосовно так званих терапевтичних зловживань місти-
ли загальні фрази і не описували подробиць страждань, які він пережив. 
Naumenko, § 114 
З іншого боку, Суд зазначає певні суперечності у датах медикаментозної 

терапії. Насправді, записи у медичній картці заявника свідчать про періо-
дичне застосування медикаментів протягом 1996-1997 років. Починаючи 
з 13 січня 1998 року, жодних медичних заходів не застосовувалося. Заяв-
ник знаходився тільки під постійним психіатричним наглядом. В скарзі 
заявник свідчив, що ін’єкції припинилися у жовні 1998 року, а відповідно 
до його письмових зауважень вони й досі тривають. Відповідно до свід-
чень пана Слісаренка найбільш переконливою є перша версія. Згідно за-
писів медичної картки лікування проводилося періодично і припинялося 
кожен раз, коли у заявника виникали фізичні проблеми, і він цього не 
заперечував. Суд не має сумнівів щодо свідчень пані Арсенюк про те, що 
скарги заявника на примусове лікування стосуються періоду до 1998 року. 
Висновок комісії Центру медико-правової та психіатричної експертизи 
міста Києва від 14 грудня 2000 року підтверджує це. Що стосується свідка 
Ємельянова, який був сусідом по камері заявника, Суд встановив, що він 
почав спілкуватися з заявником з березня 1999 року, тобто після того, як 
лікування припинилося, і тому він не був свідком цих подій. Уряд вказав 
на те, що Ємельянов не міг пояснити це протиріччя. Суд не може повірити 
його свідченням. Naumenko, § 115 
На підставі усіх наявних даних Суд не може встановити, що заявник 

був підданий примусовому лікуванню на порушення статті 3 Конвенції. 
Naumenko, § 116 

У цій справі Суд зазначає, що суддя, відповідальний за виконання ви-
років, вважав, що починаючи з 22 березня 2001 року стан здоров’я заявни-
ка не дозволяв тримати його в ув’язненні. Те, що він потребував медичного 
лікування, постійно відвідуючи лікарню, давало підстави звільнити його 
за умови, що він перебуватиме разом із родичами. Mouisel, § 41 
Тож ця справа ставить питання, чи дозволяв стан здоров’я заявника, 

який викликав значне занепокоєння, продовжувати його ув’язнення. У об-
становці, коли стало більш відомо про становище у в’язницях, Франція зі-
ткнулась з проблемою хворих в’язнів та продовженням їхнього ув’язнення 
у обставинах, які здавалось би не виправдовували цього з погляду захисту 
суспільства. Mouisel, § 42 
Суд зазначає розвиток у Франції законодавства з цих питань, яке надало 

більше повноважень судді, відповідальному за виконання вироків, щодо тяж-
ко хворих в’язнів. Як вже відзначалось, французьке законодавство надало 
національним органам влади різноманітні засоби для втручання, коли 
в’язні страждають на тяжкі хвороби. Стан здоров’я в’язня може братись 
до уваги при вирішенні питання про умовне звільнення за статтею 729 
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Кримінально-процесуального кодексу у редакції закону від 15 червня 2000 
року, особливо коли в’язень «проходить лікування». Крім того, за зако-
ном від 4 березня 2002 року про права пацієнтів, виконання вироку в’яз-
ням може бути призупинено, якщо вони страждають на хворобу, що за-
грожує життю, або їхній стан не дозволяє довгий час перебувати у в’язниці. 
Таким чином, Суд відзначає, що здоров’я в’язнів зараз становить один 
з факторів, який береться до уваги при визначенні того, як засудження 
до ув’язнення має виконуватись, особливо з погляду його тривалості. Тим 
самим, було надане практичне значення твердженню Суду, що «все більш 
і більш високий стандарт, що є потрібним у захисті прав людини та основ-
них свобод, також неминуче вимагає більш жорсткого підходу до оцін-
ки попрання фундаментальних цінностей демократичного суспільства». 
Mouisel, § 43 
Суд зазначає, що процесуальні можливості, надані законами від 15 черв-

ня 2000 року та 4 березня 2002 року, створили нові засоби захисту у су-
ді, відповідальному за виконання вироків, надавши право в’язням, здо-
ров’я яких суттєво погіршилось, клопотати про негайне звільнення; ці 
засоби захисту є додатковими до можливості клопотати про помилуван-
ня на підставі стану здоров’я, яке може надати лише Президент Франції. 
Суд вважає, що ці судові процедури можуть надати достатні гарантії для 
забезпечення здоров’я та благополуччя в’язнів, які держава повинна узго-
дити з законними вимогами ув’язнення. Але слід визнати, що ці проце-
дури не були доступні заявнику під час ув’язнення, що розглядається 
Судом, та що єдиною відповіддю з боку держави на його становище бу-
ла відмова у клопотанні про помилування на медичних підставах без на-
ведення жодних мотивів. Як зазначив Уряд, заявник не міг бути звільне-
ним умовно до виконання законних умов, – тобто до 2001 року. Крім то-
го, можливості звернутися за відстрочкою виконання вироку на час 
його ув’язнення не існувало. Mouisel, § 44 
За таких обставин Суд дослідить, чи не викликало продовження ув’яз-

нення заявника становище, яке досягло достатнього рівня суворості, щоб 
потрапити до сфери дії статті 3 Конвенції. Суд зазначає, що стан здоров’я 
заявника викликав все більше занепокоєння і все менше дозволяв його по-
дальше ув’язнення. Звіт від 28 червня 2000 року посилається на труднощі 
із проведенням у в’язниці лікування від раку та рекомендував перевід 
його до спеціального підрозділу. Там також зазначались психологічний 
стан заявника, який погіршився через хворобу, вплинув на його життєві 
очікування та спричинив погіршення здоров’я. Лист доктора від 20 лис-
топада 2000 року до заявника підтвердив, що його стан здоров’я погіршив-
ся, та згадував лише можливість ремісії хвороби. Усі ці фактори свідчать, 
що хвороба заявника прогресувала і що в’язниця навряд чи мала обладнан-
ня для її лікування, однак адміністрація в’язниці не вдалася до жодних 
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спеціальних заходів. Такі заходи могли полягати у переведенні заявника 
до лікарні або переведенні його у будь-яку іншу установу, де за ним могли 
наглядати, особливо вночі. Mouisel, § 45 
Умови, за яких заявника перевели до лікарні, також викликають питан-

ня. Немає сумніву, що заявник був скутий ланцюгом, коли його конвоюва-
ли, хоча ланцюг послабили, коли лікар запропонував не використовувати 
засоби стримування. Але не було встановлено, що він був скутий, коли 
отримував лікування, або що конвоїри були присутні у цих випадках. Суд 
відзначає, що відповідь регіонального директора в’язничної служби щодо 
використання наручників мала на увазі, що хвороба заявника не виключа-
ла застосування до нього наручників та що їх використовували у звичай-
ний для в’язничної практики спосіб. Mouisel, § 46 
Суд нагадує, що застосування наручників зазвичай не створює пробле-

ми з погляду статті 3 Конвенції, коли такий захід застосовується у зв’язку 
з законним арештом або затриманням та не тягне застосування сили або 
публічної демонстрації, які перевищують розумно зважену необхідність 
за даних обставин. У цьому відношенні певне значення має, наприклад, 
чи були підстави вважати, що відповідна особа чинитиме опір арешту або 
втече, завдасть ушкоджень чи шкоди. У цьому випадку, враховуючи стан 
здоров’я заявника, те, що він знаходився у лікарні, незручності, які ство-
рювала хіміотерапія та його фізичну слабкість, Суд вважає, що викорис-
тання наручників було непропорційним потребам безпеки. Щодо небез-
пеки, яку становив заявник, та незважаючи на його кримінальне минуле, 
Суд відзначає відсутність будь-якої минулої поведінки або інших доказів, 
які надавали б суттєві підстави непокоїтись, що існувала значна небезпе-
ка втечі або насильства з його боку. Нарешті, Суд відзначає рекоменда-
цію Європейського Комітету із запобігання тортурам щодо умов, у яких 
в’язні переводяться до лікарні для медичного обстеження, – умови, які, на 
думку Комітету, все ще викликають питання з погляду медичної етики та 
поваги до людської гідності. Опис заявником умов, у яких він доставлявся 
до лікарні і назад, не здається надто несхожим на той, що викликав стурбо-
ваність Комітету у цій сфері. Mouisel, § 47 
І насамкінець, Суд вважає, що національні органи влади недостатньо 

турбувалися про здоров’я заявника, щоб забезпечити, аби він не зазнав по-
водження на порушення статті 3 Конвенції. Його триваюче ув’язнення, 
особливо починаючи з червня 2000 року, руйнувало його гідність та викли-
кало особливо гострі незручності, які спричиняли страждання, що виходи-
ли за межі тих, що неминуче притаманні покаранню у вигляді ув’язнення 
та лікуванню від раку. У підсумку Суд вважає, що заявник зазнав нелюдсь-
кого та такого, що принижує гідність, поводження через триваюче ув’яз-
нення в умовах, досліджених вище. 
Тож тут було порушення статті 3 Конвенції. Mouisel, § 48 
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Суд зазначає свій висновок щодо примусового годування заявника, 
яке саме собою доводить, що національні органи влади не надавали від-
повідного лікування та медичної допомоги заявнику під час тримання під 
вартою. Навпаки, не було доведено, що примусове годування викликалось 
певним станом його здоров’я або нагальною медичною необхідністю вря-
тувати його життя. Nevmerzhitsky, § 102 
Він також відзначає, що лікар вперше оглянув заявника лише через пів-

тора місяці після затримання. До свого затримання заявник не страждав 
на жодну хворобу шкіри, а його стан здоров’я був нормальним до того, як 
він підхопив алергічний дерматит в ув’язненні (висновок його обстежен-
ня від 5 лютого 1998 року), який згодом викликав екзему та коросту. З по-
чатком голодування заявника оглядали більш регулярно. Nevmerzhitsky, § 103 
Незалежний медичний висновок № 58 від 8 травня 1998 року рекомен-

дував, щоб заявника лікували у спеціалізованій лікарні від мікробної екзе-
ми. Але ця рекомендація не була виконана, оскільки ця лікарня вважала, 
що заявника можуть лікувати від корости в ув’язненні (висновок дерма-
товенерологічної лікарні від 14 липня 1998 року), що підтвердив медичний 
висновок № 88 від 20 липня 1998 року. Nevmerzhitsky, § 104 
Крім того, заявник зупинив своє голодування 14 липня 1998 року та по-

новив у жовтні 1998 року. Але з записів, наданих Урядом, зрозуміло, що 
заявника не оглядав та не відвідував лікар з 5 серпня 1998 року до 10 січня 
2000 року. На погляд Суду, це не можна вважати адекватною та розумною 
медичною допомогою, враховуючи голодування та хвороби, на які страж-
дав заявник. Більше того, Уряд не надав жодного медичного запису щодо 
примусового годування протягом голодування, виду їжі, яка вводилася, 
та медичної допомоги, наданої у зв’язку з цим. Nevmerzhitsky, § 105 
За таких обставин Суд вважає, що тут було порушення статті 3 Конвен-

ції щодо відсутності належного лікування та медичної допомоги, наданих 
заявнику під час тримання під вартою, що перетворилось на таке, що при-
нижує гідність, поводження. Nevmerzhitsky, § 106 

2.4.4. Режимні обмеження 

   .       Dankevich, § 131 – с. 110 
Dankevich, § 138-139 – с. 111 
Ilaşcu, § 438 – с. 123 
Kehayov, § 66-75 – с. 126-127 

Важливим фактором – на додаток до матеріальних умов утри-
мання – є режим ув’язнення. Оцінюючи, чи не перетворився режим ув’яз-
нення у певному випадку на поводження, що суперечить статті 3, слід при-
діляти увагу особливим умовам, суворості режиму, тривалості, меті, яка 
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переслідується, та наслідкам його застосування для зацікавленої особи. 
Kehayov, § 65 

Хоча заходи, якими людина позбавлена свободи, часто містять елемент 
страждання або приниження, не можна сказати, що саме тримання у закла-
дах суворого нагляду, – чи то протягом попереднього ув’язнення, чи то після 
вироку, – викликає запитання з погляду статті 3 Конвенції. Van der Ven, § 50; 
Lorsé, § 62 

У цьому зв’язку Суд підкреслює, що хоча міркування безпеки суспіль-
ства можуть спонукати державу створити заклади с суворим наглядом для 
певних категорій в’язнів, стаття 3 все ж вимагає від цієї держави забезпе-
чити, щоб затримані перебували в умовах, сумісних з повагою до їхньої 
людської гідності, щоб спосіб та метод застосування цього заходу не за-
вдавав їм страждань та складнощів такого рівня, який перевищує звичай-
ний рівень страждань, притаманний ув’язненню, і щоб, попри практичні 
вимоги ув’язнення, їх здоров’я та благополуччя були належним чином за-
безпечені. Van der Ven, § 50; Lorsé, § 62 

У цьому контексті Суд раніше вирішував, що суцільна сенсорна ізоля-
ція поєднана з суцільною соціальною ізоляцією може знищити особистість 
та складає форму нелюдського поводження, яке не може бути виправдане 
вимогами безпеки або будь-якими іншими причинами. З іншого боку, ли-
ше видалення із співтовариства інших в’язнів через міркування безпеки, 
дисципліни або захисту не складає нелюдського або такого, що принижує 
гідність, покарання. Оцінюючи, чи потрапляють такі заходи у сферу дії стат-
ті 3 у окремому випадку, слід звертати увагу на особливі обставини, суво-
рість заходів, їхню тривалість, мету, яку переслідували, та їхні наслідки для 
зацікавленої особи. Van der Ven, § 51; Lorsé, § 63 

Заборона спілкування з іншими в’язнями з мотивів безпеки, дисциплі-
ни або захисту сама собою не перетворюється на нелюдське поводження 
або покарання. Öcalan, § 232; Ilaşcu, § 432 

Цілковита сенсорна ізоляція, поєднана з повною соціальною ізоляцією, 
здатна зруйнувати особистість і утворює форму нелюдського поводження, 
яке не може бути виправданим потребами безпеки або іншими мотивами. 
Öcalan, § 232; Ilaşcu, § 432 

Що стосується цієї справи, Суд погоджується із самого початку, що 
затримання заявника поставило перед владою Туреччини неабиякі труд-
нощі. Заявник, лідер потужного озброєного сепаратистського руху, вважав-
ся органами влади Туреччини одним з найнебезпечніших терористів у Ту-
реччині. Відгуки на його арешт та суд над ним довели, що велика кіль-
кість людей ненавиділа його та бажала його смерті. Інші відгуки щодо 
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тих же подій свідчили, що багато людей вважали заявника одним з голов-
них лідерів курдського руху. Було розумно передбачати, що такі люди 
будуть намагатися допомогти заявникові втекти з в’язниці. За цих обста-
вин було зрозумілим, що органи влади Туреччини вважали за потрібне 
вдатися до виняткових заходів безпеки під час утримання заявника, який 
був єдиним в’язнем у всій установі на острові далеко від узбережжя. 
Суд також зазначає, що стандарт в’язничної камери заявника був без-

перечно поза критикою. З наданих фотознімків та з висновків делегатів 
Європейського Комітету із запобігання тортурам та нелюдському або та-
кому, що принижує гідність, поводженню або покаранню (КЗТ), який від-
відав в’язницю заявника під час візиту до Туреччини з 2 до 14 вересня 2001 
року, Суд робить висновок, що камера, у якій знаходився заявник наодин-
ці, була достатньо велика для розташування в’язня та була обладнана ліж-
ком, столом, кріслом та книжковими полицями. Вона також була облад-
нана кондиціонером, ванними і туалетними приладдями та вікном, що 
виходило на внутрішній двір. Суд вважає, що ці умови не викликають жод-
них питань з погляду статті 3 Конвенції. Öcalan, § 233 
Щодо того, що заявник був ізольований, Суд зазначає, що не можна 

вважати, ніби він тримався у сенсорній ізоляції або одиночному ув’язненні. 
Дійсно, що він мав контакти лише з персоналом в’язниці, оскільки він був 
єдиним в’язнем. Заявник мав у своєму розпорядженні книжки, газети і, піз-
ніше, радіоприймач. Він не мав доступу до телевізійних програм або до 
телефону. З іншого боку, двічі на день його відвідував лікар та раз на ти-
ждень – його адвокати (яким було дозволено зустрічатися з ним двічі на 
тиждень під час судового розгляду). Незважаючи на те, що до в’язниці Ім-
ралі (İmralı) було важко потрапити, але не видно, щоб якимось чином обме-
жувались його побачення із родичами. Öcalan, § 234 
Суд відзначає рекомендації КЗТ щодо того, що відносна соціальна ізо-

ляція заявника не має тривати надто довго, та що її наслідки можуть бути 
пом’якшені у разі надання йому доступу до телебачення та телефонного 
спілкування з адвокатами та близькими родичами. Але Суд також зважає 
на стурбованість Уряду, що заявник може скористатися спілкування із зов-
нішнім світом, щоб поновити зв’язки із членами озброєного сепаратистсь-
кого Руху, лідером якого він був. Не можна сказати, що ця стурбованість 
була безпідставна. Крім того, Уряд побоювався, що було б важко захисти-
ти життя заявника у звичайній в’язниці. Öcalan, § 235 
Хоча Суд поділяє стурбованість КЗТ щодо подальших наслідків соціаль-

ної ізоляції заявника, він знаходить, що загальні умови, у яких він тримав-
ся у в’язниці Імралі, не досягли мінімального рівня жорстокості, необхід-
ного, щоб утворити нелюдське або таке, що принижує гідність, поводження 
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у значенні статті 3 Конвенції. Тож тут не було порушення цього поло-
ження з цього погляду. Öcalan, § 236 

Скарга полягала у тому, що з червня 1995 року до кінця 1998 року він 
перебував один у камері, а режим його ув’язнення був дуже суворий і пе-
редбачав дуже мало можливостей для спілкування з людьми. Протягом 
цього строку він проводив майже двадцять три години на добу у камері 
на самоті. Йому не дозволялося приєднатися до в’язнів інших категорій у 
їдальні або під час іншої діяльності. Заявник мав право не більш ніж на 
два побачення у місяць. За словами заявника людське спілкування прак-
тично обмежувалось лише розмовами з іншими в’язнями під час годинної 
щоденної прогулянки та випадковими розмовами з персоналом в’язниці. 
Iorgov, § 82 
Суд відзначає, що заборона спілкування з іншими в’язнями з мотивів 

безпеки, дисципліни або захисту сама собою не перетворюється у нелюд-
ське поводження або покарання. Але, як стверджує Комітет із запобіган-
ня тортурам, будь-яка форма одиночного ув’язнення без психологічної та 
фізичної стимуляції з часом дається взнаки и призводить до розладу розу-
мових здібностей та соціальних навичок. Iorgov, § 83; G.B. v. Bulgaria, § 84 
Суд також відзначає, що хоча шкідливі наслідки такого виснажливого 

режиму, який застосовувався до заявника, були відомі, цей режим автома-
тично підтримувався багато років. Відповідне законодавство та інструкції 
щодо режиму утримання осіб, приречених до страти, не були змінені. Змі-
ни, запроваджені втаємниченими внутрішніми інструкціями, вочевидь не 
з’ясували усі аспекти режиму утримання та не встановили ясних та перед-
бачуваних правил. Крім того, суттєво, що Уряд не послався на будь-які 
окремі мотиви безпеки, які вимагали ізоляції заявника, та не зазначив, чо-
му було неможливо переглянути режим таких в’язнів, як заявник, щоб 
надати їм відповідні можливості для людського спілкування та осмисле-
них занять. Iorgov, § 84; G.B. v. Bulgaria, § 85 
Хоча відзначалося, що заявник користувався психіатричною та психо-

логічною допомогою, така допомога не здатна була замінити потребу у люд-
ському спілкування. G.B. v. Bulgaria, § 85 
Що стосується якості медичної допомоги, отриманої заявником, Суд 

зазначає, що за його здоров’ям постійно спостерігали і у більшості випад-
ків надавали необхідну допомогу. Однак докази щодо лікування запален-
ня гланд, хоча і не напевно, але доводять, що сталася невиправдана за-
тримка у наданні належної медичної допомоги. Слід наголосити у цьому 
відношенні, що стверджувана груба поведінка заявника стосовно медично-
го персоналу, як і взагалі будь-яке порушення в’язничних правил та дис-
ципліни затриманим, не можуть ні за яких обставин виправдати відмову у 
наданні медичної допомоги. Iorgov, § 85 



Умови утримання під вартою 149 

У підсумку, Суд вважає, що суворий режим ув’язнення, у якому заяв-
ник перебував після 1995 року, та матеріальні умови, у яких він утримува-
вся, мали завдавати йому страждань, які перевищували неминучий рівень, 
притаманний ув’язненню. Таким чином, Суд доходить висновку, що міні-
мальний рівень жорстокості у значенні статті 3 Конвенції було досягнуто 
і заявник зазнав нелюдського та такого, що принижує гідність, поводження. 
Iorgov, § 86 

Суд згоден, що намір Високого Суду, який ухвалив затримання заяв-
ника, полягав лише у його захисті і що (залишаючи все інше осторонь) не 
можна вважати, що це затримання складало «покарання» у значенні статті 3. 
D.G. v. Ireland, § 96 
Суд також не вважає, що надані докази ведуть до висновку, що саме 

тримання неповнолітнього, проти якого не висунуте обвинувачення і який 
не засуджений за жоден злочин, у каральному закладі може утворити «не-
людське та таке, що принижує гідність», поводження. Як зазначалось, Суд 
не визнав вимоги пана Аертса (Aerts) за статтею 3 щодо тримання того під 
час психічної хвороби у психіатричному відділенні в’язниці, умови якого 
визнали такими, що не відповідають стандартам. У цій справі заявник три-
мався у в’язниці, де значна кількість в’язнів були такого ж або приблизно 
такого ж віку, як і він. Це був каральний заклад з режимом, пристосованим 
до неповнолітніх в’язнів, зі спеціальними можливостями для навчання та 
відпочинку, якими заявник міг користуватися. Цей режим був ще більш 
пом’якшений стосовно заявника у відповідності з особливими умовами, 
передбаченими постановою Високого Суду (щодо доступу до заявника, 
нагляду та звітування про нього), і заявник не заперечував, що ці умови 
виконувались. Крім того, лише те, що заявник мав підкорятися дисциплі-
ні у в’язниці, не складає проблеми з погляду статті 3, враховуючи, що ці 
обмеження забезпечували безпеку йому та іншим особам з огляду на зло-
чинне минуле, загрозу завдання пошкоджень собі та насильства щодо ін-
ших осіб. D.G. v. Ireland, § 97 
Що стосується поводження з заявником, Суд зазначає, що йому не на-

дано психологічних, медичних або інших експертних доказів, які доводили 
б наявність стверджуваних психічних та фізичних наслідків для заявника, 
крім того, що він як затриманий в каральній установі Св. Патріка мав під-
корятися існуючій там дисципліні. Навіть припустивши, що почуття зне-
віри, розчарування та роздратування, на які посилається згадана медична 
доповідь, були спричинені заявнику ув’язненням (слід зазначити, що в нього 
ще раніше було встановлено розлад особистості), ані призначене лікуван-
ня, ані висновок лікаря, що із заявником «усе гаразд», ані діагноз консуль-
танта-психіатра не доводять, що вплив на нього цього ув’язнення перетво-
рився на поводження, заборонене статтею 3. Справді, заявник знаходився 
у Св. Патріку на початку 1997 року, і Високий Суд на підставі доказів визна-
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чив, що з ним все гаразд. Крім того, заявник не надав доказів на підтверд-
ження заяви, зробленої у початковій апеляції, що він зазнавав поганого 
поводження з боку інших в’язнів через його винятковий статус у закладі, 
і насправді лише послався на це, без подальшого підкріплення або уточ-
нення, у своїх перших поясненнях. D.G. v. Ireland, § 98 
Тож Суд вважає, що ніякого порушення статті 3 Конвенції не сталося. 

D.G. v. Ireland, § 100 

Повертаючись до обставин цієї справи, Суд перш за все зазначає, що 
скарги заявника щодо умов тримання в ув’язненні стосувалися скоріше 
не матеріальних умов в установі суворого нагляду (УСН), а того режиму, 
якого він мав додержуватися. Тут цю справу можна порівняти з низкою 
скарг против Італії, де заявники стверджували, що спеціальний в’язнич-
ний режим, застосований до них відповідно до статті 41-bis Акту про 
управління в’язницею, створив умови, які порушують статтю 3 Конвенції. 
Van der Ven, § 52 
Суд відзначає, що параграфи 62-66 звіту Комітету із запобігання тор-

турам (КЗТ), наведені вище, містять детальний опис умов в УСН, складе-
ний після відвідання цього закладу. Оскільки жодна із сторін не стверд-
жувала, що цей опис є фактично невірним, Суд визнає, що він адекватно 
змальовує ситуацію в УСН. Однак відповідь на питання, чи зазнав заявник 
нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження у значенні 
статті 3 Конвенції, залежить від визначення того ступеню, у якому ці умо-
ви торкалися особисто його. Van der Ven, § 53 
Не заперечувалось, що протягом ув’язнення в УСН до заявника засто-

совувались дуже суворі заходи безпеки. Суд також вважає, що соціальні 
контакти заявника були вкрай обмежені, якщо взяти до уваги, що йому 
заборонялося спілкуватися з більш ніж трьома в’язнями одночасно, що 
безпосередні контакти з персоналом в’язниці були обмежені, та що – за 
винятком побачення раз на місяць із найближчими родичами – він міг 
спілкуватися з відвідувачами лише через скляну перегородку. Але, як і у 
справах проти Італії, згаданих у параграфі 52, Суд не може визнати, що 
заявник зазнав сенсорної ізоляції або суцільної соціальної ізоляції. Фак-
тично, італійський спеціальний режим був значно більш суворим і щодо 
спілкування з іншими в’язнями, і щодо частоти побачень: спілкування з 
іншими в’язнями було цілком заборонено і лише членам сім’ї один раз на 
місяць дозволялося побачення тривалістю в одну годину. Van der Ven, § 54 
Заявника помістили до УСН через те, що вважали його особою, надто 

схильною до втечі з в’язниці з менш суворим режимом, і такою, що ста-
новитиме неприйнятно високий ризик для суспільства у разі його втечі та 
повторного вчинення тяжкого насильницького злочину. Пізніше було ви-
знано, що ризик його втечі зменшився; але у випадку втечі він досі вва-
жався таким, що становить неприйнятний ризик для суспільства через 
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характер злочинів, у яких він був звинувачений та наслідки для суспільст-
ва і громадської думки. Хоча заявник заперечував, що мав якісь такі на-
міри, Суду не варто досліджувати правильність оцінки національних ор-
ганів. Враховуючи дуже тяжкий характер злочинів, у яких звинувачувався 
заявник та за які він пізніше був засуджений, Суд погоджується з оцінкою 
національних органів. Van der Ven, § 55 
На підтримку своїх заяв, ніби режим у УСН спричинив такі суттєві нас-

лідки для його душевного стану, що потрапив у сферу дії статті 3 Конвен-
ції, заявник надав численні звіти, складені паном В. з психологічного від-
ділення Центру пенітенціарного відбору. Деякі з цих звітів насправді під-
тверджують, що більша частина часу, яку заявник провів у УСН, була для 
нього тяжким випробуванням, та що він зазнавав труднощів внаслідок ре-
жиму УСН. Були встановлені симптоми депресії. В той же час Суд зазна-
чає, що туга заявника за своєю сім’єю і напруга, викликана кримінальним 
провадженням проти нього, були названі серед сприяючих факторів. Van der 
Ven, § 56 
Суд не ставить під сумнів той висновок Комітету із запобігання тор-

турам, що становище в УСН викликає запитання та стурбованість. Занепо-
коєння зростає, якщо в’язень зазнає режиму УСН протягом довгого строку. 
Van der Ven, § 57 
Заявник також доводив, що поводження, якого він зазнав, було якщо 

не нелюдським, то у всякому випадку таким, що принижує гідність. У цьо-
му відношенні Суд зазначає, що відповідно до правил УСН заявника обшу-
кували, роздягаючи догола, до й після «відкритих» побачень, а також піс-
ля відвідування ним лікарні, дантиста або перукаря. Крім того, протягом 
трьох з половиною років він також піддавався суцільному обшуку, вклю-
чаючи анальний огляд, під час щотижневої перевірки камери, навіть як-
що за попередній тиждень він не мав жодних контактів із зовнішнім сві-
том та незважаючи на те, що його вже обшукували після «відкритих» по-
бачень або відвідування лікарні, дантиста або перукаря. Таким чином, 
цей щотижневий суцільний обшук був звичайною рутиною і не базувався 
на будь-яких міркуваннях безпеки або поведінці заявника. 
Під час суцільного обшуку за практикою УСН заявник мав роздягтися 

у присутності персоналу в’язниці та дати можливість оглянути його пряму 
кишку, що змушувало його приймати соромну позицію. Van der Ven, § 58 
За словами заявника, це було однією із рис режиму, яку було найваж-

че терпіти, але Уряд стверджував, що такі обшуки були необхідні та ви-
правдані. Van der Ven, § 59 
Суд раніше вирішував, що суцільний обшук може бути іноді необ-

хідним, щоб забезпечити безпеку у в’язниці та попередити безладдя та зло-
чин. У справах Валашинаса (Valašinas) та Іванчука (Iwańczuk) розглядався 
окремий випадок, у той час як справа Мак Філі та інших (McFeeley and 
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Others) стосувалася так званих «суцільних тілесних» обшуків, що включа-
ли анальний огляд, які проводилися з інтервалами від семи до десяти днів, 
перед та після побачення та перед переводом в’язня до нового відділен-
ня в’язниці Мазе у Північний Ірландії, де небезпечні предмети колись 
були знайдені схованими у прямій кишці протестуючих в’язнів. Van der 
Ven, § 60 
У цій справі Суд вражений тим, що в УСН заявник зазнавав щотижня 

суцільний обшук на додаток до усіх інших суворих заходів безпеки. З огля-
ду на те, що національні органи влади, як свідчить звіт психологічного 
відділення Центру пенітенціарного відбору, добре знали, що заявник за-
знає істотних труднощів, пов’язаних із режимом утримання, і пам’ятаючи, 
що жодного разу протягом перебування заявника у УСН не було знайде-
но нічого недозволеного під час суцільних обшуків, Суд тримається дум-
ки, що систематичні суцільні обшуки заявника потребували більш пере-
конливих підстав, ніж були надані Урядом у цій справі. Van der Ven, § 61 
Суд вважає, що у становищі, коли заявник вже був підданий числен-

ним контролюючим заходам, та за відсутності переконливих потреб щодо 
безпеки, практика щотижневих суцільних обшуків, які застосовувались 
до заявника протягом приблизно трьох з половиною років, принижувала 
його людську гідність та мала викликати почуття страждання та безпорад-
ності, що здатні принизити та образити його. Заявник зам підтвердив, що 
одного разу на співбесіді із психіатром він насправді стверджував, що від-
мовився б, наприклад, від візитів до перукаря, щоб лише не проходити 
суцільний обшук. Van der Ven, § 62 
Відповідно, Суд доходить висновку, що сукупність рутинного суціль-

ного обшуку з іншими суворими заходами безпеки у УСН перетворилась 
на нелюдське або таке, що принижує гідність, поводження на порушення 
статті 3 Конвенції. Таким чином, тут було порушення цього положення. 
Van der Ven, § 63 

У цій справі заявниця, яка втратила чотири кінцівки через побічну дію 
талідоміду і має численні проблеми зі здоров’ям, у тому числі ниркову не-
достатність, виказала неповагу до суду під час цивільного розгляду, і суддя 
ухвалив постанову про ув’язнення її на сім діб (хоча завдяки застосуванню 
правила про дострокове звільнення від покарання вона насправді перебу-
вала в ув’язненні чотири дні та три ночі). Здається, що суддя до призна-
чення негайного ув’язнення – особливо жорсткого покарання у цьому випад-
ку – не зробив нічого у відповідності з англійським законом та практикою, 
щоб з’ясувати, де її триматимуть, та впевнитись, чи можливо створити умо-
ви, які відповідали б тяжкому ступеню її інвалідності. Price, § 25 
Заявниця та Уряд по різному змалювали поводження, яке вона зазнала 

в ув’язненні, а оскільки пройшло багато часу після події і немає будь-якого 
висновку національних судів, важко встановити у точності, що відбувалось. 
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Але Суд вважає суттєвим, що документальні докази, надані Урядом, у то-
му числі в’язничні та медичні записи того часу, вказують, що поліція та 
адміністрація в’язниці були неспроможні належно впоратися з особливи-
ми потребами заявниці. Price, § 26 
Першу ніч заявницю тримали у камері місцевого поліцейського відділ-

ку, оскільки було надто пізно, щоб влаштувати її до в’язниці. Записи у 
журналі свідчать, що вона кожні півгодини скаржилась на холод – значна 
проблема для заявниці, яка страждала від постійних проблем з нирками і 
через інвалідність не могла рухатись, щоб зігрітися. Нарешті викликали 
лікаря, який зазначив, що заявниця не може користуватись ліжком та зму-
шена спати у своїй колясці, що умови непридатні для потреб інваліда та 
що у камері занадто холодно. Однак Суд зазначає, що всупереч висновку 
доктора офіцери поліції, відповідальні за ув’язнення заявниці, не вжили 
ніяких заходів, щоб перевести її до більш придатного місця ув’язнення 
або звільнити. Навпаки, заявниця мала залишатись всю ніч у камері, хоча 
лікар обгорнув її просторою ковдрою та дав їй болезаспокійливі засоби. 
Price, § 27 
Наступного дня заявницю перевели до в’язниці Уейкфідлу, де вона 

перебувала три дні та дві ночі. Із записів медичної сестри видно, що у пер-
шу ніч чергова медична сестра не змогла самотужки підняти заявницю і 
тому їй було важко допомогти тій користуватися туалетом. Заявниця до-
водила, що врешті решт вона була змушена зазнати надзвичайного прини-
ження через допомогу офіцерів в’язниці – чоловіків. Уряд заперечував цей 
випадок, але все ж здається ясним, що без допомоги офіцерів-чоловіків 
для заявниці було неможливо сісти та встати у туалеті. Price, § 28 
Суд зазначає, що є записи у журналі прийому заявниці, зроблені ліка-

рем та медичною сестрою, де вони висловлювали занепокоєння щодо про-
блем, які напевно постануть під час її ув’язнення, у тому числі щодо кори-
стування ліжком та туалетом, гігієни та споживання рідини, а також пе-
ресування у разі, якщо батареї її коляски розрядяться. Занепокоєння було 
таким, що начальник в’язниці доручив персоналу спробувати знайти міс-
це у лікарні поза в’язницею. Але у всякому разі вони не змогли перевести 
її, оскільки в неї не було будь-яких особливих скарг на здоров’я. Під час 
свого звільнення заявниця потребувала застосування катетера через роз-
лад сечовипускання та проблеми у користуванні туалетом, що змушувало 
її затримувати сечу в собі. Вона стверджувала, що ще десять тижнів по-
тому відчувала проблеми із здоров’ям, але не надала будь-яких медичних 
доказів. Price, § 29 
У цій справі немає жодного доказу якогось наміру принизити або обра-

зити заявницю. Однак Суд вважає, що тримання тяжкого інваліда в умо-
вах, де вона страшенно мерзла, де їй загрожувало загострення хвороб че-
рез те, що її ліжко було надто твердим або недосяжним, і де вона не могла 
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користуватися туалетом та підтримувати чистоту без величезних трудно-
щів, складає поводження, що принижує гідність, яке суперечить статті 3. 
Price, § 30 

Особлива думка 
Price. Особлива (separate) думка судді Братца, до якої приєднався суддя Коста: Я цілком згоден, 

що тут було порушення права заявниці за статтею 3 Конвенції, і лише бажаю 
пояснити, що, на мій погляд, відповідальність за те, що сталося, лежить у пер-
шу чергу не на поліції або адміністрації в’язниці, які мали піклуватися про за-
явницю під час тримання під вартою, а на судових органах, які призначили 
негайне ув’язнення заявниці за неповагу до суду. 

 Хоча наявні у Суду матеріали свідчать, що поліція та адміністрація в’язниці не 
виконали певні стандарти піклування, це трапилось значною мірою через 
недостатню підготовленість як тих, так і інших, щоб прийняти та доглядати 
за таким тяжким інвалідом в умовах, які повністю були непридатні для її ста-
ну. З іншого боку, я не бачу жодного виправдання, щоб прийняти рішення 
про негайне ув’язнення заявниці, принаймні не впевнившись заздалегідь, що 
існують відповідні заклади для її ув’язнення та належні умови, які відповіда-
тимуть її особливим потребам. 

Price. Особлива (separate) думка судді Греве: Я цілком згоден з моїми колегами, що тут бу-
ло порушення прав заявниці, передбачених статтею 3 Конвенції. Але оскіль-
ки ця справа, на мою думку, порушує складні та нові проблеми у центральній 
області повноважень Суду, я хотів би додати кілька зауважень. 

 У цій справі була відсутня безпосередня відповідність між постійним станом 
заявниці та умовами у будь-якій звичайній в’язниці. Заявниця була прикута до 
своєї коляски і вкрай потребувала допомоги, настільки, що вночі була нездат-
на рухатися, щоб зігрітись, якщо її приміщення не обігрівалося, або не була 
обгорнута у ковдру, більше того – у простору ковдру. 

 У цьому заявниця відрізнялась від інших людей настільки, що поводитись з 
нею як з іншими – є не тільки дискримінацією, але й порушенням статті 3. 
Щодо заборони дискримінації у рішенні по справі Тліменнос проти Греції 
сказано: 

 «Суд вже зазначав, що передбачене статтею 14 право не зазнавати дискримі-
нації у користуванні правами, гарантованими Конвенцією, порушується, коли 
держави по різному ставляться до осіб у схожій ситуації без об’єктивного та 
розумного виправдання. Але Суд вважає, що це є не єдиним аспектом забо-
рони дискримінації у статті 14. Право не зазнавати дискримінації у користу-
ванні правами, гарантованими Конвенцією, також порушується, коли держа-
ви без об’єктивного та розумного виправдання не ставиться відмінно до осіб, 
чиї ситуації суттєво відрізняються». 

 Очевидно, якщо обмежити будь-якого не-інваліда, навіть на нетривалий час, 
такими ж можливостями рухатися та обслуговувати себе, на які була здатна 
заявниця, це перетворилося б на нелюдське та таке, що принижує гідність, 
поводження, можливо навіть тортури. У такій цивілізованій країні як Велика 
Британія суспільство вважає, що спроби пом’якшити та врівноважити фізич-
ні вади осіб, які знаходяться у такому ж становищі, як і заявниця, не тільки 
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потрібні, але становлять головну людську турботу. На мою думку, такі ком-
пенсаційні заходи перетворюються на частину фізичної оболонки інваліда. 
Тому, наприклад, заборонити заявниці, яка не має рук і ніг, взяти з собою за-
рядний пристрій для її коляски, коли її ув’язнюють на тиждень, або не ство-
рити їй придатні умови для сну, внаслідок чого вона зазнала такого болю та 
холоду, що довелося викликати лікаря, – складає, на мою думку, порушення 
права заявника на фізичну недоторканість. Інші події у в’язниці складають те 
ж саме. 

 Інвалідність заявниці не є прихованою, і її важко не помітити. Не потрібна 
особлива кваліфікація, лише мінімальне людське співчуття, щоб оцінити її 
становище та зрозуміти, що щоб уникнути невиправданих труднощів – тобто 
труднощів, які ув’язнення не створює для фізично здорових осіб, – до неї 
треба ставитися не так, як до інших людей, оскільки її становище суттєво від-
мінне. 

 Як вирішив Суд, стаття 3 була порушена у цьому випадку. На мою думку, ко-
жен, причетний до ув’язнення заявника – суддя, поліція та адміністрація в’яз-
ниці – сприяли цьому порушенню. Кожен з них міг та повинен був забезпе-
чити, щоб заявниця не потрапила в ув’язнення, доки не вжито спеціальних за-
ходів, необхідних для врівноваження її інвалідності, заходів, які забезпечили 
б, щоб поводження з нею було таким же, як з іншими в’язнями. Відсутність 
цього неминуче призвело до порушення особистої недоторканості – фізич-
ної та психологічної, – а також до нелюдського та такого, що принижує гідні-
сть, поводження. 

 Крім того, поводження, яке зазнала заявниця, порушує не лише окремі поло-
ження, але й самий дух Стандартних мінімальних правил поводження з в’яз-
нями (прийнятими 30 серпня 1955 року Першим Конгресом ООН з питань 
запобігання злочинам та поводження із правопорушниками). 

2.4.5. Синдром камери смертників 
Для кожного ув’язненого, засудженого до смерті, певний 

час між винесенням і виконанням вироку та переживання сильного стре-
су в умовах строгої ізоляції є неминучими. Тим не менше, за певних об-
ставин призначення такого покарання може потягти поводження, що пе-
ревищує поріг, установлений статтею 3, коли, наприклад, тривалий час він 
має перебувати у камері смертників у екстремальних умовах, у стані по-
стійного і зростаючого мучення очікування страти. Ilaşcu, § 430 

Період, що у Вірджинії засуджений може провести в камері смертни-
ків до виконання покарання, складає в середньому від шести до восьми 
років. Як зазначали Комісія та Уряд Великої Британії, така тривалість тер-
міну очікування страти у значній мірі пояснюється діями самого 
ув’язненого, оскільки він намагається використати всі можливості оска-
рження, доступні йому за законодавством Вірджинії. Автоматичний апе-
ляційний перегляд у Верховному Суді Вірджинії звичайно займає не 
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більш ніж шість місяців. Решта строку пояснюється тим, що як при опо-
середкованому оскарженні вироку за допомогою процедури habeas 
corpus і в судах штату, і у федеральних судах, так і при апеляції до Вер-
ховного Суду Сполучених Штатів про перегляд справи в порядку нагля-
ду, ув’язнений щоразу має право вимагати призупинення виконання ви-
року. Засоби захисту, доступні за законодавством Вірджинії, є гарантією 
того, щоб таке виняткове покарання як смертний вирок не було призна-
чене незаконно чи безпідставно. 
Проте, як є неминучим певний строк між вироком і виконанням, якщо 

засудженому необхідно надати гарантії оскарження, так само слушно, що 
в природі людини – чіплятися за життя, використовуючи ці засоби пов-
ною мірою. Хоч як не сповнено добрах намірів та як не є потенційно до-
брочинним існування у Вірджинії сукупності процедур оскарження виро-
ку, внаслідок цього засуджений змушений переносити протягом багатьох 
років умови камери смертників і зазнавати мучень і зростаючої напруги, 
проводячи дні під усюдисущою тінню смерті. Soering, § 106 
На час вчинення вбивства заявнику було лише 18 років, і є певні пси-

хіатричні висновки, які не заперечувалися як такі, про те, що він «страж-
дав на [таку] психічну аномалію ..., яка значно підірвала його інтелектуа-
льну здатність відповідати за свої дії». 
На відміну від статті 2 Конвенції, стаття 6 Міжнародного Пакту про 

громадянські та політичні права 1966 року і стаття 4 Американської Кон-
венції про права людини 1969 року виразно забороняють призначення 
страти особам, що не досягли на момент вчинення злочину вісімнадцяти 
років. Міститься чи ні така заборона в коротких і загальних виразах стат-
ті 2 Європейської Конвенції, але її ясний виклад в інших, пізніших між-
народних документах, перший з який був ратифікований великою кількі-
стю держав – учасників Європейської Конвенції, показує, принаймні, що 
як загальний принцип молодий вік зацікавленої особи є обставиною, що 
поряд з іншими може поставити під сумнів відповідність статті 3 заходів, 
пов’язаних зі смертним вироком. 
У світлі практики Суду психічний розлад має таке ж значення для за-

стосування статті 3. Soering, § 108 
Як наголошували Уряд Великої Британії та Комісія, законодавство 

Вірджинії, звичайно, не залишило поза увагою ці два фактори. За Кодек-
сом Вірджинії психічний розлад обвинуваченого має братися до уваги 
або у якості безумовної заборони засудження, якщо він визнаний достат-
ньо суттєвим, щоб казати про неосудність, або – як і вік – у якості обста-
вини, що пом’якшує відповідальність на стадії призначення покарання. 
До того ж, незаможні особи, обвинувачені в убивстві, караному смертю, 
мають право на призначення кваліфікованого експерта-психіатра для до-
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помоги в підготовці їхнього захисту під час окремої процедури винесення 
вироку. Як відзначають американські суди, ці норми Кодексу Вірджинії 
без сумніву служать тому, щоб запобігти довільному чи легковажному 
призначенню смертного вироку й обмежити у можливому ступеню розсуд 
судді, що призначає покарання. Це, однак, не усуває значення віку і пси-
хічного стану для оцінки того, наскільки припустимо з погляду статті 3 під-
дати «синдрому камери смертників» дану особу у випадку винесення їй 
смертного вироку. 
Оскільки до завдання цього Суду не входить заздалегідь вирішувати 

питання про кримінальну відповідальність і визначати вирок, тому моло-
дість заявника під час вчинення злочину і його тодішній психічний стан, 
як про це свідчать психіатричні докази, мають братися до уваги як фак-
тори, що схиляють у цьому випадку до того, щоб розглядати перебування 
в камері смертників у термінах статті 3. Soering, § 109 
Для кожного ув’язненого, засудженого до смерті, певний час між ви-

несенням і виконанням вироку та переживання сильного стресу в умовах 
строгої ізоляції є неминучими. Демократичний характер правової систе-
ми Вірджинії в цілому і позитивні риси судового розгляду, винесення ви-
року і процедур оскарження зокрема, не викликають сумнівів. Суд згоден 
з Комісією в тім, що система правосуддя, у якій опинився би заявник у 
Сполучених Штатах, не є сама по собі ані довільною, ані нерозсудливою, 
а, скоріше навпаки, додержується принципів верховенства права і надає 
аж ніяк не маловажні процесуальні гарантії обвинуваченому в судовому 
розгляді, що може закінчитися смертним вироком. Ув’язнені в камері смерт-
ників мають у своєму розпорядженні різні можливості, зокрема психоло-
гічну і психіатричну допомогу. 
Однак, на думку Суду, з огляду на вкрай тривалий час, проведений у 

камері смертників у таких екстремальних умовах, у стані постійного і зро-
стаючого мучення очікування страти, та на особисті обставини заявника, 
особливо його вік і психічний стан під час вчинення злочину, екстрадиція 
заявника до Сполучених Штатів створювала б для нього реальну можли-
вість зазнати поводження, що перевищує поріг, установлений статтею 3. 
Ще одне немаловажне міркування – це те, що в даному випадку законна 
мета екстрадиції могла бути досягнута іншими засобами, що не привели 
б до страждань такої виняткової сили і тривалості. 
Таким чином, рішення міністра внутрішніх справ про екстрадицію за-

явника до Сполучених Штатів у випадку його виконання призведе до по-
рушення статті 3. 
Цей висновок ніяким чином не ставить під сумнів сумлінність Уряду 

Великобританії, який із самого початку цієї справи виявив своє бажання 
дотримуватися своїх зобов’язань за Конвенцією, по-перше, призупинивши 
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видачу заявника органам влади Сполучених Штатів на виконання тимча-
сових заходів, призначених органами Конвенції, і, по-друге, тим, що сам 
передав справу на вирішення Суду. Soering, § 111 

Тривалий час, що він провів його у камері смертників, заявник постій-
но перебував у сутінках смерті, у очікуванні страти. Позбавлений можли-
вості вдатися до будь-яких засобів правового захисту, він жив багато років, 
у том числі після того, як Конвенція набрала чинності, в умовах ув’язнен-
ня, наче призначених, щоб нагадувати йому про неминучу страту. 
Зокрема, Суд відзначає, що після відправки листа до Парламенту Мол-

дови у березні 1999 року пан Ілашку був люто побитий охоронцем Ти-
распольської в’язниці, який загрожував вбити його. Після цього його на 
два дні позбавили їжі та на три – світла. 
Щодо імітації страти, яку здійснили до того, як Конвенція набрала чин-

ності, не викликає сумніву, що такий варварський акт мав посилити роз-
пач, який відчував заявник протягом всього ув’язнення в очікуванні страти. 
Ilaşcu, § 435 
Розпач та страждання, які він відчував, поглиблювались тим, що вирок 

не мав жодної правової підстави та був незаконнім з погляду Конвенції. 
«Верховний Суд Молдовської Придністровської Республіки», який виніс 
вирок пану Ілашку, був створений органом, який був незаконнім за міжна-
родним правом і не визнаним міжнародним співтовариством. Цей «суд» 
належав до системи, про яку навряд чи можна сказати, що вона діяла за 
конституційними та правовими основами, що відбивають судові традиції, 
сумісні із Конвенцією. Це очевидно з відверто деспотичного характеру 
обставин, за яких відбувався розгляд справи та засудження заявників, які 
вони змалювали їх у звіті, який не заперечувався іншими сторонами, та 
як їх змалювали органи ОБСЄ. Ilaşcu, § 436 
Верховний Суд Молдови своїм рішенням скасував засудження заяв-

ника, підтвердивши незаконний та довільний характер вироку від 9 грудня 
1993 року. Ilaşcu, § 437 

Заявник тримався під вартою як засуджений до смертної кари до тих 
пір, поки в червні 2000 року смертна кара йому не була замінена на довіч-
не ув’язнення. Як було зазначено вище, застосування смертної кари в Укра-
їні було предметом жорсткої і неодноразової критики у резолюціях Пар-
ламентської Асамблеї Ради Європи, в яких було задокументовано, що з 
9 листопада 1995 року до 11 березня 1997 року в цій державі було викона-
но 212 страт. Однак у останню дату Президентом України був встановлений 
мораторій на фактичне виконання смертної кари; 29 грудня 1999 року 
Конституційний Суд визнав положення Кримінального кодексу, які перед-
бачали застосування смертної кари, неконституційними, а 22 лютого 2000 
року смертна кара була скасована законом і замінена довічним ув’язнен-
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ням. Dankevich, § 126; Khokhlich, § 166; Poltoratskiy, § 135; Kuznetsov, § 115; Nazarenko, § 129; 
Aliev, § 134 
Заявник був засуджений до смертної кари в квітні 1997 року, після 

того як вже був встановлений мораторій. Dankevich, § 126 
Заявнику винесли смертний вирок у лютому 1996 року, більш ніж за 

дванадцять місяців до того, як був введений мораторій. Khokhlich, § 166 
Заявник був засуджений до смертної кари в грудні 1995 року, тобто за 

15 місяців до введення мораторію. Poltoratskiy, § 135, Kuznetsov, § 115; Nazarenko, § 129 
Суд погоджується з тим, що до формального скасування смертної кари 

та перегляду вироку заявник, напевно, перебував у стані деякої невизначе-
ності, страху і пригніченості щодо свого майбутнього. Проте, Суд вважає, 
що вірогідність виконання вироку та супроводжуючі почуття страху та при-
гніченості з боку засуджених до смертної кари мали ставати меншими у 
міру того, як спливав час і дія мораторію тривала. Dankevich, § 126; Khokhlich, 
§ 166; Poltoratskiy, § 135; Kuznetsov, § 115; Nazarenko, § 129 

У своєму поданні заявник наголошував, що він тяжко страждав від ду-
мок про свою можливу страту і що було нелюдським тримати його у такій 
невизначеності багато років. Iorgov, § 75 
Суд зазначає, що заявника засудили та прирекли до смерті вироком 

від 9 травня 1990 року, у час, коли такі вироки вже не виконувалися у 
Болгарії. На час, коли його засудження та призначене покарання були за-
тверджені апеляційний судом 24 жовтня 1990 року (перед цим вирок не 
міг бути виконаним), діяв парламентський мораторій на виконання смерт-
них вироків. Мораторій залишався чинним без змін до скасування смерт-
ної кари у Болгарії у 1998 році. Iorgov, § 76 
Крім того, у світлі наявної інформації щодо скасування смертної кари 

у Болгарії та гарантій, які існували у відповідний період, Суд вважає, що 
становище заявника не можна порівняти зі становищем осіб у «камері смерт-
ників» в країнах, де продовжують виконувати страти, – ситуація, яку Суд 
розглянув у рішенні по справі Сьорінга (Soering) і у численних справах у 
інших судових органах. Iorgov, § 77; G.B. v. Bulgaria, § 78 
Зокрема, у випадку із заявником не трапилося або не могло трапитися 

нічого, що можна порівняти зі справжнім «синдромом камери смертни-
ків», – коли у деяких випадках засуджену особу доставляли до «кімнати 
страти» та повертали її до камери за хвилину до страти. Iorgov, § 78; G.B. v. 
Bulgaria, § 79 
Становище заявника також відрізнялось від становища заявників у шіс-

тьох справах проти України, де відповідні особи були приречені до смерті 
у час, коли в України продовжувалось виконання вироків всупереч її між-
народним зобов’язанням. Навпаки, жодного порушення мораторію на ви-
конання смертних вироків не сталося у Болгарії. Суд згоден, що на почат-
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ку заявник, напевно, перебував у стані деякої невизначеності, страху та 
стурбованості щодо свого майбутнього. Але Суд вважає, що почуття стра-
ху та пригніченості мали зменшитися тією мірою, як час спливав, а мора-
торій залишався чинним. Iorgov, § 79; G.B. v. Bulgaria, § 80 
Слід зазначити, що заявник отримував медичну та психологічну допо-

могу, і не можна виключити, що випадки, коли він відчував страх та 
пригніченість і потребував такої допомоги, були спричинені багатьма фак-
торами, у тому числі його особистою драмою та неминучим елементом 
страждання та приниження, який пов’язаний з позбавлення його свободи. 
G.B. v. Bulgaria, § 81 

2.4.6. Окремі дії 
2.4.6.1. Обшук 

   .       Van der Ven, § 58-63 – с. 151-152 

Суд наголошує, що особа, яка тримається під вартою до су-
дового розгляду і кримінальна відповідальність якої не встановлена оста-
точним судовим рішенням, користується презумпцією невинуватості. Це 
припущення застосовується не тільки до її процесуальних прав у кримі-
нальному процесі, а також до правового режиму, що визначає її права у 
місцях тримання під вартою, у тому числі те, як повинна ставитися до та-
кої особи охорона в’язниці. Треба також підкреслити, що особа, яка три-
мається під вартою, знаходиться під повним контролем органів влади, і їх 
поводження з затриманим підлягає, зважаючи на його уразливість, жорст-
кому контролю з погляду Конвенції. Iwańczuk, § 53 
У цьому випадку заявник бажав скористатися своїм основним правом – 

брати участь у виборах до Парламенту – у кімнаті для голосування, облад-
наній для цієї мети у межах в’язниці. Суд сумнівається, що користування 
цим правом особами, що тримаються під вартою, вимагає особливих умов, 
крім тих, які передбачені звичайними вимогами безпеки у в’язниці. У вся-
кому разі Суд не вважає, – за обставин цього випадку, – що треба було вклю-
чати до цих умов наказ роздягтися догола перед групою охоронців в’яз-
ниці. Iwańczuk, § 54 
Суд відзначає у цьому зв’язку, що у своїх поясненнях Уряд обмежив-

ся посиланням на законність оскарженого заходу. Але Уряд не відповів 
на питання, як відповідні положення національного права застосовува-
лись на практиці у той час у контексту участі у парламентських виборах, 
організованих у в’язницях та місцях тримання під вартою. Зокрема, не бу-
ло обґрунтовано та доведено, що у той день цей захід застосовувався од-
наково до всіх затриманих у центрі тримання під вартою Вроцлава, щоб 
гарантувати безпеку виборів. Iwańczuk, § 55 
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Суд також вважає, що – зважаючи на особистість заявника, його спо-
кійну поведінку протягом усього строку затримання, на те, що він не був 
звинувачений у насильницькому злочині та не мав злочинного минулого, – 
не доведено, що були підстави вважати, ніби він вдасться до насильства. 
Тож не було доведено, що наказ про повний обшук був насправді виправ-
даним. Iwańczuk, § 56 
Також при оцінці оскарженого поводження треба зважити на наміри 

осіб, які його застосували, а саме, чи діяли вона з обдуманим наміром об-
разити чи принизити особу. Заявник скаржився щодо цього, що чотири 
охоронця ображали та висміювали його. Пояснення Уряду щодо цього не 
дозволяють впевнитись, що ця заява не відповідає дійсності. Так сталося 
тому, що не було здійснено внутрішнього розслідування змагального 
характеру щодо обставин цієї справи. Фактичні висновки були зроблені 
лише у ході перевірки скарги заявника до Верховного Суду. Цей Суд на-
казав місцевому регіональному суду здійснити розслідування цих обста-
вин. Тоді регіональний суд запросив у адміністрації в’язниці письмові 
пояснення осіб, причетних до цього випадку, а Верховний Суд зробив свої 
висновки на підставі доповіді, підготовленої на підставі свідчень охорон-
ців в’язниці. Заявника не допитували під час розслідування, також не до-
ведено, що він мав якісь можливості познайомитись зі свідченнями, або 
висловити зауваження щодо заяв охоронців. На думку Суду, що доводить 
небажання влади належно розслідувати інцидент. Тому Суд не надає ве-
ликого значення доводам Уряду, які заперечують твердження заявника. 
Iwańczuk, § 57 
Зважаючи на ці обставини, Суд зазначає, що заявнику наказали роздяг-

тися догола перед групою охоронців в’язниці. Ніяких суттєвих підстав не 
було наведено, щоб вважати цей наказ – враховуючи особистість заявника 
та усі обставини справи – необхідним та виправданим міркуваннями без-
пеки. Iwańczuk, § 58 
Крім того, що хоча суцільні обшуки можуть бути у певних випадках 

необхідними, щоб гарантувати безпеку або запобігти заворушенням у 
в’язниці, їх треба проводити належним чином. У цьому випадку охоронці 
в’язниці висловлювали образи та висміювали заявника. Своєю поведін-
кою вони намагались викликати у заявника почуття приниження та без-
порадності. На думку Суду, це доводить неповагу до людської гідності 
заявника. Враховуючи, що таке поводження було застосоване до особи, 
яка, як зазначалось, бажала скористатися своїм правом голосувати в умо-
вах, спеціально створених у місці для тримання під вартою Вроцлава, та 
що не було переконливого виправдання для цього, Суд тримається дум-
ки, що у цьому випадку така поведінка, яка образила та принизила заяв-
ника, складає таке, що принижує гідність, поводження у значенні статті 3. 
Iwańczuk, § 59 
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Заявник скаржився, що особистий обшук 7 травня 1998 року дорівнював 
такому, що принижує гідність, поводженню на порушення статті 3 Конвен-
ції. Зокрема, він заявляв, що був примушений роздягтися у присутності 
жінки – службовця в’язниці з метою принизити його. Потім йому нака-
зали присісти, та охоронець без рукавичок перевірив його статеві органи, 
а потім і їжу, яку він отримав від відвідувача. Valašinas, § 114 
Стосовно спірного факту присутності офіцера-жінки під час обшуку, 

Суд посилається на висновок його делегатів, що жінка, яку заявник визна-
чив як пані J, працювала у в’язниці та що її присутність під час перевірки 
7 травня 1998 року була можлива як теоретично, так і практично. Вони 
також визначили, що обшук після особистого візиту міг передбачати роз-
дягання в’язня догола. На думку Суду, відсутність будь-яких записів про 
розслідування начальником в’язниці скарги заявника у той час щодо його 
обшуку доводить небажання адміністрації в’язниці належно розслідувати 
подію. Враховуючи, що Суду не надано жодних доказів на спростування 
свідчень заявника та що, навпаки, Суд отримав певні докази, які підтри-
мують його свідчення, Суд вважає, що обшук був здійснений так, як зма-
лював заявник. Valašinas, § 115 
Суд вважає, що хоча суцільні обшуки можуть бути у деяких випадках 

необхідними, щоб гарантувати безпеку у в’язниці або запобігти заворушен-
ням чи злочинам, їх треба проводити належним чином. Змусити заявника 
роздягнутися у присутності жінки, а згодом торкатися його статевих ор-
ганів та їжі голими руками – це свідчить про повну зневагу до заявника, 
та, як наслідок, принижує його людську гідність. Це мало залишити в ньо-
го почуття страждання та неповноцінності, здатні образити та принизити 
його. Тому Суд вважає, що обшук 7 травня 1998 року становить таке, що 
принижує гідність, поводження у значенні статті 3 Конвенції. Valašinas, § 116 

2.4.6.2. Тримання з зав’язаними очима 
Суд також вважає, що штучне позбавлення в’язня здатності 

бачити через зав’язування очей на довгий час, понад декілька днів, може – 
якщо поєднується із іншими видами поганого поводження – спричинити 
йому значного психологічного та фізичного напруження. Суд має дослі-
дити наслідки такого поводження у особливих обставинах кожної справи. 
Öcalan, § 222 
Що стосується зав’язування очей заявнику протягом його подорожі з 

Кенії до Туреччини, Суд зазначає, що це було заходом, до якого вдалися 
співробітники сил безпеки задля того, щоб виключити впізнання їх заяв-
ником. Вони також вважали, що це було засобом запобігти спробам заяв-
ника втекти або зашкодити собі чи іншим особам. Заявник не допитувався 
силами безпеки, коли перебував із зав’язаними очима. Суд погоджується 
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з поясненнями Уряду, що метою цих пересторог було не принизити або 
образити заявника, а забезпечити, щоб конвоювання пройшло спокійно, і 
Суд визнає, що з огляду на характер заявника та на його реакцію щодо 
арешту, були необхідні значна обережність та належні перестороги, щоб 
операція закінчилась вдало. Öcalan, § 223 
Думка Суду з цього приводу не змінюється від того, що заявника сфо-

тографували із зав’язаними очима на борту літака, який доставляв його 
до Туреччини. Він звертає увагу, що були побоювання за життя заявника 
після його арешту та що фотознімки, які за словами Уряду були призначе-
ні для поліцейських цілей, призначались для того, щоб впевнити тих, хто 
хвилювався за його долю. Суд відзначає, нарешті, що заявник не був із 
зв’язаними очима, коли його сфотографували у Туреччині одразу після 
його доставлення у в’язницю. Öcalan, § 224 

2.4.6.3. Примусове годування 
Суд відзначає, що у попередніх рішеннях Комісії було вста-

новлено, що «примусове годування особи не містить принизливих скла-
дових, які за певних обставин можуть вважатися забороненими статтею 3 
Конвенції. Однак, коли затримана особа, як у цьому випадку, оголошує 
голодування, це неминуче викликає конфлікт між особистим правом на 
фізичну недоторканість та позитивним обов’язком Високої Договірної 
Сторони за статтею 2 Конвенції – конфлікт, який самою Конвенцією не 
вирішений» (див. X v. Germany (1984)). Комісія нагадала, що за «німець-
ким законодавством цей конфлікт вирішений тим, що можливо примусо-
во годувати затриману особу, якщо ця особа через голодування може за-
вдати здоров’ю невиправної шкоди, та що примусове годування навіть 
обов’язкове, якщо існує очевидна небезпека для життя особи». Оцінка зга-
даних умов лежить на відповідному лікарі, але врешті решт рішення про 
примусове годування виконується лише після отримання судового дозво-
лу». Комісія також встановлювала, що твердження заявника про погане 
поводження при примусовому годуванні під час голодування були безпід-
ставними, оскільки заявник не довів, що спосіб примусового годування 
перетворився на тортури, нелюдське чи таке, що принижує гідність повод-
ження або покарання (див. Petar Ilijkov v. Bulgaria (1997)). Суд також звер-
тає увагу на Рекомендації Комітету Міністрів, на доповіді КЗТ та Всесвіт-
ньої медичної асоціації щодо примусового годування затриманих осіб. 
Nevmerzhitsky, § 93 
Суд нагадує, що заходи, викликані терапевтичною необхідністю з по-

гляду визнаних принципів медицини, не можуть загалом вважатися не-
людськими та такими, що принижують гідність. Теж саме можна сказати 
про примусове годування, яке спрямоване на врятування життя певної за-
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триманої особи, яка свідомо відмовляється від їжі. Тим не менше, органи 
Конвенції мають впевнитися, що існування медичної необхідності було 
переконливо доведене. Крім того, Суд має переконатись, що було додер-
жано процесуальних гарантій при прийнятті рішення про примусове го-
дування. Крім того, спосіб, у який заявника примусово годують під час 
голодування, має не перетнути поріг мінімального рівня жорсткості, ви-
веденого у практиці Суду за статтею 3 Конвенції. Суд дослідить усі ці фак-
тори по черзі. Nevmerzhitsky, § 94 
На початку Суд зазначає, що заявник не стверджував, що його мали 

залишити без будь-якої їжі або ліків, незважаючи на можливі смертельні 
наслідки. Але він наполягав, що не було жодної медичної необхідності 
примусово його годувати, оскільки не було жодного медичного обстежен-
ня, відповідних тестів та інших документів, які б достатньо доводили та-
ку необхідність. Він стверджував, що рішення про його примусове году-
вання ґрунтувалось на аналізі рівня ацетону у сечі. Він також доводив, 
що примусове годування було спрямоване на його приниження та пока-
рання, оскільки його метою було змусити його припинити голодування 
та, у разі його відмови, завдати йому жорстоких фізичних страждань. 
Nevmerzhitsky, § 95 
Суд відзначає заяву Уряду щодо задовільного стану здоров’я заявника 

під час тримання під вартою. Через ненадання Урядом «письмового звіту 
медичної комісії, яка встановили погіршення стану здоров’я, що загрожує 
життю заявника», та «рішення начальника установи», яке було обов’язко-
вим згідно з наказом від 4 березня 1992 року, Суд робить висновок, що 
Уряд не довів наявність «медичної необхідності», встановленої національ-
ними органами для примусового годування заявника. Залишається лише 
припустити, що примусове годування заявника було безпідставним. Коли 
надавалось розпорядження про примусові дії всупереч волі заявника, не 
були дотримані процесуальні гарантії за наявності його свідомої відмови 
приймати їжу. Nevmerzhitsky, § 96 
Щодо способу, у який годували заявника, Суд припускає – за відсут-

ності заяв сторін, – що органи влади додержувались порядку примусового 
годування, передбаченого наказом. Але застосування з використанням у 
випадку опору засобів стримування – наручників, роторозширювача, спе-
ціальної гумової трубки, введеної у стравохід, – самі собою можуть пере-
творитися на тортури у значенні статті 3 Конвенції, якщо немає медичної 
необхідності. Nevmerzhitsky, § 97 
У цій справі Суд встановив, що примусове годування заявника без ме-

дичного обґрунтування, наведеного Урядом, з використанням обладнання, 
передбаченого у наказі, якому опирався заявник, утворює поводження та-
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кого жорстокого характеру, яке дозволяє визначити його як тортури. Nevmer-
zhitsky, § 98 
У світлі вищезазначеного, Суд вважає, що тут було порушення статті 3 

Конвенції. Nevmerzhitsky, § 99 

2.4.6.4. Гоління голови 
Суд відзначає, що заявнику поголили голову перед тим, як 

його помістили до карцеру. Yankov, § 108 
Суд не мав нагоди висловитися з приводу того, що може примусове го-

ління голови утворити таке, що принижує гідність, поводження на пору-
шення статті 3 Конвенції. Yankov, § 109 
Щодо інших актів, які зачіпають гідність затриманих, Суд вирішував, 

що хоча суцільні обшуки можуть бути подекуди необхідними для збере-
ження безпеки та попередження заворушенням або злочинам, вони мають 
здійснюватися належним чином та мають бути виправданими. Навіть 
єдиний випадок суцільного обшуку вважався таким, що перетворився на 
таке, що принижує гідність, поводження через той спосіб, у який він 
здійснювався, вірогідність того, що він мав на меті образити та збентежи-
ти заявника, та відсутність виправдання. У справі Ван дер Вена (Van der 
Ven) проти Нідерландів, суцільний обшук, хоча й здійснювався «звичай-
ним» чином, мав принижуючий ефект та порушував статтю 3 Конвен-
ції, оскільки здійснювався систематично кожного тижня за «звичайним 
перебігом справ», без чіткого виправдання для окремого випадку заявника. 
Yankov, § 110 
З іншого боку, Суд також вирішував, що застосування наручників за-

звичай не викликає питань з погляду статті 3 Конвенції, коли цей засіб 
застосовується у зв’язку із законним арештом або затриманням та не тяг-
не за собою застосування сили чи виставляння на публіку, що переходить 
межу, яку можна розумно вважати за необхідну за даних обставин. На-
віть коли застосування наручників не було викликано власною поведін-
кою затриманого та за ним мали нагоду спостерігати сторонні особи, міні-
мальний рівень жорстокості за статтею 3 Конвенції не був досягнутий у 
справі Ранінена (Raininen) проти Фінляндії, оскільки офіцер поліції діяв у 
впевненості, що він виконує відповідні інструкції; тож не було жодного 
наміру принизити та не було доведено, що заявник зазнав шкоди. Yankov, § 111 
Особливі риси поводження, яке зараз оскаржується, – примусове го-

ління голови в’язня, – полягає у примусовій зміні зовнішності особи че-
рез видалення волосся. Дуже вірогідно, що особа, яка зазнає такого повод-
ження, відчуває почуття безпорадності, оскільки її фізичний вигляд зміню-
ється всупереч її бажання. Yankov, § 112 
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Крім того, щонайменше певний час в’язень, чия голова була поголена, 
зберігає сліди поводження, якого зазнав. Сліди ці безпосередньо можуть 
спостерігатися іншими, у тому числі персоналом в’язниці, іншими в’язня-
ми та відвідувачами або громадськістю, якщо в’язень звільняється або 
доставляється у громадське місце незабаром після цього. Відповідна осо-
ба скоріш за все відчуває удар по своїй гідності через те, що має видиму 
фізичну ознаку. Yankov, § 113 
Таким чином Суд вважає, що примусове гоління голови затриманих є 

загалом дією, яка може спричинити приниження їх гідності та викликати 
в них почуття безпорадності, яке здатне образити та збентежити їх. Чи бу-
ло досягнуто мінімального рівня жорстокості і, як наслідок, чи перетвори-
лось оскаржене поводження на таке, що принижує гідність, на порушення 
статті 3 Конвенції, залежатиме від особливих фактів справи, у тому числі 
особистих обставин потерпілого, середовища, у якому здійснювалась така 
дія, та її мети. Yankov, § 114 
Суд відхиляє як безпідставне твердження Уряду, що голова заявника 

була поголена з гігієнічних підстав. Не стверджувалося, що саме у цій уста-
нові тримання під вартою існувала проблема зараження паразитами. Та-
кож незрозуміло, чому гігієнічні вимоги для поміщення до карцеру мали 
відрізнятися від вимог щодо інших камер у тій же установі. Yankov, § 115 
Уряд не запропонував жодного іншого пояснення. Тож навіть якщо при-

пустити, що існувала практика гоління голови в’язнів, покараних поміщен-
ням до карцеру, оскаржувана дія не мала жодної правової підстави або ро-
зумного виправдання. Yankov, § 116 
Таким чином, Суд вважає, що навіть якщо не було наміру принизити, 

позбавлення заявника волосся без певного виправдання містить у собі без-
підставний каральний елемент та, таким чином, напевно виглядало у його 
очах як спрямована на приниження та/або придушення його. Yankov, § 117 
Крім того, у цьому випадку заявник мав підстави вважати, що мета 

полягала у його приниженні, зважаючи на те, що в’язнична адміністрація 
поголила йому голову у контексті покарання, покладеного на нього за 
письмові критичні та образливі зауваження щодо, між іншим, охоронців 
в’язниці. Yankov, § 118 
Додатковим фактором, який слід взяти до уваги у цій справі, є вік заяв-

ника – 55 років у відповідний час, – та те, що він прийняв участь у відкри-
тому слуханні через дев’ять днів після того, як був поголений. Yankov, § 119 
Враховуючи викладене, Суд вважає, що у особливих обставинах цієї 

справи гоління голови заявнику у контексті поміщенні до карцеру за кри-
тичні та образливі зауваження щодо охоронців в’язниці та державних ор-
ганів утворює невиправдане поводження достатньої жорстокості, щоб ви-
значити його як таке, що принижує гідність, у значенні статті 3 Конвенції. 
Yankov, § 120 
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2.5. Покарання 
2.5.1. Призначення смертної кари 
Спосіб, у який смертна кара призначається або виконується, 

особисті обставини засудженої особи та її невідповідність тяжкості вчине-
ного злочину, рівно як і умови тримання від вартою у очікуванні страти, 
є прикладами факторів, які можуть підвести поводження із засудженою 
особою або її покарання під заборону статті 3. Öcalan, § 200 

Страх та невизначеність щодо майбутнього, які виникають внаслідок 
смертного вироку, за обставин, коли існує реальна можливість виконання 
вироку, можуть сягнути значного ступеню людського страждання. Зважа-
ючи на відмову держав-учасниць від смертної кари, за якою більше не ви-
знається законного місця у демократичному суспільстві (сорок три держави 
скасували її та держава-учасниця, що залишилася, – Росія, – ввела морато-
рій), призначення смертної кари за певних обставин, таких як несправед-
ливий судовий розгляд, має вважатися таким, що перетворюється на фор-
му нелюдського поводження. Iorgov, § 72; G.B. v. Bulgaria, § 72 
У всіх обставинах, коли призначається смертна кара, особисті обстави-

ни засудженої особи, умови та тривалість тримання під вартою в очікуван-
ня страти є прикладами факторів, які можуть підвести поводження із за-
судженою особою або її покарання під заборону статті 3. Iorgov, § 73; G.B. v. 
Bulgaria, § 73 

2.5.1.1. Призначення смертної кари як таке 
Сучасне ставлення у державах-учасницях до смертної кари 

має значення для визначення того, чи не було перевищено припустимий 
поріг страждання та приниження. Soering, § 104; Iorgov, § 72; G.B. v. Bulgaria, § 72 

Сучасне ставлення у державах-учасницях до смертної кари має значен-
ня для оцінки, чи був перевищений прийнятний поріг страждання або при-
ниження. Коли особа засуджена до смертної кари, її особисті обставини, 
умови та тривалість тримання під вартою в очікуванні страти є прикладами 
факторів, завдяки яким поводження або покарання, якого зазнала засудже-
на особа, можуть порушити заборону статті 3. Dankevich, § 124; Khokhlich, § 165; 
Poltoratskiy, § 133, Kuznetsov, § 113; Nazarenko, § 127; Aliev, § 132 

Як суд вирішував раніше, враховуючи розвиток у кримінальній полі-
тиці держав-учасниць Ради Європи та загальноприйняті стандарти у цій 
сфері, смертна кара може поставити питання з погляду статті 3 Конвенції. 
Коли особа засуджена до смертної кари, особисті обставини особи, пропор-
ційність покарання вчиненому злочину, умови тримання під вартою в очі-
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куванні страти є прикладами факторів, завдяки яким поводження або 
покарання, якого зазнала засуджена особа, можуть порушити заборону 
статті 3. Ilaşcu, § 429 

У державах – учасницях Конвенції смертна кара більше не існує de 
facto у мирний час. У кількох державах-учасницях, де смертна кара збері-
гається у законодавстві для певних злочинів у мирний час, смертні вироки 
якщо й ухвалюються, але не виконуються. Така «фактична згода у право-
вих системах західної Європи щодо того, що смертна кара у сучасних умо-
вах не відповідає регіональним стандартам правосуддя» (за висловом «Між-
народної амністії») знайшло підтвердження у Протоколі № 6 до Конвенції, 
який передбачає скасування смертної кари у мирний час. Протокол № 6 
був відкритий для підписання у квітні 1983 року, що у практиці Ради Єв-
ропи означає відсутність заперечень з боку будь-якої держави – учасниці 
організації; він набрав чинності у березні 1985 року і сьогодні ратифікова-
ний тринадцятьма державами, за винятком, однак, Великої Британії. 
Чи надають ці суттєві зміни підстави поширити заборону поганого 

поводження за статтею 3 Конвенції на смертну кару per se, має визначати-
ся за принципами тлумачення Конвенції. Soering, § 102 
Конвенція має розглядатися у цілому, і тому статтю 3 слід тлумачити 

у сукупності з положеннями статті 2. Виходячи з цього, у намір авторів 
Конвенції вочевидь не входило передбачити у статті 3 загальну заборону 
смертної кари, оскільки це знищило б чіткі формулювання статті 2 § 1. 
Подальша практика національної політики у галузі покарання щодо 

повсюдного скасування смертної кари може сприйматися як доказ згоди 
держав-учасниць відмовитися від винятку, передбаченого статтею 2 § 1, 
та, тим самим, зняти текстуальне обмеження для еволюційного тлумачен-
ня статті 3. Але Протокол № 6 як угода, підписана пізніше, свідчить, що 
держави-участниці ще до 1983 року мали намір використовувати звичай-
ний порядок внесення доповнення, яке передбачає нове зобов’язання ска-
сувати смертну кару у мирний час, і навіть більше, – зволіли зробити це 
за допомогою факультативної угоди, яка дозволяє кожній державі обрати 
час, коли їй взяти на себе таке зобов’язання. За таких умов, незважаючи 
на особливий характер Конвенції, стаття 3 не може тлумачитись як така, 
що забороняє смертну кару загалом. Soering, § 103 
Але це не означає, що обставини, пов’язані зі смертним вироком, не 

можуть ніколи поставити питання щодо додержання статті 3. Спосіб, у 
який він виноситься або виконується, особисті обставини засудженої особи 
та його невідповідність тяжкості вчиненого злочину, а також умови утри-
мання під вартою у очікування страти є прикладами тих факторів, які до-
зволяють поводження або покарання, якого зазнає засуджена особа, роз-
глядати з погляду статті 3. Soering, § 104 
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Особлива думка 
Soering. Згодна (concurring) думка судді Де Мейера: Фактично, найважливішим питанням у 

цій справі є не «вірогідність того, що заявник зазнає «синдрому камери смерт-
ників», а та проста обставина, що його життя ставиться під загрозу через 
оскаржену екстрадицію. 

 Друге речення статті 2 § 1 Конвенції у редакцій 1950 року передбачало, що 
«нікого не може бути навмисно позбавлено життя інакше як на підставі виро-
ку суду після його засудження за злочин, щодо якого таке покарання перед-
бачено законом». 

 За обставин цієї справи через екстрадицію до Сполучених Штатів заявник 
наражався на небезпеку отримати смертний вирок і бути страченим у Вірд-
жинії за злочин, за який законодавство Великобританії такого покарання не 
передбачає. 

 Коли йдеться про право людини на життя, жодна із держав, яку запитують, 
не може дозволити державі, яка запитує, робити те, що самій запитуваній дер-
жаві робити не дозволено. 

 Якщо у цьому випадку національне законодавство держави не передбачає 
смертної кари для відповідного злочину, ця держава не може поставити заці-
кавлену особу у становище, коли вона може позбавитись життя за цей зло-
чин, перебуваючи під владою іншої держави. 

Суд нагадує, що Конвенція має розглядатися у цілому та що стат-
тю 3 слід тлумачити у згоді з положеннями статті 2. Якщо вважати, що 
стаття 2 дозволяє смертну кару, незалежно від майже суцільного скасуван-
ня смертної кари у Європі, то не можна тлумачити, ніби стаття 3 забороняє 
смертну кару, інакше це зведе нанівець чіткі формулювання статті 2 § 1. 
Відповідно, Суд має, по-перше, розглянути аргумент заявника, ніби прак-
тику держав-учасниць у цій галузі можна вважати такою, яка доводить 
згоду відмовитися від виключення, передбаченого другим реченнями стат-
ті 2 § 1, яке ясно дозволяє смертну кару за певних умов. Öcalan, § 189 
Суд нагадує, що він має уважно ставитися до спеціального характеру 

Конвенції як договору про права людини та до того, що Конвенцію не мо-
жна тлумачити у вакуумі. Її, наскільки це можливо, слід тлумачити у згоді 
з іншими нормами міжнародного права, часткою з яких вона є. Але суд має 
перш за все приділяти увагу питанням тлумачення та застосування поло-
жень Конвенції, які виникають у окремому випадку. Öcalan, § 190 
Суд пам’ятає, у своєму рішенні у справі Сьорінга (Soering) проти Вели-

кої Британії він вирішив, що усталена практика держав-учасниць може 
поставити питання про внесення змін до Конвенції. У тій справі Суд ви-
знав, що можна вважати послідовну практику національної каральної по-
літики у вигляді загальної відмови від смертної кари як таку, що дово-
дить згоду держав-учасниць відмовитися від виключення, передбаченого 



Негативні обов’язки 170 

статтею 2 § 1 та, відповідно, видалити текстуальне обмеження щодо сфе-
ри застосування через таке, що розвивається, тлумачення статті 3. Але бу-
ло вирішено, що існування Протоколу № 6 доводить, що у наміри держав 
входило прийняти звичний метод внесення змін до тексту, щоб створити 
новий обов’язок заборони смертної кари у мирний час, та зробити це за 
допомогою додаткової угоди, яка дозволяє кожній державі визначити 
момент, коли прийняти на себе таке зобов’язання. Суд, таким чином, дій-
шов висновку, що статтю 3 Конвенції не можна тлумачити як таку, що вза-
галі забороняє смертну кару (див. Soering, § 103-104 – с. 168 збірки). Öcalan, § 191 
Заявник оспорює підхід Суду у рішенні за справою Сьорінга (Soering). 

Його головна теза у тому, що ця мотивація помилкова, оскільки Протокол 
№ 6 є лише однією з ознак, за якими можна визначити практику держав, 
та що докази доводять, ніби усі члени Ради Європи застосовують, de facto 
або de jure, цілковиту заборону смертної кари за будь-які злочини та за 
будь-яких обставин. Він заперечував, що, з погляду правової теорії, немає 
причин, чому Державі не можуть заборонити смертну кару як відмовля-
ючись від права спиратися на друге речення статті 2 § 1 у своїй правовій 
практиці, так і за допомогою формального визнання цього процесу через 
ратифікацію Протоколу № 6. Öcalan, § 192 
Суд нагадує, що Конвенція є живим договором, який має тлумачитись 

у світлі сучасних умов, і тому потрібен все більш високий стандарт у га-
лузі захисту прав людини та основних свобод, який вимагає більшої жор-
сткості при оцінці порушень фундаментальних цінностей демократичних 
суспільств. Öcalan, § 193 
Він нагадує, що на оцінку, чи можна вважати певне поводження або 

покарання нелюдським або таким, що принижує гідність, з погляду статті 3, 
не може не впливати розвиток та загальноприйнятий стандарт у караль-
ній політиці держав – учасниць Ради Європи у цій сфері. Більше того, по-
няття нелюдського та такого, що принижує гідність поводження або по-
карання значно змінилося з часу, коли Конвенція набрала чинності у 1950 
році, та навіть з часу, коли Суд вирішив справу Сьорінга против Великої 
Британії у 1989 році. Öcalan, § 194 
Також Суд зазначає, що правова позиція щодо смертної кари перетер-

піла значні зміни з часу рішення за справою Сьорінга. De facto скасуван-
ня, що відмічалося у цій справі щодо двадцяти двох держав-учасниць у 
1989 році перетворилась на de jure скасування у сорока трьох з сорока 
чотирьох держав-учасниць – найбільш нещодавно у державі-відповідачі – 
та мораторій у державі, що до цього часу не відмінила смертну кару, а 
саме – у Росії. Ця майже повна відмова у Європі від смертної кари у мир-
ний час відбивається у тому, що всі держави-учасниці підписали прото-
кол № 6 та сорок одна держава його ратифікувала, тобто всі, за винятком 
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Туреччини, Вірменії та Росії. Також це відбивається у політиці Ради Євро-
пи, яка при прийомі до організації висуває умову, щоб нові держави-учас-
ниці зобов’язувалися скасувати смертну кару. Внаслідок такого розвитку 
ті території, що обіймаються державами – учасницями Ради Європи, стали 
зоною, свободою від смертної кари. Öcalan, § 195 
Такий помітний розвиток можна вважати тепер як позначку згоди дер-

жав-учасниць відмовитися, або у будь-якому разі змінити друге речення 
статті 2 § 1, особливо якщо зважити на те, що усі держави-учасниці зараз 
підписали Протокол № 6 і він був ратифікований сорок одною державою. 
Можна запитати, чи необхідно очікувати ратифікації Протоколу № 6 трьо-
ма іншими державами, щоб дійти висновку, що виключення для застосу-
вання смертної кари у статті 2 були значно змінені. За такого послідовного 
розвитку можна сказати, що смертна кара у мирний час стала вважатися 
неприйнятною, якщо не нелюдською, формою покарання, яке більше не 
допускається за статтею 2. Öcalan, § 196 
Висловлюючи цю думку, Суд обізнаний про відкриття для підписання 

Протоколу № 13, який свідчить про те, що держави-учасниці обрали тра-
диційний метод зміни тексту Конвенції для досягнення мети відміни смерт-
ної кари. Однак цей Протокол намагається поширити заборону, передба-
чаючи відміну смертної кари за будь-яких обставин – тобто як у мирний, 
так і у воєнний час. Цей останній крок до повного скасування смертної 
кари може вважатися підтвердженням аболіціоністського руху, закріпле-
ного практикою держав-учасниць. Він не обов’язково суперечить тій дум-
ці, що статті 2 була змінена у тій частині, яка дозволяє смертну кару у мир-
ний час. Öcalan, § 197 
На думку Суду, у світлі розвитку, який стався на цій території, не мож-

на виключити, що держави погодилися шляхом своєї практики змінити 
друге речення статті 2 § 1 настільки, наскільки воно допускає смертну кару 
у мирний час. На цьому тлі можна також доводити, що застосування смерт-
ної кари може вважатися нелюдським та таким, що принижує гідність, 
поводженням, що суперечить статті 3. Але Суду не має потреби робити 
будь-який твердий висновок з цього питання, оскільки з викладених ниж-
че міркувань Конвенції може суперечити застосування смертної кари вна-
слідок несправедливого судового розгляду, навіть якщо тлумачити статтю 2 
як таку, що допускає смертну кару. Öcalan, § 198 

2.5.1.2. Смертна кара внаслідок несправедливого розгляду 
Страх та страждання, що породжуються таким вироком, мо-

жуть бути посилені довільним характером судочинства, що призвело до 
нього, тож зважаючи на те, що йдеться про людське життя, вирок, таким 
чином, стає порушенням Конвенції. Ilaşcu, § 431 
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На думку Суду, сучасне ставлення у державах-учасницях до скасуван-
ня смертної кари, як зображено у попередньому аналізі, має прийматися 
до уваги при вивченні відповідності статтям 2 та 3 будь-якого смертного 
вироку. Як відзначалося вище, Суд виходитиме з того, що смертна кара 
допускається за певних обставин. Öcalan, § 199 
Як вже підкреслювалось Судом у контексті статті 3, спосіб, у який 

смертна кара призначається або виконується, особисті обставини засуд-
женої особи та невідповідність тяжкості вчиненого злочину, рівно як і 
умови тримання від вартою у очікуванні страти, є прикладами факторів, 
які можуть підвести поводження із засудженою особою або її покарання 
під заборону статті 3. Öcalan, § 200 
Оскільки право на життя у статті 2 Конвенції є одним з найбільш фун-

даментальних положень Конвенції – одним з тих, що не допускає відсту-
пу у мирний час на підставі статті 15, – та втілює одну з основоположних 
цінностей демократичних суспільств, які утворюють Раду Європи, це по-
ложення має тлумачитися обмежувальним чином, особливо друге речення 
статті 2. Öcalan, § 201 
Навіть якщо смертна кара ще допускається за статтею 2, Суд вважає, 

що безпідставне позбавлення життя через смертну кару заборонене. Це ви-
пливає з положення, що «Право кожного на життя має захищатися законом». 
Безпідставний акт не може бути законним за Конвенцією. Öcalan, § 202 
З вимоги статті 2 § 1, щоб позбавлення життя було внаслідок «виконан-

ня вироку суду», також випливає, що «суд», який призначає вирок, має 
бути незалежним та безстороннім трибуналом у значенні практики Суду і 
що найбільш жорсткий стандарт справедливості має додержуватися під 
час кримінального процесу як у першій інстанції, так і при апеляції. Оскі-
льки виконання смертного вироку має незворотні наслідки, він може ста-
тися тільки при умові застосування таких стандартів, які виключають до-
вільне та незаконне позбавлення життя. І останнє, вимога статті 2 § 1, щоб 
покарання було «передбачено законом», означає не лише те, що має існу-
вати підстава для покарання у національному законі, але також що додер-
жуються вимоги щодо якості закону, а саме, щоб законна підстава була 
«зрозуміла» та «передбачувана» у значенні, яке надається цим термінам у 
практиці Суду. Öcalan, § 203 
Як випливає з вищенаведеного тлумачення статті 2, виконання смерт-

ного вироку щодо особи, яка не отримала справедливого судового розгля-
ду, не є припустимим. Öcalan, § 204 
Суду залишається розглянути застосування цього тлумачення для питань, 

що виникають за статтею 3 щодо винесення смертного вироку. Öcalan, § 205 
Наведений вище висновок щодо тлумачення статті 2, коли стався не-

справедливий судовий розгляд, має керувати міркуваннями Суду, коли 
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він розглядає питання призначення смертного вироку у таких обставинах. 
Öcalan, § 206 
На думку Суду, призначити смертний вирок особі після несправедли-

вого судового розгляду означає незаконно піддати цю особу страху бути 
страченим. Страх та невизначеність щодо подальшої долі, які викликають-
ся смертним вороком, у обставинах, коли існує реальна можливість вико-
нання вироку, може викликати значний ступінь людського страждання. 
Таке страждання не можна відокремити від несправедливості процедури, 
що призвела до вироку, який, зважаючи на те, що йдеться про людське жит-
тя, стає незаконним з погляду Конвенції. Враховуючи відмову держав-учас-
ниць від смертної кари, за якою більше не визнається законного місця у 
демократичному суспільстві, призначення смертного вироку за таких об-
ставин має вважатися як таке, що перетворюється на форму нелюдського 
поводження. Öcalan, § 207 
Суд відмічає, що у Туреччині з 1984 року діяв мораторій на виконання 

смертних вироків та що Уряд Туреччини у цій справі виконав тимчасовий 
припис Суду у відповідності з правилом 39 призупинити виконання. Та-
кож Суд відзначає, що справа заявника не була передана до Парламенту 
для затвердження смертного вироку, як цього вимагає Конституція Туреч-
чини. Öcalan, § 208 
Суд також враховує у цьому контексті справу Чінар (Çinar) проти Туре-

ччини, у якій Комісія не погодилась з тим, що стаття 3 була порушена у 
справі заявника, який також був приречений до страти у Туреччині. У сво-
їх міркування Комісія взяла до уваги тривалий мораторій на виконання 
смертної кари та дійшла висновку у обставинах цієї справи, що вірогід-
ність виконання вироку була примарна. Öcalan, § 209 
Суд не переконаний, що те ж саме можна сказати про пана Осалана, 

чия політична біографія як лідера та засновника Робітничої партії Курди-
стану, причетної до триваючої кампанії насильства, яке призвело до багато-
тисячних жертв, зробило його найбільш бажаною особою для турецької 
влади. Його особливість як особи, засудженої до смертної кари, доводиться 
умовами суворої ізоляції, у яких він тримався. Враховуючи високе стано-
вище заявника, те, що він був засуджений за найбільш тяжкі злочини за 
Кримінальним кодексом Туреччини, та загальне політичне протистояння 
у Туреччині – до рішення про скасування смертної кари, – що впливали 
на питання, чи буде його страчено, не можна сумніватися, що вірогідність 
виконання вироку була реальною. Справді, цей розгляд проходив на тлі 
цієї вірогідності аж до теперішнього рішення, що відбивається у тимча-
сових заходах Суду у відповідності з правилом 39. Ризик залишався на-
явним протягом трьох років, коли заявник тримався під вартою у Імралі 
(İmralı) з дня рішення Касаційного Суду від 25 листопада 1999 року, яке 
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залишило чинним вирок щодо заявника, і до нещодавнього рішення Кон-
ституційного Суду від 27 грудня 2002 року, яке підтвердило чинність закону 
про скасування смертної кари. Тоді, як встановив Суд, ризик суттєво змен-
шився. Öcalan, § 210 
Суд посилається на свій висновок щодо скарги заявника за статтею 6 

Конвенції. Суд вирішив, що він не був засуджений незалежним та безсто-
роннім трибуналом та що були порушені права на захист, передбачені 
статтею 6 § 1 у сукупності зі статтею та 6 § 3 (b) та (c), враховуючи те, що 
заявник не мав доступу до адвоката під час тримання під вартою поліції, 
не мав можливості спілкуватися зі своїми адвокатами поза чутністю по-
садових осіб, були накладені обмеження на кількість та тривалість зустрі-
чей з адвокатами, не було надано можливості ознайомитися з матеріалами 
справи аж до останньої стадії провадження та його адвокати не мали до-
статньо часу для належного вивчення справи. Öcalan, § 211 
Таким чином, заявника було засуджено до страти внаслідок несправед-

ливої процедури, яка не може вважатися сумісною з жорсткими стандар-
тами справедливості, що вимагаються у справах, пов’язаних зі смертною 
карою. Крім того, він мав страждати від наслідків такого вироку протягом 
більш ніж трьох років. Öcalan, § 212 
Зважаючи на наведене, Суд доходить висновку, що накладення смерт-

ної кари на заявника внаслідок несправедливого судового розгляду, пере-
творилось на нелюдське поводження у порушення статті 3. Öcalan, § 213 

2.5.2. Призначення кримінального покарання дитині 

Суд спочатку розгляне, чи може притягнення заявника до 
кримінальної відповідальності за дії, вчинені у віці десяти років, саме собою 
призвести до порушення статті 3. При цьому Суд спирається на принцип, 
добре встановлений у його судовій практиці, що оскільки Конвенція є жи-
вим документом, то вирішуючи, чи є певний захід прийнятний з погляду 
одного з її положень, виправдано взяти до уваги стандарти, які превалю-
ють у державах-учасницях Ради Європи. T. v. UK, § 70; V. v. UK, § 72 
У цьому відношенні Суд відзначає, що на цей час у Європі ще немає 

загальноприйнятого мінімального віку щодо притягнення до кримінальної 
відповідальності. Хоча більшість держав-учасниць встановили віковій ценз 
вищій, ніж той, який існує у Англії та Уельсі, інші держави, такі як Кіпр, 
Ірландія, Ліхтенштейн та Швейцарія, визнають кримінальну відповідаль-
ність з молодшого віку. Більш того, не можна встановити чіткої тенденції 
при вивченні міжнародних текстів та документів. Правило 4 Пекінських 
правил, яке хоча і не є юридично обов’язковим, але надає певні вказівки 
щодо існування міжнародного консенсусу, не визначає віку, з якого кримі-
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нальна відповідальність має бути встановлена, а лише запрошує держави 
не встановлювати її занадто рано, та стаття 40(3) Конвенції ООН вимагає 
від держав-учасниць встановити мінімальний вік, нижче якого діти ма-
ють вважатися неспроможними порушити кримінальний закон, але не мі-
стить будь-яких положень щодо того, яким має бути цей вік. T. v. UK, § 71; 
V. v. UK, § 73 
Суд не вважає, що на цей час існує якийсь чіткий загальний стандарт 

серед держав – членів Ради Європи щодо мінімального віку кримінальної 
відповідальності. Навіть якщо Англія та Уельс залишаються серед неба-
гатьох європейських юрисдикцій, що зберігають малий вік кримінальної 
відповідальності, вік у десять років не може вважатися занадто молодим, 
щоб непомірно відрізнятися від вікових цензів, яких додержуються інші 
європейські держави. Суд доходить до висновку, що притягнення заявни-
ків до кримінальної відповідальності само собою не призводить до пору-
шення статті 3 Конвенції. T. v. UK, § 72; V. v. UK, § 74 
Друга частина скарги заявника згідно зі статтею 3 щодо судового розгля-

ду, стосується того, що кримінальне судочинство тривало публічно більш 
ніж три тижні у дорослому Королівському Суді за відповідних формаль-
ностей, та що після його засудження його ім’я було дозволено опубліку-
вати. T. v. UK, § 73; V. v. UK, § 75 
Суд тут зазначає, що одна з мінімальних гарантій, передбачених стат-

тею 40(2)(b) Конвенції ООН для дітей, звинувачених у злочинах, є та, що 
їхня приватність має поважатися на усіх стадіях процесу. Також і 
правило 8 Пекінських правил встановлює, що «приватність неповноліт-
ніх має поважатися на усіх стадіях» та що «за загальним правилом, ніяка 
інформація, що може призвести до впізнання неповнолітнього злочинця, 
не повинна оприлюднюватися». Нарешті, Комітет Міністрів Ради Європи 
рекомендував у 1978 році, щоб держави-учасниці переглянули їхнє зако-
нодавство та практику, аби запобігти відданню неповнолітніх до дорос-
лих судів там, де існують суди для неповнолітніх та визнати право непов-
нолітніх на повагу до їхнього приватного життя. T. v. UK, § 74; V. v. UK, § 76 
Суд вважає, що згадане показує міжнародну тенденцію до захисту при-

ватності неповнолітніх обвинувачених, та особливо відзначає, що Конвен-
ція ООН зобов’язує за міжнародним правом Велику Британію разом зо 
всіма іншими державами – членами Ради Європи. Більш того, стаття 6 § 1 
Конвенції передбачає, що «преса та публіка можуть не допускатися на 
усіх стадіях процесу …, якщо інтереси неповнолітніх … того вимагають». 
Але, хоча існування такої тенденції є одним з факторів, який має бути 
взятий до уваги при вирішенні, чи може поводження з заявником вважа-
тися прийнятним з погляду інших статей Конвенції, це не може бути ви-
рішальним у питанні, чи перетворилося публічне слухання у погане по-
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водження, яке досягає мінімального рівня жорстокості, необхідного, щоб 
потрапити у сферу дії статті 3. T. v. UK, § 75; V. v. UK, § 77 
Суд визнає, що державні органи не мали наміру за допомогою кримі-

нального процесу проти заявника образити його або завдати йому страж-
дань. Справді, були прийняті спеціальні заходи, аби змінити процедуру у 
Королівському Суді з метою пом’якшити жорсткість дорослого судового 
розгляду, зважуючи на молодий вік заявників. T. v. UK, § 76; V. v. UK, § 78 
Навіть якщо й є докази, що подібний процес міг мати шкідливі нас-

лідки для одинадцятирічної дитини, Суд вважає, що будь-який процес або 
слідство з метою з’ясувати обставини дій, вчинених T. і V., здійснюється 
воно публічно чи приватно, за формальностей Королівського Суду чи у 
неформальній обстановці суду для неповнолітніх, викликало б у заявника 
почуття вини, розгубленості, пригніченості та страху. 
Свідчення д-ра Візарда доказують, що до початку розгляду T. виказував 

ознаки посттравматичного стресу, включаючи постійну стурбованість подія-
ми злочину, загальний високий рівень тривожності і поганий апетит та сон. 
Психіатричні висновки показують, що перед початком судового роз-

гляду V. виказував ознаки посттравматичного стресу, що він невтішно 
плакав, відчував незручність та смуток, коли його просили розповісти, 
що вони з Т. робили з двохрічною дитиною, та що він боявся покарання 
та страшної відплати. 
Хоча публічний характер розгляду міг посилити до певного ступеню 

ці почуття заявника, Суд не переконаний, що особливості судового роз-
гляду з його участю завдали страждань, що значно переважають ті, які не-
минуче були б спричинені будь-якою спробою влади мати справу з заяв-
ником через вчинення ним розглянутого злочину. T. v. UK, § 77; V. v. UK, § 79 
Тому у висновку Суд не вважає, що судовий розгляд заявника порушив 

статтю 3 Конвенції. T. v. UK, § 78; V. v. UK, § 80 

Особлива думка 
T. v. UK, V. v. UK. Згодна (concurring) думка Лорда Ріда: Те, що судовий розгляд відбував-

ся публічно, ставить, як на мене, більш серйозну проблему. Тому що судовий 
розгляд щодо одинадцятирічної дитини, який є відкритим для публіки та ви-
світлюється без обмежень, є також неприйнятним для Великої Британії, як і 
для інших держав-учасниць. Тому що судовий розгляд у місці, заповненому 
публікою та представниками преси, за ворожого натовпу та численних репор-
терів на дворі, природно збуджує особливе занепокоєння. Але все ж треба 
пам’ятати, що якщо правова система вимагає судити дитину публічно або 
приватно, це відбиває, як досягнуто балансу між суперечливими та непорів-
нянними цінностями. З одного боку, важливість забезпечити здоров’я та 
майбутнє малої дитини, що вчинила злочин, та сприяти її реабілітації до сус-
пільства, вказує на необхідність слухання за закритими дверима. З іншого бо-
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ку, суспільний інтерес (та інтерес обвинуваченого) у відкритому здійсненні 
судочинства, та суспільний інтерес у свободі інформації, схиляють до публі-
чного слухання. Баланс, досягнутий Парламентом між цими суперечливими 
міркуваннями, вимагає, аби переважна більшість справ про злочини непов-
нолітніх у Англії та Уельсі розглядалась у суді неповнолітніх, з якого публіка 
виключена та у якому існують автоматичні обмеження публічності, але вима-
гає також, щоб справи про найбільш тяжкі злочини неповнолітніх розгляда-
лися публічно у Королівському Суді. Так склалося, що винятково жахливі 
справи, такі як вбивство Джеймса, неминуче приваблюють велику кількість 
публіки та засобів інформації. Хоча баланс, про який я казав, встановлений у 
Англії та Уельсі не так, як у інших державах-учасницях, і, як наслідок, у повод-
женні у Англії та Уельсі з дітьми, підозрюваними у дуже тяжких злочинах, 
меншу вагу має їхнє благоденство, ніж у багатьох інших державах-учасницях, 
це не через байдужність до їхнього здоров’я або через неповагу до людської 
гідності, не кажучи вже про спричинення страждань або приниження; скоріш 
були зважені інші важливі міркування, які я згадував, що вимагають публіч-
ного судового розгляду у таких випадках. У цих обставинах мені не здається, 
що проведення публічного слухання, навіть за умов, що превалюють у цій 
справі, може справедливо бути змальовано як «нелюдське» або «таке, що при-
нижує гідність». 

T. v. UK, V. v. UK. Спільна незгодна (dissenting) думка суддів пастора Рідруего, Ресса, Макарчу-
ка, Тулкенса та Буткевича: На нашу думку судовий розгляд заявників та при-
значення їм покарання у сукупності перетворилися на нелюдське та таке, що 
принижує гідність, поводження на порушення статті 3 Конвенції. 

 Поєднання у цій справі (i) притягнення десятирічних до кримінальної від-
повідальності, (ii) віддання їх до дорослого суду у віці одинадцяти років та (iii) 
призначення їм на покарання ув’язнення на невизначенний строк досягло 
суттєвого рівня психологічних та фізичних страждань. Покладення усього 
тягаря дорослого кримінального процесу на таких малих дітей, якими є оди-
надцятирічні, на наш погляд становить пережиток минулого, коли наслідки 
судового розгляду та покарання для фізичного та душевного стану та розвит-
ку дитини як людської істоти не дуже, якщо взагалі, приймалися до уваги. 

 Стаття 3 гарантує безумовне право на захист від нелюдського та такого, що 
принижує гідність, поводження. У центрі уваги її страждання та приниження, 
яким піддана особа. Немає підстав вважати, що мінімального рівня страждань, 
який розцінюється як погане поводження, не може завдати суд при виконанні 
його законних повноважень під час судового розгляду, особливо коли, з різ-
номанітних причин, цей судовий розгляд перетворюється у публічне при-
ниження. Ми цілком погоджуємося з Судом, що метою кримінального про-
цесу, порушеного проти заявників, не було будь-яким чином принизити або 
спричинити їм страждання. Однак, всупереч оцінці Суду, ми тримаємося дум-
ки, що страждання та приниження особи цілком незалежні від того, чи діяли 
державні органи з наміром принизити особу або завдати страждань. Нам зда-
ється, що головним мотивом влади у порушенні цієї справи проти дітей оди-
надцяти років була відплата, а не приниження. Однак помста не є формою 
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справедливості, й особливо помста проти дітей у цивілізованому суспільстві 
має бути цілком виключена. Ми би наголосили, що для статті 3 важливий не 
суб’єктивний елемент (мотив та мета) з боку держави, а об’єктивні наслідки 
для відповідної особи. 

 Розділив «поводження» на різні фази, тобто судовий розгляд як такий та при-
значення покарання, більшість випустила з уваги наслідки, які поводження у 
цій справі мало для фізичного здоров’я та психологічної рівноваги дітей. Ми 
не бачимо, як судовий розгляд як такий та призначення покарання згодом 
можна належним чином розділити. Більш того, розгляд віку кримінальної від-
повідальності окремо від судового слухання у дорослому суді є ще одним фак-
тором, який можливо призвів до викривлення ролі статті 3 Конвенції у сукуп-
ності зі статтею 1, тобто забезпечити ефективний захист від страждань та 
приниження. Надто малий вік кримінальної відповідальності завжди має по-
в’язуватись з можливістю дорослого судового розгляду. Саме через це велика 
кількість держав-учасниць остерігаються такого малого віку кримінальної від-
повідальності. 

 1. Що стосується відповідного віку кримінальної відповідальності, ми не по-
годжуємося з висновком Суду, що не можливо визначити чіткої тенденції у 
розвитку європейських держав та міжнародних документах. Тільки чотири 
держави-учасниці з сорока однієї готові встановити кримінальну відповідаль-
ність у такому ж, якщо не менше, віці, як у Англії та Уельсі. Ми не сумніває-
мось, що існує загальний стандарт між державами – членами Ради Європи, за 
яким система кримінальної відповідальності починається з віку тринадцяти 
або чотирнадцяти – із спеціальними судовими процедурами для неповноліт-
ніх – та передбачає повну кримінальну відповідальність у віці вісімнадцяти 
або більше років. Коли діти у віці від десяти до тринадцяти або чотирнадця-
ти років вчиняють злочин, застосовуються виховні заходи, аби інтегрувати 
молодих злочинців до суспільства. Навіть якщо правило 4 Пекінських правил 
не визначає мінімальний вік кримінальної відповідальності, саме застережен-
ня, що цей вік не повинен бути занадто малим, вказує, що кримінальна від-
повідальність та зрілість є пов’язаними поняттями. Це ясна думка більшої ча-
стини держав-учасниць, що така зрілість відсутня в дітей до тринадцяти або 
чотирнадцяти. У цій справі ми вражені тим парадоксом, що незважаючи на 
те, що вважалось, ніби заявники мали достатню розважливість, щоб притягти 
їх до кримінальної відповідальності, їм надали можливість користуватися іг-
ровою площадкою під час перерв. 

 2. Що стосується судового розгляду, Суд визнав, що є міжнародна тенденція у 
бік захисту приватності неповнолітніх обвинувачених. Однак він вирішив, 
що відсутність приватності не може бути вирішальним у питанні, чи пере-
творився публічний судовий розгляд у поводження, що досягає того мініма-
льного рівня жорстокості, який відносить його до сфери дії статті 3 Конвен-
ції. Згідно зі статтею 40 Конвенції ООН про права дитини, приватність має 
«повністю поважатися на усіх стадіях процесу», і це є вирішальним елемен-
том у зменшенні страждань та приниження дітей. Хоча Конвенція ООН 
обов’язкова для Великої Британії, але англійське право дозволяє, аби трива-
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лий кримінальний процес здійснювався публічно у дорослому суді з усіма 
притаманними формальностями. Навіть якщо суддя зробить якісь кроки, аби 
зменшити вплив розгляду на дітей, для дітей цього віку у вже схвильованому 
емоційному стані, досвід судового розгляду може стати нестерпним. Діти си-
діли на узвишші, де їх могли бачити публіка та преса, та є докази, що вони 
вважали публічний характер розгляду найбільшою складністю, особливо то-
му, що сприймали публіку як ворожу: одного разу на автобус, яким їх доста-
вили до суду, напали, та під час розгляду вже була розпалена злісна газетна 
кампанія, яка спонукала їхніх представників апелювати до судді про зупинен-
ня процесу. За присутності такої публіки та журналістів заявники мали поча-
ти примирятися зі злочином, який вчинили. Вони мали слухати звіт свідків 
про події того дня та записи власних допитів у поліції. Вони мали почути вер-
дикт жюрі про винність та проголошення вироку суддею. Наприкінці цього 
публічного виставляння вони були сповіщені, що суддя вирішив зняти забо-
рону на оприлюднення їх імен. Ми не вагаємося, що треба очікувати від тако-
го розгляду тривалих наслідків для 11-річної дитини та високого рівня страж-
дання. Так, професор Руттер у своїй доповіді щодо V., датованої лютим 1998 
року, висловив думку, між іншим, що публічне слухання та ворожа реакція 
публіки могли потенційно зашкодити дитині його віку. 

 Окрім характеру поводження, його наслідки для дітей є також доречним крите-
рієм у зв’язку зі статтею 3. Заявник V. плакав протягом майже усього розгля-
ду. Лікар заявників свідчив, що наслідки розгляду, вплив на їхні родини, на-
пади та інші види помсти з боку представників публіки та інших ув’язнених 
до цього дня заважають заявникам примиритись з тим, що вони вчинили та 
що сталося з ними. Ми не можемо погодитись, «що будь-який процес або 
слідство з метою з’ясувати обставини дій, вчинених T. і V., здійснюється во-
но публічно чи приватно, … викликало б у заявників почуття вини, розгуб-
леності, пригніченості та страху». 

 Згідно з психіатричними висновками щодо наслідків судового розгляду для 
дітей обидва мають ознаки посттравматичного стресу. Ще докази доводять, 
що V. був збентежений та заляканий розглядом, і що ці наслідки тривали рік 
або більше. Так, д-р Бентовім у січні 1995 року доповідав, що V. змальовував, 
яке потрясіння він відчув, коли побачив, як публіка входить до зали, жах від 
того, що на нього дивились, та збентеження, коли його ім’я та фотографія 
були оприлюднені. Під час огляду лікарем V. страждав від сильного стра-
ху, що його вдарять або покарають. У своїй доповіді у листопаді 1997 року 
д-р Бейлі робить висновок, що V. потрібен був 21 місяць, аби оговтатися від 
судового процесу, та що він досі згадує його майже кожну ніч. Вона допові-
дає, що був сильно наляканий на першому слуханні у суді магістратів, та що 
після перших трьох днів у Королівському Суді він почав почуватися краще, 
тому що припинив слухати. 

 Навіть якщо докази, що V. зазнав страждання великої інтенсивності під час 
судового розгляду, є більш чіткими, ніж щодо Т., можна припустити, що цей 
судовий розгляд спричинив таке страждання та приниження обом дітям, яке 
виходить за межи необхідного при «будь-якому процесі або слідстві з метою 
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з’ясувати обставини вчинених дій», та яке досягло мінімального рівня нелюд-
ського та такого, що принижує гідність, поводження. 

 3. Що стосується призначення покарання, то важливою обставиною, яку треба 
взяти до уваги щодо статті 3, є те, що було призначене ув’язнення на милість 
Її Величності (during Her Majesty’s pleasure), тобто на невизначений строк. Це 
покарання містить величезний елемент невизначеності та стурбованості для 
двох дітей. Сумнівно, чи дозволяє Конвенція державі призначати 11-річній 
дитині невизначений строк ув’язнення при засудженні, але особливий обо-
в’язок держави забезпечити, щоб діти не зазнавали нелюдського поводження, 
зобов’язує державу зменшити невизначеність, наскільки це можливо. Після 
того, як суддя першої інстанції рекомендував тариф у вісім років, Лорд –
Головний Суддя надав рекомендації щодо десяти років. Згодом міністр, який 
одержав, між іншим, петицію, підписану 278 300 особами, які висловлювали 
думку, що заявники ніколи не повинні бути звільнені, встановив тариф у 
п’ятнадцять років. Важко уявити, як дитина має сприйняти такий вирок, але 
жах V. від того, що він ніколи не буде звільненим, не є несподіванкою. Цей 
тариф був скасований Палатою Лордів, та ніякого нового тарифу не було 
встановлено. Тому невизначеність залишилася. Суд, на нашу думку, прийняв 
до уваги лише те, що обидві дитини на цей час відбули шість років, вважаю-
чи неможливим дійти будь-якого висновку щодо відповідності статті 3 до то-
го часу, як буде визначеним новий тариф. Але проблема полягає у самому 
призначенні покарання невизначеного характеру: невизначеність та стурбо-
ваність для таких уразливих осіб як діти, неминуче ще додає елементу страж-
дання. 

 На завершення, як на нас, публічний характер судового розгляду сприяв не 
тільки нелюдському, але й такому, що принижує гідність, поводженню, а те, 
що заявників судили за тією ж кримінальною процедурою, що й дорослих, 
та покарали їх, не враховуючи у достатньому ступені того, що вони є дітьми, 
має бути кваліфіковано як нелюдське поводження. 

 Не може вважатись відповіддю на скаргу згідно зі статтею 3 встановлення 
порушення статті 6 § 1. Ця стаття має відмінні цілі та предмет захисту. Стат-
тя 3 забороняє завдавати страждання та приниження, у той час як стаття 6 у 
такому випадку гарантує ефективну участь у судовому розгляді. Зосередив-
шись головним чином на можливості дітям одинадцяти років ефективно прий-
мати участь у дорослому Королівському Суді, більшість Суду, на нашу дум-
ку, не достатньо розглянула страждання та приниження, які така процедура 
неминуче спричиняє дітям. У цьому випадку Королівський Суд, без сумні-
ву, зробив все що міг; це система, у якій він мав діяти, якщо брати її в ціло-
му – як у принципі, так і у практичній дії, – призвела до порушення статті 3 
Конвенції. 

 Ми цілком усвідомлюємо жахливий характер скоєного злочину, і ми взяли до 
уваги письмові зауваження, надані батьками вбитої дитини. Статті 2 та 3 по-
кладають на державу позитивний обов’язок захищати потерпілих від насиль-
ницьких злочинів, запровадивши ефективні засоби стримування. Але за та-
ких обставин, які існують у цій справі, де злочинці самі були дітьми на час 
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вчинення злочину та судового розгляду, ми не вважаємо, що позитивний 
обов’язок за статтею 3 щодо потерпілих від злочину може виправдати при-
пинення прав злочинців. Ми гадаємо, що найбільш ефективний шлях визна-
ти страждання потерпілих та захистити суспільство – це поважати найбільш 
фундаментальні та безумовні права злочинців, особливо, – та перш за все, – 
коли ці злочинці є одинадцятирічні діти. 

Суд нагадує, що слідом за засудженням за вбивство у листопаді 
1993 року заявник підлягав автоматичному призначенню тюремного ув’яз-
нення на невизначений строк (during Her Majesty’s pleasure). Згідно з англій-
ським законодавством та практикою, неповнолітні, засуджені до тюрем-
ного ув’язнення на невизначений строк, мають, по-перше, відбути період 
ув’язнення, «тариф», задля вимог відплати та стримування. Згодом подаль-
ше тримання злочинця є законним, лише якщо здається необхідним для 
захисту суспільства. Тариф заявника спочатку, 22 липня 1994 року, був вста-
новлений міністром у п’ятнадцять років. Але це рішення було скасоване 
Палатою Лордів 12 червня 1997 року та на час розгляду справи у Суді 
новий тариф не встановлено. Заявник не оскаржував поточні умови свого 
ув’язнення, хоча вважав, що його перевід у віці вісімнадцяти років до уста-
нови неповнолітніх злочинців та у подальшому до дорослої в’язниці ста-
вить питання з погляду статті 3. T. v. UK, § 95; V. v. UK, § 96 
При визначенні, чи утворюють зазначені факти погане поводження 

достатньої жорстокості, аби порушити статтю 3, Суд взяв до уваги те, що 
стаття 37 Конвенції ООН забороняє щодо злочинів, скоєних особами до 
вісімнадцяти років довічне ув’язнення без можливості звільнитися, та пе-
редбачає, що ув’язнення дітей «має використовуватись лише як крайній 
захід та на найменший доречний строк», та що правило 17.1(b) Пекінсь-
ких правил рекомендує, щоб «обмеження особистої свободи неповноліт-
ніх … були якомога меншими». T. v. UK, § 96; V. v. UK, § 97 
Суд нагадує, що держава має обов’язок за Конвенцією вдатися до захо-

дів, аби захистити суспільство від насильницьких злочинів. Він не вва-
жає, що каральний елемент, втілений у практиці тарифів, сам собою по-
рушує статтю 3, або що Конвенція забороняє державам призначати дітям 
або підліткам, засудженим за тяжкі злочини, покарання невизначеного 
строку, яке припускає продовження ув’язнення або повернення в ув’яз-
нення після звільнення, якщо це необхідно для захисту суспільства. T. v. UK, 
§ 97; V. v. UK, § 98 
Заявник ще не відбув частини вироку, після якої він має можливість 

перегляду законності свого триваючого ув’язнення у світлі питання небез-
печності, та хоча його ще не повідомили про новий тариф, можна припу-
стити, що він на цей час ув’язнений з метою відплати та стримування. До 
того часу, коли буде встановлено новий тариф, немає можливості дійти 
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до будь-якого висновку щодо тривалості карального ув’язнення, яке має 
відбути заявник. На час ухвалення цього рішення, він вже знаходиться в 
ув’язненні шість років після засудження у листопаді 1993 року. Суд не 
вважає, що за всіх обставин справи, включаючи вік заявника та його умови 
ув’язнення, строк карального ув’язнення такої тривалості може вважатися 
нелюдським або таким, що принижує гідність, поводженням. T. v. UK, § 98; 
V. v. UK, § 99 
Нарешті, Суд зазначає, що не можна виключити, особливо щодо таких 

малих дітей, яким був заявник під час свого засудження, що невиправдана 
та триваюча відсутність встановленого тарифу, залишаючи ув’язненого 
багато років у стані непевності щодо майбутнього, може також поставити 
питання з погляду статті 3. Але у цій справі, приймаючи до уваги віднос-
но недовгий термін, протягом якого не встановлено ніякого тарифу, та не-
обхідність, між іншим, з’ясувати думку як V., так і заявника, таке питання 
не виникає. T. v. UK, § 99; V. v. UK, § 100 
Тому, тут не було порушення статті 3 щодо призначення покарання 

заявнику. T. v. UK, § 100; V. v. UK, § 101 

Особлива думка 
T. v. UK, V. v. UK. Частково незгодна (dissenting) думка суддів Розакіса (Rozakis) та Кошти 

(Costa): У випадках настільки виняткових, як цей, вкрай важко знайти вододіл 
між тим, що є «нелюдським та таким, що принижує гідність», у значенні стат-
ті 3, а що ні. На нашу думку, вирішальним фактором для визначення має бу-
ти надзвичайна молодість та незрілість вбивць у час, коли вони скоїли зло-
чин. Їм було по десять років; їм зараз сімнадцять, і вони не знають дотепер, 
як довго вони мають відбувати покарання, аби задовольнити потреби відпла-
ти та стримування. Ця невпевненість, з якою два заявники живуть з дня свого 
вироку, тобто більш шести років, повинна очевидно завдавати їм значних 
страждань. Але вирішальним є те, що заявники, які й зараз далекі від дорос-
лості, були лише малими дітьми, коли скоїли злочин, коли були заарештова-
ні та трималися під вартою протягом судового процесу, та коли вони були 
засуджені й ув’язнені. 

 Чи можна стверджувати, що ті зміни, які мали відбутися з роками, не повинні 
братися до уваги у рішенні щодо тривалості, а згодом і закінчення, тарифно-
го строку? Або що це рішення може бути таким самим, яке приймається що-
до дорослих вбивць? Ми так не вважаємо. Відомо, більшість вирішила, що не 
було порушення, оскільки вони вважають, що шестирічне ув’язнення не 
складає нелюдського та такого, що принижує гідність, поводження. 

  Але при цьому вони оцінили лише один період часу, який об’єктивно минув 
на цей час. Вони не взяли до уваги первісне рішення міністра, яке встановило 
термін покарання для заявників у п’ятнадцять років, що, за свідченням д-ра 
Бентовіма «спустошило» V., чи, перш за все, загальну невизначеність щодо 
того, який строк вони мають відбувати, яка тривала два з половиною роки з 
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моменту рішення Палати Лордів, та той факт, що немає ніяких гарантій, що 
міністр ухвалить нове рішення у найближчий час. Через всі ці мотиви, ми 
вважаємо, що хоча умови, за яких проходив судовий розгляд щодо заявників, 
не порушують статтю 3 Конвенції, було порушення статті 3 щодо призна-
чення їм покарання. 

2.5.3. Тілесні покарання 
Суд поділяє ту думку Комісії, що покарання пана Тайрера 

не складало «тортур» у значенні статті 3. Суд не вважає, що обставини 
цього випадку свідчать, ніби заявник зазнав страждань такого ступеню, 
який притаманний цьому поняттю, як його витлумачив та застосував Суд 
у своєму рішенні від 18 січня 1978 року. 
Те рішення також містить різноманітні вказівки щодо поняття «не-

людського поводження» та «поводження, що принижує гідність», але на-
вмисно залишає осторонь поняття «нелюдське покарання» та «покарання, 
що принижує гідність», які тільки й мають значення у цій справі. Тому ті 
вказівки не можуть бути використані тут. Але остається слушним, що зав-
дані страждання мають досягнути особливого рівня, щоб покарання мож-
на було вважати «нелюдським» у значенні статті 3. Тут знову Суд, ви-
ходячи з обставин справи, не вважає, що цей рівень було досягнуто і, та-
ким чином, погоджується з Комісією, що покарання, якому було піддано 
пана Тайрера, не становило «нелюдського покарання» у значенні стат-
ті 3. Таким чином, залишається з’ясувати лише, чи не був він підданий 
«такому, що принижує гідність, покаранню» на порушення цієї статті. 
Tyrer, § 29 
Суд відзначає, перш за все, що людина може бути принижена самим 

фактом кримінального засудження. Однак з погляду статті 3 суттєво, щоб 
він був принижений не лише своїм засудженням, а виконанням призна-
ченого покарання. Звісно, у більшості, якщо не в усіх, випадках, одне з зав-
дань судового вироку може становити саме вимушене підкорення вимо-
гам каральної системи. 
Однак, як підкреслив Суд у своєму рішення від 18 січня 1978 року за 

справою Ірландія проти Великої Британії, заборона, що міститься у статті 3 
Конвенції, є безумовною: виключення не передбачені жодним з положень 
і, згідно зі статтею 15 § 2, ніякий відступ від зобов’язань за статтею 3 не 
можливий. Було б безглуздим вирішити, що правомірне покарання взага-
лі – внаслідок звичайного та мабуть неминучого елементу приниження – 
становить «таке, що принижує гідність» у значенні статті 3. Певні інші 
вказівки можна знайти у тексті. Дійсно, стаття 3, виразно забороняючи «не-
людське» або «таке, що принижує гідність» покарання, має на увазі від-
мінність між таким покаранням та покаранням взагалі. 
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На думку Суду, щоб покарання було «таким, що принижує гідність», і 
порушувало статтю 3, пов’язана з ним образа або приниження мають ся-
гати особливого ступню і у будь-якому разі відрізнятися від звичайного 
елемента приниження, згаданого у попередньому абзаці. Оцінка його, за 
природою речей, є відносною: вона залежить від усіх обставин справи і, 
зокрема, від характеру та обставин покарання як такого та способу його 
виконання. Tyrer, § 30 
Генеральний прокурор острова Мен доводив, що розглянуте законне 

тілесне покарання у цьому випадку не порушувало Конвенцію, оскільки 
не ображало громадської думки острова. 
Але навіть припустивши, що місцева громадська думка може позна-

читися на тлумаченні поняття «таке, що принижує гідність, покарання», 
визначеного у статті 3, з погляду Суду це не доводить, ніби правомірне 
тілесне покарання не вважається таким, що принижує гідність, тими вер-
ствами населення острова Мен, які підтримують його збереження: цілком 
можливо, що однією з причин, чому вони розглядають це покарання як 
ефективний засіб стримування, є саме притаманний йому елемент приниз-
ливості. Що ж стосується їх переконання, ніби узаконене тілесне пока-
рання стримує злочинців, то слід відзначити, що покарання не позбавля-
ється свого принизливого характеру лише тому, що вважається або справ-
ді становить ефективний засіб стримування або допомагає контролювати 
злочинність. Суд має підкреслити, що, перш за все, неприпустимо у будь-
якому разі вдаватися до покарань, які порушують статтю 3, який би стри-
муючий ефекти вони не мали. 
Суд також має нагадати, що Конвенція є живою системою і, як слуш-

но наголосила Комісія, має тлумачитися у світлі сучасних умов. У справі, 
яку зараз розглядає Суд, він не може не від сувати впливу з боку розвитку 
та загальноприйнятих стандартів у каральній політиці держав – членів 
Ради Європи. Насправді Генеральний прокурор острова Мен згадав, що 
протягом багатьох років положення законодавства острова Мен щодо уза-
коненого тілесного покарання перебувають у центрі уваги. Tyrer, § 31 
Що стосується способу та методу виконання побиття різками, яке при-

значили пану Тайреру, Генеральний прокурор острова Мен особливо під-
креслював те, що покарання виконувалось приватно та без оголошення 
імені правопорушника. 
Публічність може бути доречною обставиною під час визначення, чи є 

покаранням «таким, що принижує гідність», у значенні статті 3, однак Суд 
не вважає, що відсутність публічності обов’язково заважає віднести те чи 
інше покарання до цієї категорії: може бути цілком достатньо, що потер-
пілий був принижений у власних очах, навіть якщо він не був приниже-
ний в очах інших людей. 



Покарання 185 

Суд відзначає, що відповідне законодавство острова Мен, окрім того, 
що надає засудженому право оскаржити вирок, забезпечує певні гарантії. 
Так, передбачається попереднє медичне обстеження; кількість ударів та 
розмір прутів ретельно визначені; є присутнім лікар, який може наказати 
припинити екзекуцію; у разі покарання дітей або неповнолітніх за бажан-
ням може бути присутнім один з батьків; побиття різками виконується 
констеблем у присутності офіцера вищого рангу. Tyrer, § 32 
Але Суд має розглянути, чи не перетворювали інші обставини пока-

рання заявника на «таке, що принижує гідність» у значенні статті 3. 
Сам характер узаконеного тілесного покарання передбачає, що хтось 

зазнає фізичного насильства з боку іншої людини. Більше того, це узако-
нене насильство, тобто у цьому випадку – насильство, що було передбаче-
не законом, призначене судовим органом та виконане поліцейським ор-
ганом держави. Таким чином, хоча заявник не зазнав якогось сильного або 
тривалого фізичного впливу, його покарання – оскільки з ним поводили-
ся як з річчю у руках державних органів – становило образу саме того, 
що є одною з головних цінностей, захищених статтею 3, а саме людської 
гідності та фізичної недоторканості. Не виключено також, що це покаран-
ня могло мати несприятливий психологічний ефект. 
До узаконеного характеру цього насильства додавалися, крім того, уся 

атмосфера офіційної процедури, що супроводжувала покарання, а також 
та обставина, що покарання виконували сторонні порушнику особи. 
Відомо, що відповідне законодавство передбачає, що побиття різками 

не може здійснюватися з перебігом шести місяців після ухвалення виро-
ку. Однак це не змінює тієї обставини, що минуло кілька тижнів після за-
судження заявника судом у справах неповнолітніх, а також у поліцейсь-
кому відділку сталася суттєва затримка перед виконанням покарання по-
ліцією. Відповідно, на додаток до фізичного болю пан Тайрер зазнав 
душевного страждання, очікуючи насильства, якому він мав бути підда-
ний. Tyrer, § 33 
У цій справі Суд не надає значення тому, що тілесне покарання було 

призначено заявнику судом за насильницьке правопорушення. Він також 
не вважає істотним, що щодо пана Тайрера побиття різками становило аль-
тернативу ув’язненню на певний строк: з того, що одне покарання може 
бути більш прийнятним, або мати менш несприятливі наслідки, або бути 
менш тяжким, ніж інше, не випливає, що перше покарання не є «таким, 
що принижує гідність» у значенні статті 3. Tyrer, § 34 
Тому, розглянувши ці обставини у сукупності, Суд доходить висновку, 

що заявник зазнав покарання, у якому елемент принизливості сягнув рівня, 
притаманного поняттю «покарання, що принижує гідність», з’ясованому 
у параграфі 30. Приниження від того, що для виконання покарання ого-
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лювались сідниці, у певному ступені посилювало образливий характер 
цього покарання, але це не є єдиним визначним фактором. Таким чином, 
Суд робить висновок, що узаконене тілесне покарання, якому піддали за-
явника, утворило таке, що принижує гідність, покарання у значенні статті 3 
Конвенції. Tyrer, § 35 

Хоча система тілесних покарань може викликати певне занепокоєння 
у тих, кому вона загрожує, але Суд поділяє думку ту Комісії, що станови-
ще, у якому опинилися сини заявників, не утворює «тортур» або «нелюд-
ського поводження» у значенні статті 3: немає доказів того, що вони зазна-
ли страждань того ступеню, що притаманний цим поняттям, як вони були 
витлумачені Судом у рішенні за справою Ірландія проти Великої Британії 
від 18 січня 1978 року. Campbell, § 27 
Рішення Суду від 25 квітня 1978 року у справі Тайрера (Tyrer) визна-

чило певні критерії щодо поняття «таке, що принижує гідність, покаран-
ня». У цьому випадку ніякого «покарання» насправді не було призначено. 
Тим не менше, з рішення випливає, що саме «поводження» не буде «та-
ким, що принижує гідність», якщо тільки зацікавлена особа не зазнала – в 
очах інших людей або у своїх власних – образи або приниження, що сягає 
певного рівня жорстокості. Цей рівень слід оцінювати виходячи з усіх об-
ставин справи. Campbell, § 28 
Тілесні покарання традиційні для шотландських шкіл, і, здається, справ-

ді підтримуються більшістю батьків. Але тільки це не вирішує питання, 
що розглядається Судом, оскільки загроза застосування певного заходу 
не залишається поза увагою статті 3 лише тому, що захід застосовується 
протягом тривалого часу або навіть зустрічає загальне схвалення. 
Однак, – особливо через згадані вище обставини, що склалися у Шот-

ландії, – не доведено, що учні шкіл, де таке покарання застосовується, вза-
галі принижені або ображені в очах інших осіб або принижені чи ображені 
у достатньому ступеню лише тому, що їм загрожує його застосування. 
Campbell, § 29 
Щодо того, чи не були сини заявників ображені або принижені у своїх 

власних очах, Суд відзначає, по-перше, що загроза на адресу виключно не-
чутливих осіб може не мати для них ніяких значних наслідків, але, тим 
не менше, бути беззаперечно такою, що принижує гідність; і навпаки, ви-
ключно вразливу людину можна глибоко поранити загрозою, яку можна 
розцінити як таку, що принижує гідність, лише через спотворення звичай-
ного та загальноприйнятого значення цього виразу. У всякому разі, щодо 
цих двох дітей Суд, як і Комісія, відзначає, що не було доведено за допо-
могою медичних висновків або якось інакше, що вони зазнали будь-яких 
несприятливих психологічних або інших наслідків. 
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Джефрі Козенс міг з досвіду відчувати почуття настороженості або 
стурбованості, коли настав час застосування tawse, але цих почуттів не-
достатньо, щоб утворити таке, що принижує гідність, поводження у зна-
ченні статті 3. 
Те ж саме a fortiori можна сказати щодо Гордона Кемпбела, оскільки 

йому ніколи безпосередньо не загрожувало тілесне покарання. Це слуш-
но, що адвокат його матері стверджував протягом слухання, нібито загаль-
на напруженість та почуття відторгненості в учня було викликано самим 
існуванням такої практики, але навіть якщо це так, ці наслідки належать 
до категорії, відмінної від поняття образи або приниження. Campbell, § 30 
Таким чином, ніякого порушення статті 3 не встановлено. Campbell, § 31 

Обставини покарання заявника відрізняються від обставин у справі 
пана Тайрера (Tyrer), які були визначені як такі, що принижують гідність, 
у значенні статті 3. Пан Костело-Робертс був маленьким хлопчиком, по-
караним згідно з дисциплінарними правилами школи, у якій він перебу-
вав. Покарання полягало у тому, що його керівник наодинці хлепнув його 
три разі через шорти по сідницям спортивною туфлею з гумовою підош-
вою. Пан Тайрер, з іншого боку, був юнаком, якому місцевий суд у справах 
неповнолітніх призначив покарання у вигляді трьох ударів різками по ого-
леним сідницям. Його покарання було виконано через три тижні у полі-
цейському відділку, де його тримали два поліцейських, поки третій вико-
нував покарання, зламавши різки під час першого удару. Costello-Roberts, § 31 
Окрім наслідків, притаманних заходам дисциплінарного впливу, заяв-

ник не навів доказів будь-яких тяжких або тривалих наслідків оскаржено-
го поводження. Покарання, яке не призвело до таких наслідків, може по-
ставити питання про порушення статті 3, якщо у особливих обставинах 
справи можливо сказати, що воно досягло необхідного мінімального рів-
ня жорстокості. Хоча Суд має певні зауваження щодо автоматичного ха-
рактеру покарання та тридобової відстрочки у його виконанні, він вважає, 
що мінімального рівня жорстокості у цьому випадку не було досягнуто. 
Costello-Roberts, § 32 

2.5.4. Дисциплінарні покарання 
Суд зазначає, що дисциплінарні покарання, призначені за-

явнику, передбачали обов’язки з прибирання, тимчасові обмеження його 
соціально-економічних прав (менш зручні умови ув’язнення, заборона 
покупок у в’язничному магазині або отримання передач від родичів), йо-
го свободи пересування (тимчасове одиночне ув’язнення та перевід до від-
ділення особливого режиму) або запис дисциплінарного попередження. 
Але суд визначив, що загальні умови ув’язнення заявника на досягали то-
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го рівня жорстокості, який передбачається статтею 3 Конвенції. Заявник 
не надав медичних документів або інших доказів, які б доводили, що він 
зазнавав болю або страждання внаслідок цих дисциплінарних покарань 
окрім неминучого елемента страждання та приниження, властивого закон-
ним формам поводження та покарання, таким як дисциплінарні санкції 
щодо в’язнів для підтримання порядку у в’язниці. Тож Суд вважає, що ці 
дисциплінарні покарання не досягали рівня жорстокості, які перетворює 
поводження у порушення статті 3 Конвенції. Valašinas, § 121 
Адміністрація в’язниці не перешкоджала заявнику створити та підтри-

мувати діяльність «Aim»5. В началі 1999 року начальник в’язниці дійсно за-
уважив у газеті, що заявник є більш «скаржником, ніж діячем». Але Суд 
вважає, що таке зауваження певною мірою відповідає дійсності та не до-
водить упередженості щодо заявника, зважаючи на його численні дисцип-
лінарні порушення, та його конфліктну поведінку, яка виявлялась, напри-
клад, у відмовах виконувати законні накази персоналу в’язниці та у необ-
ґрунтованих голодовках. 
Суд зазначає, що, попри все, з початку 1999 року заявник та адмініс-

трація в’язниці встановили добрі стосунки та співробітництво. Крім то-
го, начальник в’язниці скасував записи про колишні дисциплінарні стяг-
нення та допоміг йому отримати дострокове звільнення, посилаючись на 
поліпшення поведінки заявника та додержання режиму в’язниці. За та-
ких обставин Суд не бачить сенсу у скаргах заявника, що його віктимізу-
вали за діяльність у «Aim», його скарги до Суду або будь-яке інше корис-
тування своїми правами та свободами. Valašinas, § 124 
На підсумок, дисциплінарні стягнення щодо заявника та національна 

перевірка його скарг на адміністрацію в’язниці не складали такого, що при-
нижує гідність, поводження всупереч статті 3 Конвенції. Valašinas, § 125 

2.5.5. Інші покарання 

За думкою заявника, виключення його з реєстру медичної 
асоціації складає таке, що принижує гідність, якщо не нелюдське, покаран-
ня як за своїм характером, так і за своїми наслідками для приватного, про-
фесійного та сімейного життя. Albert, § 21 
Суд приєднується загалом до протилежної думки, висловленої Комісі-

єю у параграфі 57 її доповіді. Він вважає, що зупинення права на медичну 
практику як дисциплінарне покарання спрямоване на покарання лікаря, 
який істотним порушення правил довів, що більш не задовольняє умовам, 
необхідним для заняття медичною практикою. Суд на бачить підстав ста-
                                                        
5 Організація взаємної допомоги та підтримки в’язнів. Прим. укладача 
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вити під сумнів принципову законність таких заходів, тим більше що вони 
існують у більшості держав – членів Ради Європи. Також його завданням 
не визначати, чи був цей захід виправданий у цьому випадку. 
Саме оскаржуване зупинення права на практику мало на меті покара-

ти д-ра Ле Конта за ту неправильну поведінку, у якій він звинувачувався, 
а не на приниження його особистості; що стосується наслідків, то покаран-
ня також не спричинило такої шкоди його особі, яка несумісна зі статтею 3. 
Таким чином, порушення цієї статті не було. Albert, § 22 

2.6. Тяжке порушення інших прав за Конвенцією 
2.6.1. Знищення житла (стаття 8 Конвенції та стаття 1 
Протоколу № 1 до Конвенції) 
З показів свідків, допитаних делегатами Суду та з докумен-

тальних доказів, наданих сторонами, Суд переконався поза розумним су-
мнівом, що сили безпеки навмисно спалили дім заявник та частину його 
домашнього майна, змусивши його сім’ю залишити село Дірімпинар. Тож 
Суд приймає наступний опис за правдивий виклад фактів подій, у яких 
сталось знищення майна заявника. Yöyler, § 64 
У червні 1994 року заявник залишив своє село назавжди, оскільки на 

нього дуже тиснули сили безпеки у регіоні. Yöyler, § 65 
Вночі 15 вересня 1994 року три дівчини, які належали до великої роди-

ни заявника, залишили Дірімпинар, щоб приєднатися до Робітничої партії 
Курдистану. Yöyler, § 66 

16 вересня 1994 року, рано вранці, батьки трьох дівчат та сільський 
голова пішли до Малазгірта, щоб заявити до жандармського відділку про 
зникнення дочок. Жандарми спочатку взяли їх до поліцейського відділку. 
Їх згодом взяли з собою сили безпеки під командуванням першого лейте-
нанта Ізмаїла Мезгіла. Останній скликав мешканців Дірімпинару на сільсь-
кій площі та, за словами кількох свідків, погрожував їм, кажучи, що якщо 
дівчат не приведуть до нього за три дні, вони спалять дома у селі. Згодом 
сім’я заявника разом з іншими мешканцями найняли вантажівку та заван-
тажили її майном, щоб втекти. Yöyler, § 67 

17 вересня 1994 року, отримавши інформацію, що мешканці втекли зі 
своїми речами, жандарми у супроводі спеціального підрозділу зупинили 
вантажівку на дорозі і змусили їх повернутися до села та вивантажити 
речі. Після того, як жандарми пішли, сім’я заявника сховала частину речей 
у гаражі сільського голови. Yöyler, § 68 

18 вересня 1994 року, близько 8 годин вечора, підрозділ жандармів у 
масках прибув до села. Їх супроводжував Ахмет Челік, голова сільської 
варти у сусідньому селі Нуреттін, якого впізнали кілька свідків. Ахмет 



Негативні обов’язки 190 

Челік був без маски і тримав список осіб, чиї дома мали спалити. Ме-
шканцям села наказали піти у їхні дома та вимкнути світло. Жандарми 
покликали сільського голову та наказали йому вказати дома осіб зі спис-
ку, що він і зробив. Потому жандарми взяли мазут з бочок та тракторів 
мешканців та піднесли вогонь до хати заявника та його родичів. Вони 
залишили село. Yöyler, § 69 
Суд зазначає, що хата заявника була спалена на очах його сім’ї, зали-

шивши їх без притулку та засобів існування, та змусивши їх залишити міс-
це, де вони жили, та своїх родичів і друзів. На погляд Суду, навіть припус-
тивши, що мотиви цього оскарженого акту полягали у покаранні заявника 
та його родичів за можливу причетність до Робітничої партії Курдистану, 
не можна виправдати таке погане поводження. Yöyler, § 74 
Суд вважає, що знищення хати та речей заявника, а також біль та страж-

дання, яких зазнали члени його родини, мали завдати йому доволі тяжких 
страждань, щоб вважати дії сил безпеки нелюдським поводженням у зна-
ченні статті 3. Yöyler, § 75 

Суд відзначає, що оселю заявника спалили на очах членів його сім’ї, 
залишивши їх без даху на головою та засобів для існування і змусивши їх 
залишити їхні оселю та друзів. Altun, § 52 
Суд вважає, що руйнування оселі та майна заявника у зазначених об-

ставинах мало спричинити йому достатньо жорстокі страждання, щоб ви-
знати дії сил безпеки нелюдським поводженням у значенні статті 3. Altun, § 53 

Суд нагадує, що пані Селчук (Selçuk) та пану Аскеру (Asker) було на той 
час відповідно 54 та 60 років, і вони мешкали у селі Ісламкой (İslamköy) усе 
своє життя. Їхні домівки та більша частина їхнього майна були знищені 
силами безпеки, що позбавило заявників засобів до існування та приму-
сило їх залишити село. Здається, що це було зроблено за попереднім за-
думом, з презирством та зневагою до почуттів заявників. Їх застали зне-
нацька; вони змушені були стояти та спостерігати, як горять їхні оселі; не 
було здійснено відповідних заходів, аби убезпечити пана та пані Аскерів; 
заперечення пані Селчук було проігноровані, та й згодом їм не було на-
дано ніякої допомоги. Selçuk, § 77 
Пам’ятаючи про особливий спосіб, у який домівки заявників були зни-

щені, та їхні особисті обставини, очевидно, що вони мали зазнати достат-
ньо тяжких страждань, щоб дії сил безпеки можна було вважати нелюд-
ським поводженням у значенні статті 3. Selçuk, § 78 
Суд нагадує, що Комісія не встановила мотиви, які спонукали до зни-

щення майна заявників. Але, навіть якщо ці дії було здійснено без наміру 
покарати заявників або застерегти інших, а лише з метою не дати можли-
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вості терористам скористатися їхніми домами, це не може виправдати та-
кого поганого поводження. Selçuk, § 79 

Житло та майно заявника були знищені силами безпеки, що залишило 
його без засобів існування та примусило його полишити Юкарігьорен 
(Yukarıgören) разом з родиною. Bilgin, § 100 
Комісія не встановила мотиви, які спонукали до знищення житла та 

майна заявника. Але, навіть якщо ці дії було здійснено без наміру покарати 
заявників, а лише з метою застерегти інших осіб або не дати можливості 
терористам скористатися їхнім домом, це не може виправдати таке погане 
поводження. Bilgin, § 102 
Зважаючи на обставини, за яких житло та майно заявника були знищені 

та їхні особисті обставини, Суд вважає, що це мало завдати доволі тяжких 
страждань, щоб кваліфікувати дії сил безпеки як нелюдське поводження 
у значенні статті 3. Bilgin, § 103 

Заявниці за цієї справою було понад 70 років на час подій. Її житло та 
майно знищили на її очах, позбавивши її даху над головою та засобів іс-
нування і примусивши залишити село та громаду, у яких вона прожила 
усе життя. Владою не було вжито ніяких заходів, аби надати їй допомогу 
у такому становищі. Dulaş, 54 
Зважаючи на спосіб, у який її дім був знищений та її особисті обставини, 

Суд вважає, що це мало завдати заявниці доволі тяжких страждань, щоб вва-
жати дії сил безпеки нелюдським поводженням у значенні статті 3. Dulaş, 55 

Суд встановив, що заявник був змушений спостерігати за знищенням 
солдатами його домівки, села та значної частини його майна і був свідком 
наказу евакуювати село. Але навіть припустивши, що Орхани теж бачили 
ці події, Суд не вважає особливі обставини такими, щоб встановити з по-
трібним стандартом впевненості, що заявник або Орхани зазнали повод-
ження, забороненого статтею 3 Конвенції у зв’язку з цим знищенням. Зок-
рема, Суд не бачить у цій справі особливостей, пов’язаних з віком чи станом 
здоров’я заявника або Орханів, або специфічної поведінки солдатів щодо 
кожного з цих осіб, які б привели до висновку, що вони зазнали поводжен-
ня, яке порушує статтю 3 Конвенції. Orhan, § 362 

2.6.2. Нестерпні умови життя (стаття 8) 
Пані Лопез Остра звернулась зі скаргою до комісії 14 травня 

1990 року. Вона оскаржувала бездіяльність муніципальної влади міста 
Лорка (Lorca) щодо нестерпного становища, яке створював завод з пере-
робки відходів, розташований у кількох метрах від її оселі. Посилаючись 
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на статті 8 § 1 та 3 Конвенції, вона стверджувала, що потерпіла від пору-
шення своїх прав щодо житла, що зробило її приватне та сімейне життя не-
можливим, а також від поводження, що принижує гідність. López Ostra, § 30 
Пані Лопез Остра доводила, що, незважаючи на часткове закриття 

9 вересня 1988 року, завод залишався джерелом диму, постійного шуму 
та смороду, що робило її життєві умови нестерпними та завдавало як їй, 
так її родині значні проблеми із здоров’ям. Вона стверджувала у цьому 
зв’язку, що її право на повагу до її житла було порушено. López Ostra, § 47 
Пані Лопез Остра стверджувала, що обставини, які викликали заува-

ження на адресу Уряду, були настільки суттєві та спричинили їй такі мо-
ральні страждання, що є усі підстави вважати їх поводженням, що прини-
жує гідність, забороненим статтею 3 Конвенції. 
Уряд та Комісія висловили думку, що порушення цієї статті не було. 

López Ostra, § 59 
Суд тримається такої ж думки. Умови, у яких заявниця та її родина 

змушені були жити кілька років, безперечно були дуже важкими, однак 
не утворювали поводження, що принижує гідність, у значенні статті 3. 
López Ostra, § 60 

2.6.3. Недоліки судової процедури 
Суд вважає, що немає жодних ознак того, що відсутність 

перегляду, який відповідав би вимогам статті 5 § 4, мала достатньо суттє-
ві наслідки, щоб скласти поводження, яке суперечить статті 3 Конвенції. 
Він не знаходить тут будь-якого порушення цього положення. Curley, § 42 

Хоча недотримання розумного строку під час розгляду позову іноді 
може відбиватися на додержанні деяких інших прав, гарантованих Конвен-
цією, але Суд нагадує, що у цьому випадку порушення статті 6 § 1 не вста-
новлено. Buchholz, § 65 

2.6.4. Дискримінація 

Суд нагадує, що у своєму рішенні у справі Абдулазіза, Каба-
леса та Балкандалі проти Великої Британії від 28 травня 1985 року він по-
годився з доводом заявника, що незалежно від застосовності статті 14, 
скарга на дискримінаційне ставлення може поставити окреме питання 
з погляду статті 3. Він дійшов до висновку по суті, що оскаржена відмін-
ність у ставленні у цій справі не вказувала на будь-яке презирство або не-
повагу до особистості заявників та що воно не образило та не принизило 
їх, і не мало цього на меті. Cyprus v. Turkey, § 305 
Суд також нагадує, що Комісія у своєму рішенні у справі Східно-афри-

канських азіатів проти Великої Британії зазначила у відношенні до заяв 
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про расову дискримінацію, що особливу увагу слід приділяти дискримі-
нації на підставі раси та що публічне відокремлення на основі раси групи 
осіб для відмінного ставлення у певних обставинах може створити особ-
ливе приниження людської гідності. Тому, за думкою Комісії, відмінне 
ставлення до групи осіб на основі раси здатне утворити таке, що принижує 
гідність, поводження тоді, коли відмінне ставлення на інших підставах 
може і не ставити таке питання. Cyprus v. Turkey, § 306 
Пам’ятаючи ці міркування, Суду нічого не залишається, як зазначити, 

що Генеральний Секретар ООН у своїй доповіді від 10 грудня 1995 року 
в «Огляді щодо Карпасу» («Karpas Brief») сказав, що огляд, здійснений 
силами ООН на Кіпрі (UNFICYP) щодо життєвих умов грецьких кіпріотів 
Карпаса, підтверджує, що вони є об’єктом дуже суворих обмежень, які за-
важають користуватись основними свободами та призводять до того, що з 
часом громада неминуче зникне. Він послався на те, що грецькім кіпріо-
там Карпаса органи влади не дозволяють заповідати нерухоме майно ро-
дичам, навіть найближчим, якщо ті не мешкають на півночі; на півночі 
немає можливості отримати середню освіту, і діти грецьких кіпріотів, які 
вирішили відвідувати середню школу на півдні, позбавляються права меш-
кати на півночі, як тільки виповнюється 16 років хлопчикам та 18 років 
дівчатам. Cyprus v. Turkey, § 307 
Суд відзначає, що «Гуманітарний огляд», вміщений в Огляді щодо Кар-

пасу («Karpas Brief»), стосується 1994-95 років, які співпадають з часом, 
який розглядається у зв’язку з заявами, що містяться у цій апеляції. Він 
нагадує, що питання, поставлені Генеральним Секретарем ООН у його 
доповіді, ‹…› привели Суд до висновку, що сталися порушення прав анк-
лаву грецьких кіпріотів, гарантованих Конвенцією. Він також зазначає, 
що обмеження свободи пересування цієї громади мають важливе значен-
ня для їхнього приватного та сімейного життя і права сповідувати свою 
релігію. Суд визначив, що статті 8 та 9 Конвенції були порушені у цьому 
відношенні. Cyprus v. Turkey, § 308 
Суду нічого не залишається, ніж зробити висновок, що розглянуті по-

рушення були спрямовані проти спільноти грецьких кіпріотів Карпаса 
лише через те, що вони належать до цієї категорії людей. Поводження, 
якого вони зазнали протягом розглянутого періоду, можна пояснити ли-
ше особливостями, що відрізняли їх від турецьких кіпріотів, а саме етніч-
ним походженням, расою та релігією. Ще Суд зазначив би, що це практи-
ка держави-відповідача проводити дискусію у рамках переговорів між 
громадами на основі бі-зональних та бі-громадських принципів. Вірність 
держави-відповідача цим принципам треба вважати відбитком ситуації, 
у якій живуть і змушені жити грецькі кіпріоти Карпасу: ізольовано, з об-
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меженнями на пересування, підконтрольними та без будь-яких перспек-
тив щодо відновлення та розвитку своєї громади. Умови, у яких ці люди 
приречені жити, є такими, що принижують гідність та підривають саме 
уявлення про повагу до людської гідності. Cyprus v. Turkey, § 309 
На думку Суду та зважаючи на період, що розглядається, дискриміна-

ційне ставлення досягло рівня жорстокості, який складає таке, що прини-
жує гідність, поводження. Cyprus v. Turkey, § 310 

Визнано, що єдиною підставою для розслідування щодо заявників та 
їхнього звільнення була їхня сексуальна орієнтація. Щоб виправдати втру-
чання у найбільш інтимні сторони приватного життя особи, потрібні осо-
бливо значущі міркування. У справі цих заявників Суд знаходить, що втру-
чання було особливо тяжким з наступних підстав. Smith, § 90 
По-перше, процес розслідування мав винятково настирливий характер. 
Анонімний телефонний дзвінок до пані Сміт та до поліцейської служби 

і відомості, що надала няня командиру пана Грейді, призвели до розслі-
дування щодо їхньої сексуальної орієнтації, – питання, яке до тоді кожен 
з заявників зберігав у тайні. Розслідування здійснювалось відділом внут-
рішніх розслідувань, методи якого, як зазначила Група з оцінки політики 
щодо гомосексуалістів (ГОПГ), ґрунтувалися на нормах кримінального 
процесу та чия присутність за оцінками ГОПГ була широко розголошена 
та викликала значне обурення у військових. 
Оскільки до цього питання привернули увагу відповідних органів, від 

пана Грейді вимагали, щоб він негайно повернувся (без дружини та дітей) 
до Великої Британії. Поки він перебував у Великій Британії, докладне роз-
слідування щодо його гомосексуальних схильностей розпочалося у Спо-
лучених Штатах та полягало у доскіпливих та настирливих допитах щодо 
його приватного життя з дружиною, колегою, чоловіком останньої та ня-
нею, яка працювала у сім’ї його командира. 
Обох заявників допитали, і запитували їх про інтимні обставини особ-

ливостей їх сексуальної практики та їхніх забаганок. Певна лінія запитань 
до обох заявників була, на думку Суду, особливо настирлива та образли-
ва, та й насправді сам Уряд визнав, що вони не можуть пояснити запи-
тання до пані Сміт, чи мала вона сексуальні стосунки з її прийомною до-
нькою. 
Партнер пані Сміт також був допитаний. Житло пана Грейді обшука-

ли і вилучили багато особистих речей (у тому числі листи до його гомосек-
суального партнера), а згодом його детально допитали щодо змісту цих 
речей. Після допиту відділом внутрішніх розслідувань була підготовлена 
доповідь командуванню повітряних сил щодо гомосексуальних схильно-
стей кожного з заявників та інших стосовних питань. Smith, § 91 



Тяжке порушення інших прав за Конвенцією 195 

По-друге, адміністративне звільнення заявників, як зазначив Хранитель 
Судових Архівів Сер Томас Бінгхам, мало визначальні наслідки для їх-
ньої кар’єри та планів на майбутнє. 
До розглянутих подій обидва заявники доволі успішно просувались по 

службі у своїх галузях. Пані Сміт служила у повітряних силах понад п’ять 
років; вона була рекомендована для підвищення, займалась на курсах, які 
мали сприяти її просуванню по службі та встигла витримати майже усі 
випускні іспити. Відгуки про неї як до, так і після звільнення були дуже 
добрі. Пан Грейді служив у повітряних силах чотирнадцять років, отри-
мав звання сержанта та з 1991 році займав високу посаду у Вашингтоні. 
Відгуки про нього як до, так і після звільнення були також дуже добрі 
з рекомендацією для подальшого підвищення. Уряд у своїх поясненнях 
припустив, що ані службове досьє, ані поведінка заявників не давали жод-
них підстав для скарг, та Високий Суд оцінив їхній послужний список 
як «зразковий». 
Суд тут зазначає винятковий характер збройних сил (що підкреслено 

Урядом у його виступі у Суді) та, як наслідок, труднощі у безпосередньому 
застосуванні значних військових навичок та досвіду до цивільного життя. 
Суд нагадує щодо цього, що одна з причин, з якої Суд вважав звільнення 
пані Фогт з посади шкільного вчителя «дуже суворим заходом», був його 
висновок, що шкільні вчителі в її ситуації були б «майже напевно позба-
влені можливості виконувати ту роботу, до якої вони призвані, до якої 
вони готувалися та у якій вони набули майстерність та досвід». У цьому 
відношенні Суд згоден, що підготовка та досвід заявників були б корис-
ними у цивільному житті. Але очевидно, що заявники зіткнулися б з труд-
нощами при отриманні цивільних посад у своїх галузях спеціалізації, які 
б відповідали статусу, якого вони досягли у повітряних силах. Smith, § 92 
По-третє, безумовний та загальний характер практики, яка призвела 

до розглянутого втручання, вражає. Ця практика призводить до негайно-
го звільнення зі збройних сил, як тільки виявляється гомосексуальні схи-
льності особи, незалежно від особистої поведінки та послужного списку. 
Щодо посилання Уряду на рішення у справі Калача (Kalaç), Суд вважає, 
що вимушену відставку пана Калача слід відрізняти від звільнення цих 
заявників, оскільки перший був звільнений через свою поведінку, у той 
час як заявників звільнили на підставі природних особливостей. Smith, § 93 
Заявники стверджували, посилаючись на статтю 3 Конвенції, узяту 

окремо та у сполученні за статтею 14, що політика неприйнятності гомо-
сексуалістів у збройних силах та пов’язані з нею розслідування та звільнення 
утворюють таке, що принижує гідність, поводження. Smith, § 117 
Уряд доводив, що зважаючи на суттєві та виправдані підстави і мету 

цієї політики (підтримання бойового духу та боєздатності збройних сил) 
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та на відсутність будь-яких намірів принизити або образити, політика не 
може вважатися такою, що принижує гідність. Уряд стверджував, що по-
силання заявників на справу Східно-африканських азіатів недоречне, оскі-
льки там йшлося про расову дискримінацію. Він доводив, що процес роз-
слідування був неприємним, але зауважив, що, враховуючи особливості 
справи, не можна було уникнути інтимних питань і що мета була не об-
разити осіб, розглянути справу якнайшвидше та якнайрозважливіше. 
Уряд знову підкреслив, що заявники погодилися відповідати на запитання. 
Smith, § 118 
Заявники стверджували, що дискримінаційне ставлення до них було 

засновано на грубих стереотипах та забобонах, образливо заперечувало 
їхню індивідуальність та гідність і, як таке, утворювало поводження, що 
суперечило статті 3. Відмінність від згаданої справи Східно-африкансь-
ких азіатів, підкреслена Урядом, є суто технічною, оскільки заявників та-
врували та катетеризували, чим принизили та зганьбили сутність та осо-
бистість заявників. Більше того, поводження всупереч статті 3 не може 
бути виправданим. Щодо припущення, що вони мали змогу відмовитися 
давати свідчення, вони зазначили, що їхні скарги стосувалися процесу 
розслідування та звільнення у цілому; того, що застереження, спрямовані 
до них, фактично були стандартними застереженнями на адресу підозрю-
ваних у злочині, і того факту, що питання, які їм ставили, були болісними 
та образливими. Відсутність правового обов’язку давати відповіді ніяким 
чином не полегшує наслідки, оскільки вони мали співпрацювати, щоб роз-
слідування залишилось розважливим наскільки можливо. У будь-якому 
разі запитання суттєво виходили за межі дізнання у сексуальній орієнта-
ції, оскільки їх продовжували запитувати після того, як вони визнали 
свою сексуальну орієнтацію, і багато запитань були похітливими та образ-
ливими. Smith, § 119 
Суд нагадує, що погане поводження має досягти мінімального рівня 

жорстокості, щоб підпасти під дію статті 3 Конвенції. Оцінка цього міні-
мального рівня є відносною і залежить від усіх обставин справи, таких 
як тривалість такого поводження та його фізичні або психічні наслідки. 
Він також нагадує, що поводження може вважатися таким, що принижує 
гідність, якщо воно викликає у потерпілих почуття страху, пригніченості 
та безпорадності, здатні образити та принизити їх і, можливо, зламати їх-
ній фізичний та моральний опір. Крім того, достатньо, якщо потерпілий 
принижується у своїх власних очах. Smith, § 120 
Суд виказав раніше, чому він вважає, що розслідування та звільнення, 

поєднані з огульним характером практики Міністерства оборони, мали осо-
бливо тяжкий характер. Крім того, Суд не виключає, що поводження, яке 
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ґрунтується на упередженні з боку гетеросексуальної більшості щодо го-
мосексуальної меншості такого характеру, як було змальовано вище, у 
принципі попадало б до сфери дії статті 3. Smith, § 121 
Але, навіть припустивши, що практика Міністерства оборони разом з 

розслідуванням та звільненням, яке воно потягло, була прикрою та обра-
жаючою для кожного з заявників, Суд не вважає, – приймаючи до уваги 
усі обставини справи, – що поводження досягло того мінімального рівня 
жорстокості, який би підвів його під сферу дії статті 3. Smith, § 122; Beck, § 54 

2.6.5. Приватне та сімейне життя 
(стаття 8 Конвенції) 

   .  Beldjoudi, § 77-82 – с. 275 
Nasri, § 42-48 – с. 276 

2.7. Зниклі особи 
Зважаючи на жорсткий стандарт, який застосовується при 

тлумаченні статті 3 Конвенції та за яким погане поводження має досягати 
мінімального рівня жорстокості, щоб підпасти під дію цього положення, 
та практику органів Конвенції, яка вимагає додержуватись стандарту до-
ведення «поза розумним сумнівом», що погане поводження такого рівня 
жорстокості сталося, Суд не впевнений, що зникнення синів заявника за 
обставин цього випадку можна розглядати з позицій цього положення. 
Çiçek, § 154 
Коли очевидне насильницьке зникнення відзначається повною відсут-

ністю відомостей, то питання щодо того, жива людина чи мертва, або щодо 
поводження, якого вона, можливо, зазнала, може бути тільки предметом 
спекуляцій. У цьому відношенні Суд, по-перше, нагадує встановлений 
ним факт, що слідом за їхнім арештом 10 травня 1994 року з затриманими 
не поводилися погано у регіональній школі-інтернаті. Більш того, заяв-
ник не надала будь-яких конкретних доказів, що її сини дійсно зазнали 
поганого поводження на порушення статті 3; також не можна сказати, що 
були обґрунтовані заяви, що її сини стали жертвами офіційно терпимої 
практики зникнень та пов’язаного з ними поганого поводження з затрима-
ними. Çiçek, § 155 
Суд нагадує, що гостре занепокоєння, яке може виникнути щодо по-

водження з особами, очевидно затриманими без офіційної реєстрації та ви-
ключеними з під дії судових гарантій, є додатковою та обтяжуючою об-
ставиною у питанні, яке постає згідно зі статтею 5. Çiçek, § 156 
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Тож Суд вважає, що немає доказового підґрунтя, яке дозволило би 
йому дійти до висновку потрібного стандарту доведення, що Тахсін Чічек 
та Алі Іхсан Чічек зазнали поганого поводження всупереч статті 3. Çiçek, § 156 

Суд нагадує, що коли очевидне насильницьке зникнення відзначаєть-
ся повною відсутністю відомостей, то питання щодо впливу його на затри-
маного може бути тільки предметом спекуляцій. Крім того, Суд встано-
вив, що коли заявників бачили у руках сил безпеки 24 травня 1994 року, 
вони мали добрий вигляд, тому не можна встановити з будь-яким ступе-
нем впевненості, що Орхани згодом зазнали поганого поводження. Більше 
того, Суд нагадує, що гостре занепокоєння, яке може бути властиве осо-
бам, очевидно затриманими без зв’язку з зовнішнім світом та без офіційної 
реєстрації, і виключеними з під дії судових гарантій, є додатковою та обтя-
жуючою обставиною у питанні, яке постає згідно зі статтею 5. Orhan, § 354 
Суд вважає, що не було порушення статті 3 у відношенні затримання 

Орханів. Orhan, § 355 

2.8. Родичі та близькі потерпілих 
від поганого поводження 
Суд зазначає, що у справі Курта, яка стосувалась зникнення 

сина заявниці під час невизнаного затримання, він вирішив, що, якщо зва-
жити на особливі обставини справи, заявниця зазнала порушення статті 3. 
Суд посилався, зокрема, на те, що вона була матір’ю жертви тяжкого по-
рушення прав людини та сама потерпіла від того, як влада байдужо ста-
вилась до її страждань та нещастя. Але справа Курта не встановила загаль-
ного принципу, що як такі члени сім’ї «зниклої особи» є жертвами повод-
ження, що суперечить статті 3. Çakıcı, § 98; Akdeniz, § 101; Orhan, § 357 

Чи є член сім’ї «зниклої особи» жертвою поводження, що суперечить 
статті 3, залежить від існування спеціальних факторів, які надають стра-
жданням заявника сили та характеру, що відрізняються від того емоцій-
ного страждання, якого, слід вважати, неминуче зазнають родичі жертви 
тяжкого порушення прав людини. Відповідні елементи мають включати 
близькість сімейних зв’язків, – у цьому контексті певне значення може 
надаватися зв’язку між батьками та дітьми, – особливі обставини відно-
син, ступінь, у якому члени сім’ї були свідками відповідних подій, участь 
членів сім’ї у спробах отримати інформацію про зниклу людину та спосіб, 
у який державні органи відповідали на ці запити. Суд має також наголо-
сити, що сутність такого порушення не стільки залежить від факту «зник-
нення» члена сім’ї, як від реакції органів влади та їхнього ставлення до 
ситуації, коли вона стає їм відомою. Особливо щодо останнього фактору 
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родич може доводити, що він є безпосередньою жертвою поведінки дер-
жавних органів. Çakıcı, § 98; Taş, § 79; Cyprus v. Turkey, § 156; Akdeniz, § 101; Orhan, 
§ 358; Timurtaş, § 95; Tekdağ, § 85; İpek, § 181; Tahsin Acar, § 238; Akkum, § 258 

У цьому випадку заявник був братом зниклої особи. На відміну від за-
явника у справі Курта, він не був присутній, коли сили безпеки схопили 
його брата, оскільки він зі своєю родиною мешкав у іншому місті. Здається 
також, що заявник брав участь у поданні різноманітних скарг та запитів, 
не на ньому лежав головний тягар цих справ; це була ініціатива його бать-
ка, Тевфіка Чакічі, подати скаргу від 22 грудня 1993 року до ‹суду›. Також 
у цій справі Суду не було доведено будь-яких обтяжуючих обставин, що 
випливають з реакції влади. Тому Суд впевнений, що будь-яких спеціа-
льних факторів не існує у цій справі, які виправдали б висновок про додат-
кове порушення статті 3 Конвенції щодо самого заявника. Таким чином, 
порушення статті 3 відносно заявника у цій справі не було. Çakıcı, § 99 

Особлива думка 
Сakıcı. Частково незгодна (dissenting) думка судді Томассена, до якої приєдналися судді Юнгвирт 

та Фішбах: ‹…› Уряд був відповідальним за зникнення, тортури та смерть бра-
та заявника. Заявник був переконаний, як можна бути розумно переконаним в 
цих обставинах, що його брат зазнав тортур, перебуваючи під вартою сил 
безпеки. Згодом його брат зник. Уряд не надав інформації на запит заявника 
і навіть заперечував, що його брат знаходився під вартою. Коли брата заяв-
ника було нібито знайдено мертвим, Уряд заявив через деякий час, що він 
був убитий у сутичці. Але державні органи взагалі не зв’язалися з родиною з 
приводу ідентифікації та організації поховання. Усі намагання заявника з’ясу-
вати, що сталося з його братом, грубо зневажалися владою, таким чином за-
лишаючи його у стані невпевненості та нещасті понад п’ять з половиною ро-
ків. В такому випадку я не сумніваюся: заявник відчував, що зазнав нелюдсь-
кого поводження з боку турецького уряду. 

 Більшість відзначила, що для порушення статті 3 Конвенції недостатньо, аби 
член родини зниклої особи зазнав емоційного страждання, оскільки воно 
може вважатися неминучим наслідком для родичів жертви тяжкого порушен-
ня прав людини. Чи є член сім’ї такою жертвою, на думку більшості, зале-
жить від існування спеціальних факторів, що надають стражданням заявника 
сили та характеру, які відрізняються від такого емоційного страждання. Не 
вдаючись до розгляду цього критерію по суті, я не впевнений, що ці спеціа-
льні фактори відсутні у цьому випадку. 

 У рішенні більшість відрізнила цю справу від справи Курта, де Суд знайшов 
порушення статті 3 щодо матері зниклої особи. Це очевидно, що біль матері, 
яка бачила, як сина заарештували, та потім жила у невпевненості щодо його 
долі через дії та бездіяльність влади є нестерпним. Але брат може також гли-
боко страждати через невпевненість щодо долі брата. У цьому контексті я та-
кож не вважаю переконливим посилання у рішенні на те, що заявник був від-
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сутній, коли сили безпеки схопили його брата, оскільки він зі своєю роди-
ною мешкав у іншому місті. Мене також не переконує посилання на те, що 
хоча заявник брав участь у поданні різноманітних скарг та запитів, не на ньому 
лежав головний тягар цих справ; це була ініціатива його батька подати скаргу 
від 22 грудня 1993 року до ‹суду›. Якщо брати до уваги останнє, я більш вра-
жений тим, що з моменту зникнення брата заявник брав активну участь у по-
данні різноманітних скарг та запитів до державних органів та що він подав 
скаргу до нашого Суду. 

 Турецький Уряд був визнаний відповідальним за одне з найтяжчих порушень 
прав людини, за зневаження права на життя. Більш того, він залишав заявни-
ка у стані невпевненості, сумніву та поганих передчуттів щодо брата протя-
гом п’яти з половиною років. Тим самим він продемонстрував свою грубу 
зневагу до його почуттів та його спроб з’ясувати долю брата. Окрім невико-
нання свого зобов’язання поважати право на життя його брата, державні ор-
гани має бути також визнані відповідальними за тяжке душевне страждання та 
біль, яких зазнавав заявник тривалий час внаслідок їхніх дій та бездіяльності. 
Я вважаю, що це є факторами, які таки сягають порушення статті 3 щодо са-
мого заявника. 

У цій справі заявник був батьком зниклої особи. Почувши, що його 
сина заарештовано та поранено, він негайно пішов до Сизри, де намагався 
протягом місяця отримати відомості. Він постійно телефонував прокурору 
та до жандармерії у Сизрі та Ширнаці, намагаючись відвідати сина, але у 
відповідь йому казали або вбиратися, або зайти пізніше. Нарешті, після 
місяця очікування, прокурор сказав йому, що його син «втік». Висловлені 
побоювання заявника, що його сина вбили у в’язниці, не спонукали про-
курора до будь-яких заходів розслідування. Зважаючи на байдужість та 
безсердечність органів влади щодо стурбованості заявника, та гострі 
мучення та невизначеність, яких він унаслідок зазнав та зазнає до цього 
часу, Суд вважає, що заявник може вважатися жертвою такої поведінки 
влади, яка складає порушення статті 3 Конвенції. Taş, § 80 

Суд нагадує, що заявниця разом зі своєю дочкою подала кілька заяв 
до прокурора та командування жандармерією після зникнення її синів, 
впевнена, що їх тримають під вартою у регіональній школі-інтернаті Ліси 
(Lice). Але прокурор та командування жандармерією майже не звернули 
уваги на її скарги. Суд зазначає, що заявниця не мала звістки про своїх 
синів майже шість років. Вона жила у страху, що її сини загинули, звер-
талася до прокурора та вимагала від органів влади хоча б видати їхні тіла. 
Непевність, сумнів та погані передчуття, яких зазнала заявниця протягом 
тривалого та ще триваючого часу, поза сумнівом спричинили їй тяжкі ду-
шевні страждання та біль. Çiçek, § 173 
Зважуючи як на згадані обставини, так і на те, що заявниця є матір’ю 

жертви тяжкого порушення прав людини та сама є жертвою байдужості 
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влади до її страждання та болі, Суд вважає, що відповідна держава по-
рушили статтю 3 щодо заявниці. Çiçek, § 174 

Суд зазначає, що владні органи Держави-відповідача не здійснили 
будь-якого розслідування щодо обставин зникнення цих людей. За відсут-
ністю відомостей щодо їхньої долі родичі осіб, що зникли під час подій 
липня та серпня 1974 року, були приречені жити у тривалому стані гост-
рого занепокоєння, яке навряд чи вщухло з плином часу. За обставин цієї 
справи Суд не вважає, що через те, що деякі родичі не спостерігали на-
справді затримання членів своєї сім’ї та не скаржилися на це до органів 
влади держави-відповідача, вони втратили статус жертви за статтею 3. 
Він нагадує, що військова операція призвела до значних людських жертв, 
масових арештів та вимушеного розділення сімей. Загальний контекст ма-
буть до цього часу свіжий у пам’яті родичів людей, щодо долі яких орга-
ни влади так і не дали пояснення. Вони зазнали мучень, не знаючи, чи 
були їх родичі вбиті під час конфлікту, або досі тримаються під вартою, 
або загинули після арешту. Той факт, що дуже значна кількість грецьких 
кіпріотів змушена була шукати притулку на півдні, у поєднанні з трива-
ючим поділом Кіпру слід вважати дуже суттєвою перешкодою для їхніх 
запитів щодо відомостей. За надання такої інформації відповідають орга-
ни влади держави-відповідача. Цей обов’язок не був виконаний. На думку 
Суду мовчання органів влади Держави-відповідача, коли існує справжнє 
занепокоєння родичів зниклих осіб, досягає рівня жорстокості, який можна 
вважати нелюдським поводженням у значенні статті 3. Cyprus v. Turkey, § 157 

У цій справі заявники були відповідно батьками, братами, сином та 
дядьком зниклих осіб. Лише Келеш Шимшек (Keleş Şimşek) був присутнім 
у Кепірі (Kepir) та безпосередньо спостерігав затримання одинадцяти чоло-
віків, більша частина інших заявників були відсутні під час операції. За-
явники зверталися до органів влади із запитами щодо їх родичів, та їм не 
вдалося отримати інформацію. Можна зазначити, що дехто з заявників був 
більш активним за інших у цьому відношенні. Хоча Суд не заперечує, що 
заявники зазнали та продовжують зазнавати страждань внаслідок зникнен-
ня їх родичів, він не впевнений, що ця справа виявляє особливі обстави-
ни, на які він посилався у справі Чакічі (Çakıcı), та не вважає, що заявники 
можуть вважатися жертвами ставлення влади у такому ступені, який ста-
новить порушення статті 3 Конвенції. Akdeniz, § 102 

Особлива думка 
Akdeniz. Частково незгодна (dissenting) думка судді Фішбаха: ‹…› Хоча насправді лише один 

з заявників був безпосереднім свідком розглянутих подій, треба зауважити, 
що кілька заявників самі були захоплені під час військової операції, а троє з 
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них тримались під вартою у військових підрозділах. Ще три заявника, яких 
не було у окрузі Алака на той час, негайно здійснили певні заходи, щоб з’ясу-
вати, що сталося з особами, які зникли після закінчення операції. 

 Дійсно також, що лише у трьох випадках заявники були пов’язані відносина-
ми батьки-діти, а інші заявники були або братами зниклих чоловіків, або, як в 
одному випадку, дядьком; але все ж вони усі опинились у однаковому станови-
щі очікування, стурбованості та страждання, у той час як їхні намагання з’я-
сувати становище постійно руйнувалися байдужістю та нечутливістю влади. 

 Якщо так, я вважаю, що було б несправедливим намагатися знайти відмінно-
сті між заявниками згідно близькістю їх зв’язків із зниклими чоловіками, та 
знайти на цій підставі порушення лише щодо деяких з заявників. 

У цій справі Суд встановив, що старший син та єдиний брат заявни-
ка зникли 8 років назад. Як і у справі Курта, заявник був присутній та спо-
стерігав, як Орхани залишили село та разом з солдатами піднялися на па-
горб у напрямку Гюмюшсую (Gümüşsuyu). На відміну від справи Акденіза, 
заявник, крім усних скарг тоді, коли його супроводжували інші жителі 
села, ніс увесь тягар перелічених численних запитів та скарг. Справді, Суд 
відзначає свій висновок щодо впливу на заявника того випадку, коли йо-
го визвали до органу влади, щоб він підтвердив призначення ним британ-
ського адвоката для подання скарги за Конвенцією. Більше того, він так і 
не отримав ніякої інформації або пояснення від органів влади щодо того, 
що сталося з Орханами, і насправді існують докази, що його навіть не по-
відомили про наслідки розслідування. Суд також вважає, що зазначені об-
ставини тяжко вразили б будь-яку особу, яка, як і заявник, тільки що втра-
тив відчуття безпеки у своєму домі та селі. Orhan, § 359 
Суд вважає, що невпевненість та погані передчуття, яких зазнав заяв-

ник протягом тривалого періоду, що триває до цього дня, і які він змалював 
у своїх усних свідченнях, поза сумнівом спричинили йому тяжкі душев-
ні страждання та біль, які складають поводження, заборонене статтею 3. 
Orhan, § 360 

У цій справі заявник був батьком зниклої особи. Як свідчить стислий 
виклад усних свідчень, які дав заявник делегатам, у звіті Комісії, а також 
його заява до прокурора Силопі (Silopi) від 21 жовтня 1993 року, його син 
залишив батьківський дім у Сизрі (Cizre) близько двох років до того, як 
його схопили, та що протягом цього часу заявник не отримував ані слова 
від сина. Але Суд вважає, що це ніяким чином не заважає тому, що заяв-
ник був дуже зацікавлений отримати звістку про арешт свого сина. Суд 
також не піддає сумніву, що стурбованість щодо долі свого сина могла 
поглибитися, з одного боку, тим, що його другий син помер, перебуваю-
чи під вартою, а з іншого боку, поведінкою владних органів, до яких він 
звертався з численними запитами. Timurtaş, § 96 
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У цьому останньому відношенні Суд зазначає, що розслідуванню за 
заявами заявника не лише бракувало швидкості та ефективності, але певні 
співробітники сил безпеки виражали нелюдяну зневагу до стурбованості 
заявника, неправдиво заперечуючи у очі заявнику, що його сина взяли під 
варту. Хюсан Дурмуш, який складав звіт щодо операції, навіть зверхньо 
дозволив заявнику принести фотографію його сина, але лише щоб зроби-
ти вигляд, ніби він ніколи не бачив особу, що зображена на фотографії. 
Timurtaş, § 97 
Нарешті, відзначаючи, що заявник турбується про долю свого сина до 

цього дня, Суд вважає, що зникнення його сина складає нелюдське та та-
ке, що принижує гідність, поводження всупереч статті 3 Конвенції у відно-
шенні заявника. Timurtaş, § 98 

У цій справі Суд, по-перше, посилається на свій висновок, що не було 
встановлено поза будь-яким розумним сумнівом, що будь-хто з агентів 
держави або осіб, що діяли на користь держави, був причетний до мож-
ливого викрадення чоловіка заявниці. Крім того, не було нічого у змісті 
чи тоні відповідей державних органів на різноманітні звернення заявниці, 
що можна було б визначити як нелюдське чи таке, що принижує гідність, 
поводження. Суд вважає, що недостатня координація між прокурорами, 
причетними до справи, та те, що вони не розширили предмет розслідуван-
ня, не утворює спеціальних рис, які дозволять встановити порушення стат-
ті 3 Конвенції щодо самої заявниці. Відповідно, тут не було порушення 
статті 3 Конвенції. Tekdağ, § 86 

У цій справі Суд відзначає, що заявник є батьком зниклих братів Іпеків. 
Заявник спостерігав події, що розглядаються, і те, як його синів увели вій-
ськовики дев’ять років тому, і с того часу він не мав звістки про них. З до-
кументів, наданих заявником, також видно, що він ніс весь тягар числен-
них та марних звернень з метою з’ясувати, що сталося з його двома сина-
ми. Незважаючи на його невтомні намагання з’ясувати долю своїх синів, 
заявник не отримав жодного вірогідного пояснення або інформації від влад-
них органів щодо того, що сталося з його синами після їх арешту військо-
виками. Навпаки, реакція органів влади на велику стурбованість заявника 
обмежилася запереченням щодо того, що брати Іпеки коли-небудь затри-
мувалися силами безпеки. Слід зазначити, що заявника ніколи не повідом-
ляли про наслідки розслідувань, які проводилися за його скаргами. Крім 
того, Суд вважає, що стурбованість заявника щодо долі його синів була 
поглиблена руйнуванням його оселі. İpek, § 182 
З огляду на наведене Суд робить висновок, що заявник страждав і 

страждає до цього часу від душевного болю та туги внаслідок зникнення 
його двох синів та своєї нездатності з’ясувати, що з ними сталося. Спосіб, 
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у який його скарги розглядалися органами влади, можна вважати таким, 
що утворює нелюдське поводження на порушення статті 3. Тож Суд вва-
жає, що тут було порушення статті 3 Конвенції щодо заявника. İpek, § 183 

Хоча Суд згоден, що неналежне розслідування вбивства її чоловіка 
могло завдати заявнику почуття стурбованості та душевних страждань, але 
Суд вважає, що настільки, наскільки заявниця обґрунтувала цю вимогу, 
не встановлено особливих обставин, які можуть виправдати висновок про 
порушення статті 3 Конвенції щодо самої скаржниці. Ülkü Ekinci, § 151 

Суд вважає, що Зюлфю Аккум, як батько, якому видали спотворене 
тіло його сина, може виправдано стверджувати, що він є жертвою у зна-
ченні статті 34 Конвенції. Крім того, Суд не має сумніву, що страждання, 
завдані пану Аккуму через спотворення тіла його сина перетворилися на 
поводження, що суперечить статті 3 Конвенції. Тож тут було порушено 
статтю 3 Конвенції. Akkum, § 259 
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3. Позитивні обов’язки 
3.1. Захист від поганого поводження 
з боку приватних осіб 
3.1.1. Загальні засади 

Зобов’язання Високих Договірних Сторін за статтею 1 Кон-
венції забезпечити кожному у межах своєї юрисдикції права та свободи, 
визначені у Конвенції, якщо розглядати його у сукупності зі статтею 3, 
вимагає, щоб держави вжили заходів, які забезпечать, аби особи у межах 
їх юрисдикції не зазнавали тортур або нелюдського чи такого, що прини-
жує гідність, поводження або покарання, у тому числі поганого поводжен-
ня з боку приватних осіб. A. v. UK, § 22; Mahmut Kaya, § 115; Z. v. UK, § 73; D.P. & 
J.C. v. UK, § 109; E. v. UK, § 88; M.C. v. Bulgaria, § 149; Afanasyev, § 59 

Ці заходи повинні надавати ефективний захист, особливо дітям та іншим 
вразливим особам, та включати розумні шаги, щоб запобігти поганому 
поводженню, про яке влада знає або має знати. Z. v. UK, § 73; D.P. & J.C. v. UK, 
§ 109; E. v. UK, § 88 

Діти та інші вразливі особи особливо потребують державного захисту 
у вигляді ефективного стримування від таких тяжких порушень особистої 
недоторканості. A. v. UK, § 22 

Держава може визнаватися відповідальною, коли система права не за-
безпечує належного захисту або коли державні органи не вдаються до ро-
зумних заходів, щоб запобігти ризику поганого поводження, про який вони 
знають чи повинні знати. Mahmut Kaya, § 115 

Суд послідовно стверджував, що про відповідальність держави йдеть-
ся тоді, коли порушення будь-яких прав чи свобод, визначених у Конвен-
ції, є наслідком невиконання цією державою її обов’язку за статтею 1 за-
безпечити для кожного, хто перебуває під її юрисдикцією, ці права та сво-
боди за допомогою національного права. Дійсно, у межах цього розгляду 
Уряд визнав, що такий обов’язок існував щодо забезпечення прав, гаран-
тованих статтями 3 та 8, стосовно учнів недержавних шкіл. Незважаючи 
на це, Уряд стверджував, що про відповідальність Великої Британії на-
справді не йдеться, оскільки англійська правова система належним чином 
забезпечувала права, гарантовані статтями 3 та 8 Конвенції, заборонивши 
будь-які надмірні або нерозумні тілесні покарання. Costello-Roberts, § 26 
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Суд, по-перше, відзначає, що, як підкреслював заявник, держава має 
забезпечити дітям їхнє право на освіту за статтею 2 Протоколу № 1. Він 
нагадує, що положення Конвенції та її Протоколів слід розглядати у сукуп-
ності. Функції, що стосуються внутрішнього врядування школи, такі як дис-
ципліна, не можна вважати лише допоміжними до освітнього процесу. 
Те, що шкільна дисципліна належить до галузі права на освіту, вже було 
визнано зовсім недавно у статті 28 Конвенції ООН про права дитини від 
20 листопада 1989 року, яка набрала чинності 2 вересня 1990 і яку Велика 
Британія ратифікувала 16 грудня 1991 року. Ця стаття, у контексті права 
дитини на освіту, передбачає: «Держава-учасниця має здійснити усі не-
обхідні заходи, аби забезпечити, щоб шкільна дисципліна підтримувалась 
у спосіб, сумісний із людською гідністю дитини, та у відповідності до 
цієї Конвенції». 
По-друге, у Великій Британії недержавні школи співіснують з систе-

мою публічної освіти. Основоположне право кожного на освіту є правом, 
гарантованим однаково учням державних та недержавних шкіл без будь-
яких відмінностей між ними. 
По-третє, Суд згоден з заявником у тім, що держава не може звільни-

тися від відповідальності, делегувавши свої зобов’язання приватним закла-
дам або особам. Costello-Roberts, § 27 
Таким чином, у цій справі, що стосується галузі шкільної дисципліни, 

оскаржене поводження хоча й полягало у дії керівника недержавної шко-
ли, але все ж може потягнути відповідальність Великої Британії за Конвен-
цією, якщо виявиться несумісним зі статтею 3 або статтею 8, або з обома 
з них. Costello-Roberts, § 28 

3.1.2. Криміналізація поганого поводження 
та визначення складу злочину 
Позитивні обов’язки держави притаманні праву на дійсну 

повагу до особистого життя за статтею 8; ці обов’язки можуть вимагати 
прийняття заходів навіть у сфері відносин між приватними особами. Хо-
ча вибір засобів щодо забезпечення виконання статті 8 у галузі захисту 
від дій приватних осіб належить, загалом, до компетенції держави, ефек-
тивне стримування таких тяжких злочинів як зґвалтування, коли йдеться 
про фундаментальні цінності та суттєві аспекти особистого життя, вимагає 
ефективних кримінально-правових норм. Зокрема, діти та інші вразливі осо-
би мають право розраховувати на ефективний захист. M.C. v. Bulgaria, § 150 

У численних справах за статтею 3 Конвенції ставилося питання щодо 
позитивного обов’язку здійснити офіційне розслідування. Загалом, не слід 
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вважати, що такий позитивний обов’язок має обмежуватися лише випадка-
ми поганого поводження з боку державних службовців. M.C. v. Bulgaria, § 151 
Крім того, Суд не виключає можливості, що за статтею 8 позитивний 

обов’язок Держави забезпечити фізичну недоторканість особи може по-
ширюватись на питання ефективності кримінального розслідування. 
M.C. v. Bulgaria, § 152 
З цих підстав Суд вважає, що Держава має позитивний обов’язок, вті-

лений у статтях 3 та 8 Конвенції передбачити кримінально-правові норми, 
які дієво карають зґвалтування, та застосовувати їх у практиці за допомогою 
ефективного розслідування та обвинувачення. M.C. v. Bulgaria, § 153 

Як встановив педіатр, який оглядав його, заявника, дев’ятирічного хлоп-
чика, декілька разів били із значною силою садовою палкою. Суд вважає, 
що таке поводження досягає мінімуму жорстокості, який вимагається стат-
тею 3. A. v. UK, § 21 
Зобов’язання Високих Договірних Сторін за статтею 1 Конвенції за-

безпечити кожному у межах своєї юрисдикції права та свободи, визначені 
у Конвенції, розглянуте у сукупності зі статтею 3, вимагає, щоб держава 
вжила заходів, які забезпечать, аби особи у межах їх юрисдикції не зазна-
вали тортур або нелюдського чи такого, що принижує гідність, поводжен-
ня або покарання, у тому числі поганого поводження з боку приватних 
осіб. A. v. UK, § 22 
Суд нагадує, що за англійським правом захистом від обвинувачення у 

насильстві щодо дитини є те, що певне поводження становить «розумне 
покарання». На обвинуваченні лежить тягар довести поза розумним сум-
нівом, що насильство сягає за межи правомірного покарання. У цій справі 
всупереч тому, що заявник зазнав достатньо жорстокого поводження, яке 
підпадає під дію статті 3, присяжні виправдали вітчима, який застосував 
насильство. A. v. UK, § 23 
На думку Суду, законодавство не запровадило належного захисту за-

явнику від поводження або покарання, що суперечить статті 3. Насправді 
Уряд визнав, що це законодавство на цей час не забезпечує адекватного 
захисту дітей та має бути змінено. 
За таких обставин даної справи відсутність адекватного захисту складає 

порушення статті 3 Конвенції. A. v. UK, § 24 

Щодо засобів, якими забезпечується відповідний захист від зґвалту-
вання, держава, безумовно, користується широким розсудом. Зокрема, слід 
приймати до уваги культурні уявлення, місцеві особливості та традиційні 
підходи. M.C. v. Bulgaria, § 154 
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Але межі розсуду національних органів влади окреслені положеннями 
Конвенції. Оскільки Конвенція є, перш за все, системою захисту прав лю-
дини, Суд у їхньому тлумаченні має зважати на зміну обставин у держа-
вах-учасницях та відкликатися, наприклад, на будь-яке зближення погля-
дів щодо потрібних стандартів. M.C. v. Bulgaria, § 155 
Суд зазначає, що історично у справах щодо зґвалтування доведення 

фізичного насильства та фізичного опору вимагалося за національним пра-
вом та практикою багатьох правових систем. Але у останні десятиріччя у 
Європі та деяких інших частинах світу є помітною чітка та стала тенденція 
у бік відмови від формальних визначень та вузької інтерпретації закону у 
цій сфері. M.C. v. Bulgaria, § 156 
По-перше, здається, що вимога фізичного опору з боку потерпілої вже 

відсутня у законах європейських країн. M.C. v. Bulgaria, § 157 
У країнах загального права, у Європі та будь-де, будь-яке посилання 

на фізичне насильство було виключене з законодавства та/або з судової 
практики. Ірландське право відверто передбачає, що висновок про згоду 
не можна робити з відсутності опору. M.C. v. Bulgaria, § 158 
У більшості європейських країн, які знаходяться під впливом конти-

нентальної правової традиції, визначення зґвалтування містить посилання 
на використання насильства або погрози насильством з боку злочинця. 
Але суттєво, що у судовій практиці та правовій теорії відсутність згоди, 
а не насильство, вважається як визначальний елемент злочину «зґвалтуван-
ня». M.C. v. Bulgaria, § 159 
Бельгійський закон після змін 1989 року передбачає, що будь-який акт 

сексуального проникнення утворюватиме зґвалтування, коли вчиняється 
щодо особи, яке не дала згоди. Таким чином, хоча посилання на «насиль-
ство, примушування або хитрість» як злочинні засоби нав’язування не-
добровільного акту залишаються у законодавчих актах, насильство та/або 
фізичний опір не становлять елементів зґвалтування у бельгійському за-
конодавстві. M.C. v. Bulgaria, § 160 
Незалежно від окремих висловів, які обрав законодавець, у багатьох 

країнах обвинувачення у недобровільних сексуальних актах у будь-яких 
обставинах ґрунтується практично на тлумаченні відповідних визначень 
законодавства («примус», «насильство», «погроза», «хитрощі», «несподі-
ванка» та інших) та на оцінці доказів, яка бере до уваги усі обставини. M.C. 
v. Bulgaria, § 161 
Суд також відзначає, що держави – члени Ради Європи, – через Комі-

тет Міністрів, – погодилися, що встановлення кримінальної відповідаль-
ності за недобровільні сексуальні стосунки, «[у тому числі] у випадках, 
коли потерпіла не демонструє слідів опору», необхідно для ефективного 
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захисту жінок від насильства, та наполягали на подальших реформах у 
цій галузі. M.C. v. Bulgaria, § 162 
У міжнародному кримінальному праві нещодавно визнано, що наси-

льство не є елементом зґвалтування та користування обставинами, які при-
гнічують, щоб здійснити сексуальний акт, також є злочином. Міжнародний 
кримінальний суд щодо Югославії вирішив, що у міжнародному криміна-
льному праві будь-яке сексуальне проникнення без згоди потерпілої скла-
дає злочин, та що згода має бути добровільною, з власної волі особи, та 
оцінюватися у контексті усіх обставин справи. Хоча згадане визначення 
було сформульовано у особливому контексті зґвалтувань, вчинених щодо 
населення під час збройного конфлікту, воно також відбиває загальну тен-
денцію вважати відсутність згоди визначальним елементом зґвалтування 
та сексуального насильства. M.C. v. Bulgaria, § 163 
Як доводила третя особа (intervener), зростаюче розуміння того, як зґвал-

тування переживається потерпілим, свідчить, що потерпілі від сексуаль-
ного насильства – особливо, дівчини, які не досягли віку повноліття, – час-
то не опираються через низку психологічних факторів або тому, що бояться 
застосування сили з боку злочинця. M.C. v. Bulgaria, § 164 
Крім того, розвиток права та практики у цій галузі відбиває просуван-

ня суспільства до дійсної рівності та поваги сексуальної автономії кожного. 
M.C. v. Bulgaria, § 165 
У світлі усього цього Суд переконаний, що будь-який жорсткий підхід 

до переслідування сексуальних злочинів, такий як вимога довести фізич-
ний опір у будь-яких обставинах, загрожує тим, що певні типи зґвалтуван-
ня залишаться непокараними, і, таким чином, шкодить ефективному захи-
сту сексуальної автономії особи. Відповідно до сучасних стандартів та 
тенденцій у цій сфері слід вважати, що позитивні обов’язки держав-
учасниць за статтями 3 та 8 Конвенції вимагаються передбачити відпові-
дальність та ефективно переслідувати недобровільні сексуальні акти, у 
тому числі за відсутності опору з боку потерпілої. M.C. v. Bulgaria, § 166 
Суд зазначає, що стаття 152 § 1 Кримінального кодексу не вказує на 

будь-які вимоги щодо фізичного опору з боку потерпілої та визначає зґвал-
тування у спосіб, який майже не відрізняється від формулювань, що зу-
стрічаються у законах інших держав-учасниць. Як з’ясовано вище, бага-
то правових систем продовжують визначати зґвалтування посиланням на 
засоби, що використовуються злочинцем, щоб підкорити потерпілу. M.C. 
v. Bulgaria, § 170 
Але вирішальним є значення, яке мають слова «сила» чи «погрози», 

або інші терміни, використані у правових визначеннях. Наприклад, у пев-
них юрисдикціях «сила» вважається встановленою у випадку зґвалтуван-
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ня самим фактом, що злочинець вчинив сексуальний акт без згоди потерпі-
лої або тому що він утримував її тіло та маніпулював ним з метою вчинити 
сексуальний акт без згоди. Як зазначалося вище, всупереч законодавчим 
визначенням, суди у численних юрисдикціях опрацювали свої тлумачен-
ня таким чином, щоб охопити будь-які недобровільні сексуальні акти. 
M.C. v. Bulgaria, § 171 
У цій справі за відсутності судової практики, яка чітко стосується пи-

тання, чи кожен сексуальний акт, що здійснюється без згоди потерпілої, 
карається болгарським законом, важко дійти надійного загального висно-
вку у цьому питанні на підставі рішень Верховного Суду та правничих 
публікацій. Чи вважається, що сексуальний акт у певному випадку має мі-
стити насильство, завжди залежить від судової оцінки фактів. Додає склад-
нощів також відсутність надійного дослідження прокурорської практики 
у випадках, які не дійшли до суду. M.C. v. Bulgaria, § 172 
Тим не менше, варто уваги, що Уряд не зміг надати копії рішень або 

правових коментарів, які ясно спростували б заяви про обмежувальний 
підхід у розслідуванні зґвалтування. Власні подання Уряду щодо елемен-
тів зґвалтування у болгарському праві були непослідовними та неясними. 
І нарешті, те, що переважна більшість оприлюднених рішень Верховного 
Суду стосувалися зґвалтування, вчиненого з використанням суттєвого 
насильства (за винятком тих, де потерпіла була фізично або психічно не-
повноцінна), хоча й не є вирішальним фактором, але може вважатися по-
казником того, що більшість справ, де було встановлено використання 
незначного фізичного насильства та опору, або взагалі не було фізичного 
насильства та опору, не були розслідувані. M.C. v. Bulgaria, § 173 
Суду не потрібно шукати остаточну відповідь щодо практики органів 

влади Болгарії у справах про зґвалтування взагалі. Для цілей цієї справи 
достатньо зазначити, що твердження заявниці щодо обмежувальної прак-
тики ґрунтувалось на розумних аргументах і не було спростовано Урядом. 
M.C. v. Bulgaria, § 174 
Повертаючись до особливих обставин справи заявниці, Суд зазначає, 

що протягом розслідування було допитано багато свідків та отримані екс-
пертні висновки психолога та психіатра. Справа була розслідувана, та про-
курор склав мотивований висновок, пояснивши свою позицію доволі де-
тально. M.C. v. Bulgaria, § 175 
Суд визнає, що перед органами влади Болгарії постало складне завдан-

ня, оскільки вони стикнулися з двома протилежними версіями події та 
малою кількістю «прямих» доказів. Суд не знецінює зусиль, докладених 
слідчим та прокурорами під час розслідування справи. M.C. v. Bulgaria, § 176 
Тим не менше, він відзначає, що наявність двох несумісних версій по-

дії вочевидь вимагало оцінки достовірності свідчень у контексті події та 
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перевірки усіх супутніх обставин. Але майже нічого не було зроблено, 
щоб перевірити надійність версії події, запропонованої Р. та А., а також 
свідками, викликаними на їх клопотання. Зокрема, свідкам, чиї свідчення 
суперечили одне одному, такі як пані Т. та пан М., не було проведено 
очної ставки. Не було спроб встановити більш точно час подій. Заявниці 
та її представникам не було надано можливості поставити запитання до 
свідків, яких вони підозрювали в упередженості. У своїх рішеннях про-
курори не приділили жодної уваги питанню, чи була історія, що її розпо-
віли Р. та А., вірогідною, коли деякі з їх тверджень викликали сумнів, як, 
наприклад, таке, ніби заявниця, 14-річна дівчина у той час, почала песту-
вати А. через хвилину після того, як вперше у своєму житті мала секс з чо-
ловіком. M.C. v. Bulgaria, § 177 
Таким чином, Суд вважає, що органи влади не використали усіх мож-

ливостей для встановлення усіх обставин та не оцінили з достатньою на-
дійністю вірогідність суперечливих тверджень. M.C. v. Bulgaria, § 178 
Дуже важливо, що причиною недбалості була, вочевидь, думка слід-

чого та прокурора, що оскільки все, що сталося, було «зґвалтування зако-
ханих» («date rape»), за відсутності «прямих» доказів зґвалтування, таких 
як сліди насильства або опору, чи закликів про допомогу, вони не могли 
дійти висновку про відсутність згоди і, таким чином, про наявність зґвал-
тування з оцінки всіх обставин. Цей підхід чітко вбачається в позиції слід-
чого та, особливо, у рішенні прокурора області від 13 травня 1997 року і 
рішенні Головного прокурора від 24 червня 1997 року. M.C. v. Bulgaria, § 179 
Крім того, здається, що прокурор не виключав можливості, що заяв-

ниця могла і не давати згоди, але став на точку зору, що у будь-якому ра-
зі за відсутності доказів опору, не можна зробити висновок, що злочинці 
розуміли, що заявниця не погоджується. Прокурор не скористався можли-
вістю доказати винність злочинців, оцінивши всі обставини, такі як дока-
зи того, що вони навмисно обманули заявницю, щоб завести її до безлюд-
ного місця, створивши таким чином умови для примусу, і також оцінивши 
вірогідність викладу фактів, запропонованого трьома чоловіками та свід-
ками, викликаними за їхнім клопотанням. M.C. v. Bulgaria, § 180 
Суд вважає, що хоча на практиці іноді може бути важко довести від-

сутність згоди за браком «прямих» доказів зґвалтування, таких як сліди 
насильства, або прямих свідків, тим не менше, органи влади мають ви-
користати усі факти й прийняти рішення на підставі оцінки усіх супут-
ніх обставин. Слідство та його висновки мають концентруватися на пи-
танні незгоди. M.C. v. Bulgaria, § 181 
Це не було зроблено у справі заявниці. Суд знаходить, що відсутність 

достатнього розслідування органами влади супутніх обставин була нас-
лідком їхнього недоречного наголосу на «прямих» доказах зґвалтування. 
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Їх підхід у цій справі був обмежувальним, таким, що практично перетво-
рив «опір» на визначальний елемент складу злочину. M.C. v. Bulgaria, § 182 
Органам влади можна також дорікати за те, що вони звернули мало 

уваги на особливу вразливість молодої особи та особливі психологічні 
фактори, які присутні у справах, що стосуються зґвалтування неповнолі-
тніх. M.C. v. Bulgaria, § 183 
Крім того, вони проводили розслідування із значними затримками. 

M.C. v. Bulgaria, § 184 
Підсумовуючи, Суд, не висловлюючи думки щодо винності Р. та А., 

вважає, що ефективність розслідування справи заявниці та, особливо, 
підхід, застосований слідчим та прокурорами у справі, не відповідає вимо-
гам, притаманним позитивним обов’язкам Держави – у світлі відпові-
дних сучасних стандартів у порівняльному та міжнародному праві – вста-
новити та ефективно застосувати систему кримінального права, що карає 
усі форми зґвалтування та сексуального зловживання (sexual abuse). M.C. v. 
Bulgaria, § 185 
Щодо аргументу Уряду, ніби національна правова система надає мо-

жливість цивільного позову до злочинців про відшкодування, Суд відзна-
чає, що це твердження не було обґрунтовано. У будь-якому разі, як зазна-
чалось вище, ефективний захист від зґвалтування та сексуальної образи 
вимагає заходів кримінально-правової природи. M.C. v. Bulgaria, § 186 
Таким чином, Суд вважає, що у цій справі було порушення державою-

відповідачем позитивного обов’язку як за статтею 3, так і за статтею 8 
Конвенції. Він також вирішує, що не виникає окремих питань з погляду 
статті 13 Конвенції. M.C. v. Bulgaria, § 187 

3.1.3. Спеціальні заходи 

   .       D. v. UK, § 49-54 – с. 272-274 

У цій справі не заперечувалось, що занедбаність та зловжи-
вання, яких зазнали чотири дитини-заявника, перетнули поріг нелюдсь-
кого та такого, що принижує гідність, поводження. Про таке поводження 
місцеві органи були повідомлені щонайменше у жовтні 1987 року. Вони 
були зобов’язані за законом захистити дітей та мали різноманітні повно-
важення для цього, у тому числі можливість влаштувати дітей поза бать-
ківською оселею. Але дітей узяли під невідкладну опіку, за наполяганням 
матері, лише 30 квітня 1992 року. За ці чотири з половиною роки вони 
зазнавали у своєму домі того, що дитячий психіатр, який їх обстежував, 
назвав жахливим випробуванням. Рада з питань компенсації шкоди, за-
вданої злочинами, також вирішила, що діти перебували у приголомшли-
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вій занедбаності протягом тривалого строку та зазнали фізичної й пси-
хологічної шкоди, безпосередньо пов’язаної з насильницьким злочином. 
Суд визнає, яке важке та делікатне питання мали вирішувати соціальні 
служби та важливість узгодити принципи поваги та захисту сімейного 
життя. Але цей випадок не залишає сумнівів, щодо система не захистила 
цих дітей від тяжких та тривалих занедбаності та зловживань. Z. v. UK, § 74 

Суд зазначає відсутність будь-яких вказівок у документах соціальної 
служби, що існувала якась підозра щодо сексуального насильства у родині 
заявників. Заявники також визнали, що вони не подавали однозначних скарг 
до органів влади. D.P. & J.C. v. UK, § 110 
Таким чином, не доведено, що місцеві органи влади знали про сексуа-

льне насильство. Суд не наважується робити будь-які висновки або при-
пущення, виходячи із стану документації. Як підкреслив Уряд, з того ча-
су, як ця родина вперше потрапила до уваги соціальної служби приблизно 
у 1967 році, минув значний строк і певні документи могли бути втрачені. 
Були надані документи, що стосуються більшої частини строку і дозволя-
ють відтворити – якщо не повністю, то у головних рисах, – картину сімейно-
го стану. D.P. & J.C. v. UK, § 111 
На основі цих матеріалів Суд має розглянути, чи повинні були місцеві 

органи влади знати, що заявники зазнають сексуального насильства з бо-
ку їхнього вітчима. З 1967 року соціальна служба майже постійно контак-
тувала з цією родиною, надаючи поради матері, практичну допомогу у ви-
рішенні проблем з житлом та з радою по електроенергії, яка погрожувала 
їм відключенням, підтримку за хронічних фінансових проблем та все зро-
стаючих труднощів, які зазнавали діти. З 1973 року документи соціальної 
служби згадують, що другий заявник «бруднив» білизну, і це мало нас-
лідком втручання професійних медиків і влаштування його до лікарні. 
Якнайменше з 1978 року стурбованість викликали прогули багатьох дітей 
з цієї родини, на що звернули увагу службовця відділу освіти. Доповіда-
лось про випадки насильства, але вони були спорадичні: випадок 29 черв-
ня 1978 року, коли діти скаржилися, що N.C. побив їх, 7 липня 1980, 
коли дитина А. скаржилась, що її побили під час прогулянки, скарга J. від 
29 травня 1981 року, що N.C. вдарив її, та від 27 листопада 1981 року, ко-
ли N.C. скаржився, що другий заявник розтрощив дім. Не можна вважати, 
що це викриває чіткий зразок віктимізації або насильства. Тому Суд не 
впевнений, що були певні особливі ознаки неспокійної та насильницької 
атмосфери у сім’ї, які мали викликати підозру у соціальної служби щодо 
більш глибоких, прихованих проблем у сім’ї, яка зазнавала фінансових 
труднощів, якій траплялося переживати причетність до кримінальних роз-
слідувань, та у якій матір була визнана «менш турботливою», ніж мала 
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бути. Соціальні служби не тільки не вважали N.C. загрозливим елементом 
у цьому сценарії, але у них були підстави вважати, принаймні у перші ро-
ки, що він має позитивний влив, надаючи батьківську турботу зростаючій 
кількості дітей, підтримку матері та певні додаткові кошти. Зважаючи на 
те, що матір намагалась покривати N.C., а діти мовчали під час численних 
контактів з різними професіоналами на протязі років, Суд не вважає, що 
соціальним службам можна дорікати за те, що вони не порушити розслі-
дування щодо можливих прихованих проблем. D.P. & J.C. v. UK, § 112 
Також не можна вважати, що соціальні служби через триваючі пробле-

ми заявників у сім’ї були зобов’язані за статтею 3 Конвенції влаштувати 
їх під постійну зовнішню опіку. Суд вже мав нагоду наголосити на склад-
них та делікатних питаннях, які змушені вирішувати соціальні служби, 
та на важливості узгодити принципи поваги та захисту сімейного життя. 
Хоча часом обидві заявниці виглядали дуже нещасними у сімейній обста-
новці, але обидві доводили сильну прихильність до сім’ї. Після того, як 
першу заявницю тимчасово влаштували до прийомної сім’ї у травні 1980 
року, вона повернулась додому на її власне прохання. Другий заявник пе-
ребував у дитячому будинку з 1982 до 1984 року і мав можливість за бажан-
ням проводити вихідні дома; і хоча часом він виказував небажання йти 
додому, іншим разом він здавався задоволеним своїми відвідинами роди-
ни. Щоб соціальній службі виправдано вдатися до драконівських заходів 
та перервати постійний зв’язок обох заявників з їхньою родиною, потріб-
ні були переконливі підстави, яких у відповідний час не було. D.P. & J.C. v. 
UK, § 113 
Суд не вважає доведеним, що місцеві органи влади мали бути обізнані 

про сексуальне насильство, вчинене N.C. щодо заявників у їхньому домі. 
За таких обставин не можна вважати, що органи влади не виконали якийсь 
позитивний обов’язок вдатись до ефективних заходів, щоб захистити їх від 
насильства. Тож, порушення статті 3 Конвенції не було. D.P. & J.C. v. UK, § 114 

Питання полягає у тому, чи знали місцеві органи влади (що діяли через 
відділення по соціальній роботі), або мали знати, що заявники зазнавали 
або їм загрожувало насильство, та, якщо так, чи вдалися вони до розумно 
доступних їм заходів, щоб захистити їх від насильства. E. v. UK, § 92 
Здається сторони згодні, що треба розглядати період після січня 1977 

року, оскільки не було ніяких ознак або доказів сексуального або фізично-
го насильства до того, як з E. у листопаді 1976 року сталося передозування 
та L. у січні 1977 року втік з дому. Хоча у деяких свідченнях E. пригадує, 
що скаржилася на W.H. приблизно у 1974 році, вона непевно пам’ятає де-
талі, і заявники не спиралися на них під час доведення обізнаності про 
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насильство до 1977 року. Сторони незгодні у тому, чи мали органи влади 
знати про насильство, що продовжувалось після цього. E. v. UK, § 93 
Суд нагадує, що до того, як Т. розповів про сексуальне насильство 

своєму соціальному робітнику у 1988 році, немає ознак, що хтось з дітей 
у домі скаржився на те, що насильство триває після січня 1977 року. Уряд 
тримається думки, що в соціальних працівників не було жодного приводу 
припустити, що він і надалі становить небезпеку, і що, у світлі знань та 
практики на той час, те, що його знайшли дома після засудження у січні 
1977 року, не могло вважатися вагомою підставою для стурбованості або 
надати достатні підстави вдатися до дій щодо нього. E. v. UK, § 94 
Але Суд відзначає припущення Уряду, що навіть якщо не було такої 

формальної умови його умовного звільнення, треба було розуміти, що 
W.H. не дозволяється проживати у домі заявників. Вивчення матеріалів 
викриває наступні обставини: 

– W.H. був звинувачений у серії тяжких сексуальних злочинів щодо 
двох дітей у сім’ї, яка свідчила про минулі повторювані злочини; 

– розповідь E. у лікарні свідчила, що у домі існував також елемент фі-
зичного насильства; 

– як E., так і L. виявляли ознаки значного страждання та стурбованос-
ті, викликані відомим домашнім насильством, яке спонукало E. прийняти 
надмірну дозу пігулок, а L. втекти з дому; 

– у доповіді про розслідування соціальної служби від 28 січня 1977 
року, яка складена соціальним працівником паном R., зазначається, що W.H. 
не дуже усвідомлював тяжкий характер звинувачень, та що мати також не 
усвідомлювала звинувачення проти нього та балакала про одруження; 

– у доповіді робився висновок, що певний час потрібно було б пильно 
спостерігати за обвинуваченим; 

– у записах пана R. за березень 1977 року є висновок, що мати досі 
живе з ним; 

– письмові свідчення соціального працівника пана M. вказують, що він 
вважав W.H. нечесним та схильним до брехні, коли йому це вигідно; 

– у тому ж свідченні пан М. пригадує, як два або три рази, коли він 
приходив зненацька, то зустрічав W.H., що виходив з дому; 

– доповідь соціальної служби про розслідування, складена 1 червня 
1977 року, зазначає, що вона залишила дім після сварки з чоловіком, що 
живе з її матір’ю, у невстановлений день, але, здається, десь у березні 1977 
року. E. v. UK, § 95 
Суд впевнений, що з цих обставин соціальні служби повинні були зна-

ти, що ситуація у сім’ї викриває минуле сексуальне та фізичне насильство 
з боку W.H., та що, незважаючи на умовне звільнення, він продовжував 
підтримувати тісні зв’язки з цією родиною, у тому числі з дітьми. Навіть 
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якщо соціальні служби не знали, що він вдається до насильства у цей час, 
вони мали знати, що діти залишаються під потенційною загрозою. Те, що 
у той час не було таких знань, як сьогодні, про поширеність та настирли-
вість сексуальних злочинців, що віктимізують дітей у сім’ї, не має значен-
ня у цій справі, коли, як наголосив заявник, соціальні працівники знали про 
випадки сексуального насильства, які призвели до кримінального засуд-
ження, та були зобов’язані стежити за поведінкою злочинця після засуд-
ження. E. v. UK, § 96 
Але соціальні служби не вжили заходів, які дали їм змогу з’ясувати 

дійсний масштаб проблеми та, можливо, запобігти подальшому насиль-
ству. Уряд визнав, що після першої розповіді соціальні служби мали пра-
цювати як з E., так і з L., які виказували значний розпач щодо ситуації 
дома, і це могло призвести до ліпшого розуміння процесів у сім’ї; та що 
найважливіше, соціальні служби мали направити L. до доповідача у спра-
вах дітей, що могло призвести до встановлення нагляду над одним або 
кількома дітьми, які жили з відомим та засудженим злочинцем. E. v. UK, § 97 

Крім того, Уряд погодився, що треба було докласти більших зусиль 
для розслідування, чи не порушував W.H. умови звільнення, що важливим 
недоліком було не надати повні та суттєві деталі щодо становища у сім’ї 
суду, коли заявників розпитували щодо прогулів та правопорушень, та що 
не було доказів співпраці або обміну інформацією між шкільною адмініс-
трацією, яка намагалася боротися з постійними прогулами, та соціальни-
ми службами, які мали доступ до інформації про більш загальне сімейне 
становище та минуле. Не видно також, що зізнання Е. у лікарні у грудні 
1976 року були направлені до соціальних служб, або якщо й були, то на 
них якось відреагували. E. v. UK, § 98 
Суд нагадує доводи Уряду, що незважаючи на всі визнані недоліки, не 

доведено, що можна було змінити становище, тобто, що більш тісна спів-
праця та обмін інформацією між органами влади, які зобов’язані захища-
ти заявників, та більш пильне спостереження за родиною не обов’язково 
мали викрити або запобігти насильству. Але стандарт статті 3 не вимагає 
довести, що «якби не» бездіяльність та помилки органів влади, погане 
поводження не трапилось би. Невжиття розумно доступних заходів, які 
мали дійсну можливість змінити результат або зменшити шкоду, достат-
ньо, щоб визнати відповідальність держави. E. v. UK, § 99 
Суд переконаний, що брак розслідування, обміну інформацією та спів-

праці, зразок якого відповідні органи показали у цій справі, значно впли-
нув на розвиток подій та що при належному та ефективному виконанні 
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ними своїх обов’язків можна було, розмірковуючи тверезо, сподіватися 
уникнути або хоча б зменшити ризик чи завдану шкоду. E. v. UK, § 100 
Таким чином, у цій справі було порушення статті 3 щодо заявників. 

E. v. UK, § 101 

Суд вважає, що органи влади знали або мали знати, що Хасану Кайя 
може загрожувати помста, оскільки підозрювали, що він надавав допомо-
гу пораненим членам РПК. Через невжиття щодо нього особливих заходів 
захисту та через загальні вади у системі кримінального права він наражав-
ся на небезпеку не тільки позасудової розправи, але також і поганого по-
водження з боку осіб, яких не можна було притягти до відповідальності. 
Тому Уряд відповідає за погане поводження, яке зазнав Хасан Кайя від 
часу свого зникнення до своєї смерті. Mahmut Kaya, § 116 
Суд погоджується з Комісією, що справжні обставини, за яких утри-

мувався Хасан Кайя, та як він отримав тілесні ушкодження, виявлені під 
час автопсії, невідомі. Наявні медичні докази також не доводять, що рівень 
завданих страждань можна вважати надто жорстоким та тяжким. Але не-
має сумнівів, що коли так зв’язували зап’ястя Хасана Кайя проволокою, 
що порізали шкіру, та піддавали його ступні впливу води або снігу, – не-
залежно від того, навмисно це робилось або ні, – то це можна вважати не-
людським та таким, що принижує гідність, поводженням у значенні стат-
ті 3 Конвенції. Mahmut Kaya, § 118 

Після того, як Франсін не впустили до Нідерландів, її поселили до го-
телю у аеропорті Ширпол. Вона залишалась там під наглядом Королівсь-
кої військової поліції до її висилки, призначеної на вечір 31 грудня 1993 
року. Nsona, § 94 

30 грудня 1993 року органи влади Нідерландів запропонували Баті 
Нсона супроводжували Франсін під час повернення літаком до Заїру за 
рахунок компанії «SWISSAIR». Вона спочатку погодилася, але потім змі-
нила свій намір. Nsona, § 95 
У Суді звертали увагу на те, що Бата Нсона прибула до Нідерландів у 

1989 році у сподіванні отримати статус біженця. У 1992 році їй видали 
дозвіл на проживання з гуманітарних підстав, що, на думку заявника, свід-
чить про визнання владними органами того, що у випадку повернення до 
Заїру їй загрожуватиме реальна небезпека. 
Навіть якщо це так, але факт залишається фактом: вона прибула тим 

же рейсом, що й Франсін, подорожуючи під своїм ім’ям та із заїрським 
паспортом, який вочевидь видали у Кіншасі напередодні. 
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Не надано також будь-яких доказів неясного припущення того, ніби 
Бата Нсона могла зазнати поганого поводження з боку заїрської влади 
через незаконний запис в її паспорті щодо Франсін. 
За таких обставин розлучення Франсін та Бати Нсона не можна стави-

ти у провину державі-відповідачу. Nsona, § 96 
Після того, як Бата Нсона відмовилася супроводжувати Франсін до 

Заїру, органи влади Нідерландів звернулися до іншої дорослої людини. 
У національних судах заявники заперечували, що саме пані М.М. супро-
воджувала Франсін до Заїру, але у цьому Суді вони про це не згадували. 
З іншого боку, заявники стверджували у суді, що Бата Нсона та пані 

М.М. не були знайомі. Вони заперечували, що копії документів, що сто-
сувалися пані М.М., знайшли у валізі Бати Нсона. Але у матеріалах Комі-
сії є копія звіту офіцера Королівської військової поліції, який свідчить, 
що такі копії насправді були знайдені там. Враховуючи це, Суд погоджу-
ється, що органи влади могли розумно припускати, що між пані М.М. та 
Батою Нсона існує достатній зв’язок, щоб можливо було доручити пані 
М.М. супроводжувати Франсін назад до Кіншаси. Nsona, § 97 
Франсін та пані М.М. подорожували разом до Цюріха. Незалежно від 

того, полетіла пані М.М. до Кіншаси чи зникла, як стверджують заявники, 
але Франсін мала залишитися у аеропорту Цюріха до 6 січня на вимогу 
адвоката заявників, який, як наслідок, частково відповідає за тривалість 
випробувань Франсін, якщо не за те, що вона змушена була продовжити 
подорож без супроводу. 
Семидобова подорож Франсін до Кіншаси, напевно, була важким ви-

пробування для неї. Але вона знаходилась під наглядом органів влади Ні-
дерландів під час перебування у аеропорту Ширпол та у дитячій кімнаті 
компанії «SWISSAIR» під час перебування у Цюріху. 
Виходячи з обставин справи, Суд не знаходить, що спосіб, у який здійс-

нили переміщення Франсін, не становить собою поводження такого характе-
ру, щоб перетворити його на «нелюдське або таке, що принижує гідність» у 
розумінні статті 3 Конвенції. Nsona, § 99 
У цьому аспекті справа обертається біля твердження, що Уряд не приді-

лив достатньої уваги можливості того, що Франсін може залишитися без 
належного нагляду після повернення до Заїру. Не стверджувалося, що Фран-
сін було чого побоюватися з боку заїрської влади. Nsona, § 100 
Коли вона прибула до аеропорту Кіншаси 7 січня 1993 року, Франсін 

зустрів діловий партнер компанії «SWISSAIR», який передав її до заїрських 
імміграційних органів. Наступного дня її взяли до свого дому пан Мбемба 
та пані Бакангадіо, у яких вона знаходилась до подорожі до Нідерландів. 
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6 січня владні органи Нідерландів безуспішно намагались за допомо-
гою посольства Нідерландів у Кіншасі організувати зустріч Франсін. 7 січня 
посольство звернулось до Червоного Хреста з проханням потурбуватися 
про Франсін. У цьому проханні було відмовлено, коли з’ясувалось, що вже 
існують інші домовленості. Nsona, § 101 
Враховуючи, що компанія «SWISSAIR» домовилася про зустріч Фран-

сін у аеропорту Кіншаса та це виявилось достатнім, Суд вважає, що недо-
статньо підстав дорікати Уряду Нідерландів у тому, що він не діяв з належ-
ною ретельністю. Nsona, § 102 
Найбільш вражаючою обставиною у цій справі є та квапливість, з якою 

нідерландські органи влади виконали рішення вислати Франсін з Нідер-
ландів та їхнє очевидне бажання перекласти на інших відповідальність за 
її благополуччя як тільки вона залишить територію Нідерландів (на пані 
М.М. та особливо на компанію «SWISSAIR»). У випадку, який стосувався 
9-річної дівчинки таке ставлення, безумовно, не є бездоганним, з чим фак-
тично погодився і Уряд. 
Тим не менше, у обставинах цієї справи Нідерланди не можна вважати 

відповідальними за поводження з Франсін у такий спосіб, щоб встановити, 
ніби вона була жертвою «нелюдського та такого, що принижує гідність, 
поводження» або за створення загрози такого поводження. 
Таким чином, порушення статті 3 не було. Nsona, § 103 

Особлива думка 
Nsona. Незгодна (dissenting) думка судді де Мейера: Ризик зазнати тортур або нелюдського 

чи такого, що принижує гідність поводження або покарання у країні, до якої 
повертається особа, є не єдиною обставиною, за якої висилка іноземця може 
поставити питання з погляду статті 3 Конвенції. 

 У цій справі це питання виникло внаслідок «квапливості», з якою органи 
влади Нідерландів вислали 9-річну дівчинку, не потурбувавшись достатньо 
про вивчення її доволі складних особистих та сімейних обставин та переклав-
ши «усю відповідальність за її благополуччя після того, як вона покинула 
Нідерланди, на інших». 

 Це не лише «хибна» позиція, але перш за все, на мою думку, поводження, яке 
важно назвати людським. 

Заявник вважав, що Велика Британія не забезпечила його право не за-
знавати тортур і порушила статтю 3 Конвенції, розглянуту у сполученні 
зі статтями 1 та 13. ‹…› Він доводив, що при правильному тлумаченні ці 
положення у сукупності вимагають, щоб британський уряд допоміг од-
ному з своїх громадян отримати ефективні засоби захисту проти іншої 
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держави стосовно тортур. Але наданий уряду Кувейту імунітет від цивіль-
них позовів перешкоджає досягненню цієї мети. Al-Adsani, § 34 
Обов’язок, який прийняли на себе держави-учасниці за статтею 1 Кон-

венції обмежується «забезпеченням» (французькою – «reconnaître») перелі-
чених прав та свобод особам у межах їх «юрисдикції». Al-Adsani, § 36 
Заявник не стверджував, що тортури сталися у межах юрисдикції Ве-

ликої Британії та що влада Великої Британії була причетна до того, що 
сталося. За таких обставин не можна вважати, що Висока Договірна Сто-
рона була зобов’язана забезпечити відшкодування цивільної шкоди 
заявнику у зв’язку з тортурами, застосованими за його словами держав-
ними органами Кувейту. Тож у цій справі ніякого порушення статті 3 не 
було. Al-Adsani, § 39-40 
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3.1.4. Заходи по запобіганню поганому поводженню 
під вартою 

Суд схвалює висловлені Комісією зауваження щодо важли-
вості незалежного та ретельного обстеження осіб, які звільняються з-під 
варти. Європейський Комітет по запобіганню тортурам також наголосив, 
що належне медичне обстеження є суттєвою гарантією від поганого повод-
ження із затриманими особами. Таке обстеження має здійснюватись ліка-
рем належної кваліфікації, без присутності будь-кого з поліцейських офі-
церів, та довідка про обстеження має містити не тільки подробиці будь-
яких виявлених ушкоджень, але й пояснення пацієнта щодо того, як вони 
виникли, та думку лікаря щодо того, як пошкодження узгоджуються з 
цими поясненнями. Практика поверхових та колективних оглядів, яка бу-
ла проілюстрована у цій справі, підриває ефективність та надійність цієї 
гарантії. Akkoç, § 118 

3.2. Обов’язок здійснити розслідування 
(статті 3 та 13 Конвенції) 
3.2.1. Загальні принципи 

Стаття 13 Конвенції гарантує доступність на національному 
рівні засобу захисту, здатного втілити в життя сутність прав та свобод за 
Конвенцією, у якому б вигляді вони не забезпечувались у національній 
правовій системі. Таким чином, стаття 13 вимагає, щоб норми національно-
го правового засобу стосувалися сутності «небезпідставної заяви» за Кон-
венцією та надавали можливість виправити порушення. Balogh, § 61; Afanasyev, 
§ 75; Naumenko, § 134 

Держави-учасниці мають певну свободу розсуду щодо способу, у який 
вони виконують свої зобов’язання за цим положенням Конвенції. Зміст 
зобов’язань за статтею 13 також залежить від характеру скарги заявника 
за Конвенцією. Balogh, § 61; Afanasyev, § 75 

Засіб захисту, що вимагається статтею 13, має бути «ефективним» як 
у законі, так і на практиці, зокрема у тому сенсі, щоб його використання 
не було ускладнене діями або недоглядом органів влади відповідної дер-
жави. Balogh, § 61; Afanasyev, § 75; Naumenko, § 134 

Зміст зобов’язання за статтею 13 залежить від природи скарги, яку за-
явник обґрунтовує на підставі Конвенції. За певних умов певне сполучення 
внутрішніх засобів правового захисту може відповідати вимогам статті 13, 
навіть якщо окремо жоден з цих засобів не відповідає їм. Naumenko, § 134 
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Характер права, захищеного статтею 3 позначається на значенні стат-
ті 13. Коли особа робить небезпідставну заяву, що вона зазнала тортур 
або істотно поганого поводження з боку державних посадовців, поняття 
«ефективного засобу захисту» передбачає, крім виплати відшкодування у 
відповідних випадках, ретельне та ефективне розслідування, яке здатне 
призвести до встановлення та покарання відповідальних осіб, у тому чис-
лі ефективний доступ скаржника до процедури розслідування. Yaman, § 53; 
Çelik, § 54; Yüksel, § 36; Afanasyev, § 75; Naumenko, § 134 

Зобов’язання за статтею 2 Конвенції захищати життя у сполученні з 
загальним обов’язком держави за статтею 1 Конвенції «забезпечити кож-
ному у межах її юрисдикції права та свободи, передбачені у цій Конвен-
ції», вимагає за змістом здійснення ефективного офіційного розслідуван-
ня, коли людина загинула внаслідок застосування сили. Істотною метою 
такого розслідування є забезпечення ефективного застосування національ-
ного законодавства, яке захищає право на життя та, у тих випадках, де 
причетні державні агенти або органи, забезпечити відповідальність за 
смерть, яка сталася з їхньої вини. За якої форми розслідування буде досяг-
нуто цієї мети, залежить від різноманітних обставин. Але яку б форму не 
було обрано, владні органи мають діяти за власною ініціативою, як тільки 
їм стане відомо про те, що сталося. Вони не можуть діяти в залежності 
від того, чи подали близькі родичі формальну скаргу або взяли вони на 
себе проведення будь-яких слідчих дій. Aktaş, § 299 

Коли йдеться про право такого фундаментального значення, як право 
на життя або заборона поганого поводження, стаття 13, – на додаток до 
виплати компенсації у відповідних випадках, – вимагає ретельного та ефек-
тивного розслідування, здатного призвести до встановлення та покарання 
відповідальних осіб, у тому числі ефективного доступу скаржника до про-
цедури розслідування. Крім того, у випадку порушення статей 2 та 3 Кон-
венції, які вважаються найбільш фундаментальними положеннями Кон-
венції, до переліку доступних засобів захисту має загалом належати й ком-
пенсація за немайнову шкоду, яка виникла внаслідок порушення. Balogh, § 62 

Але ефективність засобу захисту для цілей статті 13 не залежить від 
впевненості у сприятливому наслідку для заявника. Balogh, § 63 

Суд нагадує, що стаття 13 Конвенції вимагає доступності ефективних 
засобів захисту лише щодо тих скарг, які є небезпідставними в сенсі Кон-
венції, тобто які prima facie ставлять серйозні проблеми поваги до гаранто-
ваних нею прав. Naumenko, § 134 

Коли особа небезпідставно заявляє, що вона зазнала з боку поліції або 
інших подібних агентів держави дуже поганого поводження, яке порушує 
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закон та статтю 3, це положення, якщо розглядати його у сукупності з за-
гальним обов’язком держави за статтею 1 Конвенції «забезпечити кожно-
му у межах її юрисдикції права та свободи, передбачені у цій Конвенції», 
вимагає за змістом здійснення ефективного офіційного розслідування. Це 
розслідування, як і розслідування за статтею 2, має надавати можливість 
встановити та покарати відповідальних. Assenov, § 102; Labita, § 131; Sevtap 
Veznedaroğlu, § 32; Dikme, § 101; Caloc, § 89; Elci, § 648; Kmetty, § 38; Toteva, § 62; Krastanov, 
§ 57; Poltoratskiy, § 125; Kuznetsov, § 105; Naumenko, § 110 
Інакше – всупереч її фундаментальному значенню – загальна правова 

заборона тортур і нелюдського та такого, що принижує гідність, поводжен-
ня і покарання залишилася б неефективною на практиці, та державні служ-
бовці могли б у певних випадках безкарно порушувати права тих, хто пе-
ребуває під їхньою владою. Assenov, § 102; Labita, § 131; Sevtap Veznedaroğlu, § 32; 
Dikme, § 101; Caloc, § 89; Elci, § 648; Kmetty, § 38; Naumenko, § 109 

Процесуальні обов’язки можуть бути виведені з різноманітних поло-
жень Конвенції, коли є потреба забезпечити, щоб права, гарантовані Кон-
венцією, були не теоретичними або примарними, а здійсненними та ефек-
тивними. Обов’язок здійснити ефективне розслідування у випадку смерті, 
спричиненої у тому числі державними силами безпеки, було з цієї причи-
ни виведено із статті 2, яка гарантує право на життя. Але це положення 
включає вимогу, щоб право на життя «захищалося законом». Це також 
може стосуватися ситуацій, коли ініціатива має належати державі з того 
практичного міркування, що жертва загинула та обставини смерті можуть 
бути відомі головним чином держаним службовцям. İlhan, § 91 
Однак стаття 3 сформульована у матеріальних (substantive) термінах. 

Крім того, хоча потерпілий від можливого порушення цього положення 
може знаходитись у вразливому становищі, практична складність ситуації 
часто відрізнятиметься від випадків смертельного застосування сили або 
підозрілої смерті. Суд вважає, що вимоги за статтею 13 Конвенції, за яки-
ми особа, яка обґрунтовано заявляє про порушення статті 3, має отримати 
ефективні засоби захисту, загалом передбачають як відшкодування заяв-
нику, так і необхідні процесуальні гарантії від зловживань з боку держав-
них службовців. Практика Суду встановлює, що поняття ефективного 
засобу захисту у цьому контексті включає обов’язок здійснити ретельне 
та ефективне розслідування, яке здатне призвести до встановлення та по-
карання відповідальних за будь-яке погане поводження та надає 
скаржнику ефективний доступ до процесу розслідування. Чи потрібно та 
необхідно встановлювати процесуальне порушення статті 3, залежить, 
таким чином, від обставин кожного випадку. İlhan, § 92 
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У численних справах за статтею 3 Конвенції ставилося питання щодо 
позитивного обов’язку здійснити офіційне розслідування. Загалом, не слід 
вважати, що такий позитивний обов’язок має обмежуватися лише випадка-
ми поганого поводження з боку державних службовців. M.C. v. Bulgaria, § 151 

3.2.2. Небезпідставна заява 

На підставі доказів, наданих у цій справі, Суд визнав держа-
ву відповідальною за статтею 3 щодо поганого поводження із заявником. 
Тож скарга заявника у цьому відношенні є «небезпідставною» для мети 
статті 13 у сполученні зі статтею 3 Конвенції. Krastanov, § 58; Çelik, § 56; Yüksel, 38; 
Yaman, § 55 

Як наслідок, органи влади були зобов’язані провести ефективне розслі-
дування обставин, за яких заявник отримав ушкодження. Krastanov, § 58; Çelik, 
§ 56; Yüksel, 38 

З іншого боку, Суд нагадує, що відхилення скарги за статтею 3 Кон-
венції через брак доказів не обов’язково перетворює її на «безпідставну». 
У принципі, встановлення відсутності порушення не усуває обов’язок дер-
жави здійснити ефективне розслідування щодо суті відповідної скарги, 
яка принаймні на момент подання може об’єктивно вважатися «небезпід-
ставною». Суд презюмує, що всі скарги заявника відповідали критерію 
«небезпідставності». Naumenko, § 135 

Суд відзначає, що 15 липня 1994 року заявниця сказала прокурору та 
судді суду державної безпеки Дайярбакира (Diyarbakır), що вона зазнала 
тортур. Матеріали, надані прокурору, містили результати медичного об-
стеження заявниці, здійсненного 4, 13 та 15 липня 1994 року. Медичні 
висновки від 13 та 15 липня відзначали свіжі синці на її руках та ногах. 
Суддя заніс до протоколу слухання скарги заявниці на те, що вона зазнала 
тортур, перебуваючи під вартою. Sevtap Veznedaroğlu, § 33 
На думку Суду, наполегливість, з якою заявниця скаржилась на торту-

ри, у сукупності з медичними доказами мала спонукати прокурора пору-
шити розслідування за скаргою, тим більше, що заявниця трималась під 
вартою з 4 до 15 липня 1994 року. Але не було здійснено ніяких заходів, 
щоб отримати від неї подробиці або допитати офіцерів поліції у місці три-
мання її під вартою стосовно її заяв. Суддя також відхилив її заяви без будь-
якої перевірки. Sevtap Veznedaroğlu, § 34 
Суд вважає, що за таких обставин заявниця надала докази небезпідстав-

ності своєї скарги про застосування до неї тортур. Слід також зазначити, 
що заявниця наполягала на своїх скаргах аж до стадії судового розгляду. 
Бездіяльність компетентних органів влади щодо її скарг суперечить про-
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цесуальному обов’язку, який покладений на них за статтею 3 Конвенції. 
Тому Суд знаходить, що було порушення цієї статті через відсутність роз-
слідування щодо скарг заявниці на тортури. Sevtap Veznedaroğlu, § 35 

Суд вважає, що медичний висновок, свідчення пана Ассенова, те, що 
він перебував дві години під вартою у поліцейському відділку, та відсут-
ність яких-небудь свідчень, що пан Іванов бив свого сина достатньо силь-
но, щоб спричинити зазначені синці, – усі разом викликають розумну пі-
дозру, що ці пошкодження могла завдати поліція. Assenov, § 101 

Щодо іншого заявника, Касима Імрета, Суд не вважав встановленим, 
що тут було порушено статтю 3 Конвенції щодо скарги заявника, ніби з 
ним погано поводилися під час тримання у поліції. Однак це не означає, 
що ця його скарга не підпадає під захист статті 13. Ці скарги не були ви-
знані неприйнятними як відверто необґрунтовані та вимагали досліджен-
ня по суті. Тож скарга заявника за статтею 3 становила небезпідставну 
заяву про порушення Конвенції у значенні статті 13. Çelik, § 57 

Суд зазначає, що у сукупності свідчення заявника перед слідчим суд-
дею Трапані (Trapani) на слуханні 2 жовтня 1993 року та перед карабіне-
ром 5 січня 1994 року викликали розумну підозру, що заявник зазнав по-
ганого поводження у в’язниці Піаноза (Pianosa Prison). 
Не слід забувати і про те, що у цей період умови утримання у Піанозі 

були у центрі уваги засобів масової інформації та що інші в’язні скаржи-
лися на поводження, яке було схожим до змальованого заявником, що 
додавало вірогідності його заявам. Labita, § 130 

Суд вважає, що у сукупності медичні докази, свідчення заявника та 
той факт, що він тримався під вартою у департаменті поліції, викликають 
обґрунтовані підозру, що він міг зазнати поганого поводження з боку по-
ліції. Kmetty, § 37 

Стаття 3 дійсно гарантує право на належне національне розслідування 
«небезпідставних заяв про погане поводження» у значенні статті 3 Кон-
венції, «здатне призвести для встановлення та покарання відповідальних» 
за таке поводження. У справі Лабіти (Labita) суд встановив порушення стат-
ті 3 на тій підставі, що органи влади не розслідували заяви про порушен-
ня статті 3. Але у тій справі заяви стосувалися численних актів насильст-
ва, приниження та інших форм катування заявника. 
У цій справі заявник лише оскаржував ті обставини, на підставі яких 

адміністрація в’язниці призначала йому дисциплінарні покарання, та за-
гальну невідповідність персоналу, а не якусь особисту – фізичну чи мораль-
ну – шкоду у значенні статті 3. Суд не переконаний, що ці скарги місти-
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ли «небезпідставні заяви про погане поводження», які зобов’язують вда-
тись до «ретельного та ефективного» розслідування. Valašinas, § 122 

У цій справі Суд встановив, що скарги заявника за статтею 3 Конвен-
ції не підкріплюються достатніми доказами та позбавлені обґрунтування. 
За цих обставин Суд має деякі сумніви щодо «небезпідставності» принаймні 
частини скарг заявника. 
З іншого боку, Суд нагадує, що відхилення скарги за статтею 3 Кон-

венції через брак доказів не обов’язково перетворює її на «безпідставну». 
У принципі, встановлення відсутності порушення не усуває обов’язок дер-
жави здійснити ефективне розслідування щодо суті відповідної скарги, яка 
принаймні на момент подання може об’єктивно вважатися «небезпідста-
вною». Суд презюмує, що всі скарги заявника відповідали критерію «не-
безпідставності». Naumenko, § 135 
Суд зазначає, що відповідно до українського законодавства на про-

курора покладається обов’язок розглядати скарги засуджених на погане 
поводження та тортури, збирати необхідні докази та відвідувати місця 
позбавлення волі для того, щоб опитати засуджених та працівників пе-
нітенціарного закладу. Прокурор має повноваження провести ефективне 
розслідування на підставі скарг та притягти винних до відповідальності 
за вчинені порушення. Суд зауважує, зокрема, що відповідно до статті 45 
Закону № 1789-ХІІ рішення та накази прокурора щодо умов та правил утри-
мання є обов’язковими для негайного виконання. Таким чином, прокурор 
має правові засоби для забезпечення позитивних зобов’язань, які виплива-
ють зі статті 3 Конвенції. Naumenko, § 136 
Крім того, Суд зазначає, що у разі відхилення скарги прокурором за-

явник може звернутися до прокурора області та до Генерального прокуро-
ра. Також він має право подати скаргу до суду. 
Виходячи з матеріалів справи, між травнем 1996 року до вереснем 2000 

року заявник направив більше 150 скарг до різних національних та міжна-
родних установ, головним чином – до прокуратури області. Більшість скарг 
розглянув прокурор Кудас. Він казав, що щомісячно відвідував Харківсь-
ке СІЗО. Під час візиту він міг побачити та опитати засуджених. Заявник 
міг безперешкодно зустрітися з прокурором декілька разів та міг вільно на-
правляти скарги. Суд з’ясував, що за скаргами на медичне лікування про-
водилось розслідування. Заявник отримав письмові відповіді на більшість 
скарг. Також він міг вільно зустрічатися зі своїм адвокатом. Naumenko, § 137 
Суд зауважив, що заявник кілька разів направляв до пана Кудаса 

письмові скарги. Тим не менше, під час опитування прокурором він від-
мовлявся надавати точні обставини, які викликали скарги. Суд вважає, що 
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за відсутності співпраці з боку заявника не можна дорікати прокурору, 
що він не провів ефективне розслідування. 
Насамкінець, Суд зауважує, що якщо заявник не був задоволений роз-

слідуваннями, проведеними районною прокуратурою, він міг оскаржити 
ухвалені рішення та відповіді до прокуратури Харківської області, а зго-
дом – до Генерального прокурора України. Відповідно до матеріалів спра-
ви тільки одного разу заявник ефективно звернувся до Генерального про-
курора. Його скарга стосувалася лише законності його засудження і не сто-
сувалася суті розглянутих у цій справі скарг. Суд прийшов до висновку, 
що заявник мав внутрішні ефективні засоби захисту, якими не скористався. 
Naumenko, § 138 
Враховуючи усе вищезазначене, Суд не може зробити висновок, що 

заявник був позбавлений «ефективних засобів захисту» стосовно його скарг 
за статтею 3 Конвенції. Як наслідок, порушення статті 13 Конвенції у цій 
справі не було. Naumenko, § 139 

3.2.3. Риси ефективного розслідування 

   .       Rehbock, § 74 – с. 86 

Вимоги спритності та розумної квапливості маються на увазі 
у цьому контексті. Зрозуміло, що можуть трапитись перешкоди або труд-
нощі, які заважатимуть просуванню розслідування у певній ситуації. Але 
що є суттєвим – це швидка реакція з боку владних органів у розслідуванні 
тортур або поганого поводження, щоб підтримати впевненість суспільства 
у пануванні права та запобігти враженню, що існує змова або терпимість 
до незаконних актів. Yaman, § 54; Çelik, § 55 

Суд також підкреслює, що коли державні службовці звинувачені у 
злочинах, що стосуються тортур або поганого поводження, вкрай важливо 
з погляду «ефективності правового засобу», щоб кримінальному переслі-
дуванню та покаранню не заважали строки давності та не дозволялось за-
стосування амністії або помилування. Суд також наголошує на важливості 
відсторонення від виконання службових обов’язків посадових осіб, щодо 
яких здійснюється розслідування або судовий розгляд, а також їхнє звіль-
нення у разі засудження. Yaman, § 55 

Для того щоб розслідування можливого незаконного завдання смерті 
державними агентами було ефективним, слід вважати необхідним, щоб 
особи, які відповідають та проводять розслідування, були незалежні від 
тих, хто є причетним до подій. Розслідування має також бути ефективним 
у тому значення, що має бути здатним визначити, чи було застосування 
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сили у такому випадку виправданим обставинами, та встановити й пока-
рати винних. Це є не обов’язком досягти певного результату, але є обо-
в’язком докласти зусиль. Органи влади мають вдатись до доступних їм 
розумних заходів, щоб забезпечити докази, які стосуються події, у тому 
числі, свідчення очевидців. Будь-які недоліки у розслідування, які шкодять 
його здатності встановити причину смерті або винних, можуть зумовити 
порушення цієї вимоги. Aktaş, § 300 

Для того щоб розслідування тортур або поганого поводження, засто-
сованих державними агентами було ефективним, слід вважати необхідним, 
щоб особи, які відповідають та проводять розслідування, були незалежні від 
тих, хто є причетним до подій. Це означає не лише відсутність ієрархічної 
або інституційної залежності, але й практичну незалежність. Yüksel, § 37 

Суд відзначає, що після скарги пані Іванової органи влади здійснили 
певне розслідування її заяв. Однак Суд не переконаний, що це розсліду-
вання було достатньо ретельним та ефективним, аби виконати вимоги 
статті 3. У цьому відношенні він вважає особливо незадовільним, що слід-
чий районного управління внутрішніх справ був схильний до висновку, 
ніби ушкодження пану Ассенову завдав його батько, хоча не було дока-
зів, що останній бив свого сина так сильно, щоб залишити синці, зафіксо-
вані у медичному висновку. Хоча цей інцидент стався на очах у багатьох 
людей на автобусній станції та хоча, згідно з заявами відповідних поліцей-
ських офіцерів, це бачили приблизно п’ятнадцять чи двадцять ромів та 
двадцять водіїв автобусів, здається, не було зроблено ніяких спроб вста-
новити істину, знайшовши та допитавши цих свідків безпосередньо після 
інциденту, коли спогади ще були свіжими. Замість цього був допитаний 
лише один незалежний свідок, який не міг згадати розглянутої події. 
Assenov, § 103 
Розслідування, яке спочатку проводила регіональна військова проку-

ратура, і розслідування Генеральної військової прокуратури були ще більш 
поверховими. Суд особливо вразило, що Генеральна військова прокурату-
ра дійшла до висновку – без жодного доказу щодо опору з боку пана Ас-
сенова та без будь-яких пояснень щодо характеру згаданого опору – що 
«навіть якщо підлітку і були завдані удари, це сталося через непокору на-
казу поліції». Таке припущення йде врозріз з принципом статті 3, що у 
відношенні особи, яка позбавлена волі, застосування фізичної сили, яка 
не була вкрай необхідна через її власну поведінку, є загалом порушенням 
її прав. Assenov, § 104 
Суд зазначає, що у липні 1993 року Генеральна військова прокуратура 

вирішила, що у випадках, коли заявляється про незаконні дії поліції, слід 
отримати свідчення незалежних свідків. Але допитів двох інших свідків, 
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один з яких мав занадто невиразні спогади про події, було недостатньо, 
щоб виправити недоліки, припущені слідством до цього часу. Assenov, § 105 
Зважаючи на все це, за відсутності ретельного та ефективного розсліду-

вання небезпідставної скарги заявника, що його побили поліцейські офіце-
ри, Суд вважає, що тут було порушення статті 3 Конвенції. Assenov, § 106 

У будь-якому разі скарги заявника розслідувались. Заявник не стверд-
жував, що не мав доступу до дисциплінарних рапортів щодо нього, або що 
він не міг захищатися проти звинувачень у порушення дисципліни. Нав-
паки, він мав можливість надати особисті пояснення усно або письмово 
до дисциплінарної комісії в’язниці. Суд відзначає, що дисциплінарні стяг-
нення щодо заявника не були довільними, якщо звернути увагу на мотиви 
для кожного покарання. На погляд Суду, погано, що правила внутріш-
нього розпорядку в’язниці, які складали підставу для дисциплінарних за-
ходів, не були оприлюднені на час ув’язнення заявника. Але заявник не 
стверджував, що він не мав доступу до цих правил у бібліотеці в’язниці. 
Крім того, заявник мав право оскаржити усі висновки адміністрації 

в’язниці до незалежного омбудсмана. Розслідування омбудсмана було швид-
ким, і його представники відвідали в’язницю, щоб розслідувати деякі із 
скарг заявника. Хоча омбудсман не мав за законом повноваження скасува-
ти адміністративні рішення, слід зауважити, що якнайменше у двох випад-
ках адміністрація в’язниці вдалась до певних кроків після втручання ом-
будсмана. Суд вважає, що перевірка виконавчою владою та омбудсманом 
скарг заявника про його віктимізацію задовольняє вимогам статті 3 за об-
ставин цієї страви. Valašinas, § 123 

Суд відзначає, що після того, як слідчий суддя повідомив відповідну 
прокуратуру про скарги щодо поганого поводження, висловлені заявни-
ком на попередньому слуханні, державні органи провели певне розсліду-
вання тих заяв. Однак Суд не переконаний, що це розслідування було до-
статньо ретельним та ефективним, щоб задовольнити вимоги статті 3. 
Labita, § 132 
Суд з самого початку зазначає, що розслідування прокуратурою Лівор-

но було занадто повільним: пройшло чотирнадцять місяців після того, як 
заявника 5 січня 1994 року опитали карабінери, перш ніж було призначе-
не впізнання тих, на кого він вказував. Але матеріали справи свідчать, що 
за цей період була здійснена лише одна дія – отримані світлокопії (не знім-
ки) фотографій охоронців, які працювали у П’янозі. Labita, § 133 
Суд особливо вражений тим, що хоча заявник наполягав 9 березня 1995 

року на своїй здатності впізнати відповідних охоронців, якщо побачить їх, 
нічого не було зроблено, щоб надати йому таку можливість, а за дев’ять 
днів прокуратура клопотала й отримала дозвіл на припинення справи – не 
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тому що не було підстав для заяви, а тому що не були встановлені причетні 
особи. Labita, § 134 
Бездіяльність органів влади Італії ще більш викликає стурбованість, 

тому що скарга заявника була не поодинокою. Існування сумнівної прак-
тики серед охоронців у в’язниці Піаноза було публічно та енергійно засуд-
жено навіть державними органами. Labita, § 135 
У цих обставинах, враховуючи відсутність ретельного та ефективного 

розслідування небезпідставної скарги заявника про погане поводження з 
боку охоронців під час тримання під вартою у в’язниці Піаноза, Суд вва-
жає, що тут було порушення статті 3 Конвенції. Labita, § 136 

У цій справі розслідування було порушене, коли перший заявник по-
дав формальну скаргу. Таким чином, завдання Суду лише оцінити, чи бу-
ло розслідування здійснене ретельно, тобто чи було воно «ефективним». 
Dikme, § 102 
У цьому зв’язку Суд зазначає, що розслідування щодо оскаржених пер-

шим заявником дій почалося 27 листопада 1992 року. 8 грудня прокурора, 
що розслідував справу, сповістили, що пан Дікме подав формальну скаргу; 
двома днями пізніше прокурор за браком повноважень передав справу до 
адміністративної ради у провінції Стамбул, яка 9 липня 1993 року виріши-
ла, що тут немає підстав для притягнення до відповідальності. 
Суд не має будь-якої іншої інформації. На жаль, на запит Суду Уряд 

не зміг надати відповідні документи справи за скаргою або пояснити, які 
заходи здійснили турецькі адміністративні та судові органи після рішен-
ня від 9 липня 1993 року про те, що немає підстав для притягнення до 
відповідальності. 
У всякому разі Суд зазначає, що більш ніж через вісім років після роз-

глянутої події, розслідування, здається, не дало будь-яких відчутних ре-
зультатів, і до цього часу не встановлені співробітники підрозділу, які 
були відповідальні за пана Дікме під час його перебування під вартою у 
поліції, а тому й за погане поводження, підтверджене медичними виснов-
ками, зміст яких був відомим органам влади. Dikme, § 103 
За таких обставин Суду нічого не залишається, як дійти до висновку, 

що не було ані ретельного, ані ефективного розслідування за небезпідстав-
ними заявами першого заявника про те, що від зазнав поганого поводжен-
ня під вартою поліції. Тому Суд вважає, що тут було порушення статті 3 
Конвенції і у цьому відношенні. Dikme, § 104 

В цій справі Суд зазначає, що поліцейське розслідування було пору-
шено прокуратурою 30 листопада 1988 року, менш ніж через п’ятнадцять 
днів після того, як заявник подав звичайну кримінальну скаргу. Лікарів, 
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які оглядали заявника під час перебування того під вартою поліції та не-
гайно після його звільнення, допитали 28 лютого та 1 березня 1989 року. 
Сам заявник був допитаний 23 та 28 лютого і 1 березня 1989 року. 
Суд зазначає, що хоча, на жаль, органи влади вважали припустимим 

скористатися перебуванням заявника під вартою, щоб провести ці допи-
ти, але перший з них (від 23 лютого) проводився у контексті розслідуван-
ня за окремою скаргою проти заявника щодо пошкодження механізму та 
здійснювався офіцером з поліції Ле Лорана (Le Lorrain), паном Мюні, який 
не був присутній, коли заявник намагався втекти під час перебування з 
29 до 30 вересня 1988 року під вартою поліції. Суд також зазначає, що до-
пит заявника від 28 лютого та 1 березня 1989 проводили офіцери з іншого 
поліцейського підрозділу, жандармерії Ля Трініте (La Trinité), та у протоко-
лах допиту ніщо не вказує, що він не мав можливості вільно розповісти 
про події, які призвели до подання ним скарги. 
Тому не можна казати, що стосовно поліцейського розслідування, по-

рушеного за скаргою заявника, прокурор не здійснив ефективного розслі-
дування, або залишався байдужим чи неретельним. Нарешті, не заперечу-
валось, що як тільки скарга та цивільний позов заявника надійшли до неї, 
обвинувальна камера апеляційного суду Бассе-Терре (Basse-Terre) здійс-
нила різноманітні заходи, щоб встановити факти, та зробила це з особли-
вою старанністю. Caloc, § 92 

Суд нагадує, що стаття 3 гарантує право на ретельне та ефективне на-
ціональне розслідування вірогідних заяв про погане поводження, що здат-
не призвести до встановлення та покарання відповідальних за таку пове-
дінку. У згаданій справі Лабіти (Labita) Суд встановив порушення статті 3 
на тій підставі, що органи влади не розслідували заявлені численні акти 
насильства, приниження та інші форми катувань щодо заявника. Але слід 
відзначити, що у тій справі висновок Суду був зроблений через відверту без-
діяльність органів влади щодо розслідування скарг заявника. Berliński, § 68 
На відміну від тієї, в цій справі під час розслідування скарг заявника 

щодо поганого поводження 4 жовтня 1993 року було допитано велику кі-
лькість осіб, у тому числі незалежних свідків, і було отримано два окремих 
експертних висновки. Суд відзначає, що клопотання заявника допитати 
деяких додаткових свідків було відхилено вмотивованою постановою. Зго-
дом обвинувач вирішив не висувати обвинувачення проти офіцерів поліції 
та припинити розслідування через нестачу беззаперечних доказів виннос-
ті офіцерів. Розслідування окружного прокурора було закінчено 4 грудня 
1994 року, – тобто через чотирнадцять місяців після подій, про які йдеть-
ся, – але цей строк може вважатися прийнятним зважаючи на численні 
процесуальні дії органів влади. Berliński, § 69 
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Крім того, заявник мав згодом можливість оскаржити рішення окруж-
ного прокурора до вищого прокурора. Але те, що у кожного разу скарги не 
приносили успіху, не стосується справи. Немає жодних доказів того, що 
обвинувачення мало здійснити ще якісь заходи з метою встановити фак-
ти, які стверджувалися заявником. Також немає вказівок на те, що проку-
рори довільно використали надане їм повноваження оцінювати наявні в 
них матеріали, щоб вирішити, чи висувати кримінальне обвинувачення 
проти можливих злочинців. Berliński, § 70 
Зважаючи на все це, Суд доходить висновку, що розслідування скарг 

заявника щодо поганого поводження було ретельним та ефективним. Та-
ким чином, не було порушення статті 3 Конвенції у цьому відношенні. 
Berliński, § 71 

Суд зазначає, що за скаргою заявника органи влади провели розсліду-
вання його тверджень. Однак він не переконаний, що розслідування було 
достатньо ретельним та ефективним, щоб відповідати вимогам статті 3. 
Kmetty, § 39 
Суд вважає, що, на жаль, лікар, який оглядав заявника після прибуття 

того до поліцейського управління, не був допитаний під час розслідуван-
ня. Свідчення лікаря могли бути вкрай важливими для визначення того, 
чи отримав заявник ушкодження до чи після його прибуття до поліцейсь-
кого управління. У першому випадку можна було б розумно вважати, що 
ці ушкодження виникли внаслідок насильства, застосованого для подо-
лання опору заявника, у той час як при останньому припущенні, на Уряді 
б лежав обов’язок надати вірогідне пояснення щодо того, як заявник, пе-
ребуваючи цілковито під контролем поліції, отримав ці ушкодження. 
Але розслідування обмежилось лише отриманням медичного висновку 

ex post facto, який з очевидних причин не відповідав на запитання, чи мав 
заявник ушкодження при прибутті до поліцейського управління. Kmetty, § 40 
Суд також зазначає, що заявник стверджував, ніби під час допиту у 

ході розслідування він впізнав двох офіцерів поліції, які били його, та ви-
брав їхні фотознімки з інших, які йому показували; однак фотознімка тре-
тього можливо причетного офіцера не було серед тих фотознімків. 
Суд не переконаний аргументом Уряду, ніби розслідування було при-

пинене за браком достатніх доказів, а не тому, що не були встановлені при-
четні особи. Суд вважає, що очні ставки між усіма підозрюваними та за-
явником могли посприяти з’ясуванню обставин події. Kmetty, § 41 
Крім того, Суд не впевнений, що підозрювані офіцери поліції, хоча 

заявник міг їх впізнати, були дійсно допитані під час розслідування. На 
думку Суду, такий незрозумілий недолік у розслідуванні позбавив заявни-
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ка будь-якої можливості спростувати версію подій, запропоновану можли-
вими винуватцями. Kmetty, § 42 
З огляду на це, зважаючи на відсутність ретельного та ефективного 

розслідування небезпідставних скарг заявника, що він зазнав поганого по-
водження з боку офіцерів поліції, Суд вважає, що тут було порушення стат-
ті 3 Конвенції. Kmetty, § 43 

Хронологія подій свідчить, що після інциденту 5 квітня 1995 року по-
ліція та органи прокуратури діяли достатньо спритно проти заявниці. Во-
на була звинувачена, віддана до суду та засуджена судом приблизно про-
тягом року після інциденту. Варто уваги, що у той час прокурор, який зай-
мався кримінальною справою проти заявника, не здійснив незалежної 
перевірки заяв її доньки. Він доручив перевірку тому ж офіцеру поліції, 
який проводив дізнання проти заявниці, свідчив у кримінальній справі про-
ти неї та був начальником того офіцера, який можливо побив заявницю. 
Toteva, § 63 
Іншим важливим фактом є той, що органи прокуратури вочевидь не 

збирали медичних доказів щодо ушкоджень заявниці, хоча такі докази 
можна було отримати без перешкод. Toteva, § 64 
Нарешті, Суд відзначає, що, без сумніву, після перевірки не було здій-

снено будь-яких подальших слідчих дій аж до цього часу, тобто протягом 
більш ніж через вісім років після інциденту. Він також відзначає, що будь-
якого формального рішення не було прийнято щодо скарг доньки заявниці. 
Toteva, § 65 
З огляду на це, зважаючи на відсутність ретельного та ефективного 

розслідування небезпідставних скарг заявника, що вона зазнала поганого 
поводження з боку офіцерів поліції, Суд вважає, що тут було порушення 
статті 3 Конвенції. Toteva, § 66 

У цьому випадку Суд відзначає, що органи влади були готові розгля-
дати твердження заявника серйозно та не відкинули їх цілком. Слід зазна-
чити у цьому зв’язку, що органи прокуратури трьох рівнів досліджували 
його скарги. Крім того, органи прокуратури погодилися поновити слідство 
на вимогу Бюро з правового захисту національних та етнічних меншин. 
Balogh, § 64 
Під час розслідування заявника допитали щодо його версії подій, які 

сталися у поліцейському відділку. Підозрювані офіцери поліції були також 
допитані під час розслідування, у тому числі у присутності заявника під 
час очної ставки. Більше того, супутники заявника та офіцери поліції, що 
знаходилися на службі у той час, були допитані як свідки. 
Слідчі також призначили медичну експертизу, щоб з’ясувати характер 

та можливі причини ушкоджень у заявника, та взяли до уваги медичний 
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висновок, наданий Бюро з правового захисту національних та етнічних мен-
шин. Balogh, § 65 
Слід відзначити, що кримінальний процес був врешті решт припинений 

за браком достатніх доказів того, що ушкодження вуха у заявника було за-
вдане підозрюваними поліцейськими офіцерами. 
Зі свого боку Суд впевнився, що проведене розслідування було ретель-

ним та здатним призвести до встановлення і покарання будь-якого дер-
жавного службовця, визнаного відповідальним на підставі зібраних дока-
зів. Крім того, він не згоден з твердженням заявника, ніби прокуратура не 
виконала свої обов’язки незалежним та безстороннім чином. Balogh, § 66 
Більше того, Суд не вважає за потрібне досліджувати ефективність за-

собу захисту, що міститься у розділі 349 Цивільного кодексу, до якого за-
явник все рівно не може звернутися через те, що не оскаржив своєчасно 
постанову про припинення кримінальної справи від 6 березня 1996 року. 
Balogh, § 67 
У цих обставинах Суд вважає, що заявник скористався ефективним засо-

бом захисту щодо своєї скарги за статтею 3. Тож порушення статті 13 Кон-
венції не було. Balogh, § 68 

У цьому зв’язку Суд відзначає, що органи прокуратури, які очевидно 
знали з судового розгляду щодо стягнення компенсації за Законом про 
відповідальність держави за шкоду про те, що заявника вдарили, і , насправ-
ді, вважали, що його заява добре обґрунтована, провели попередню пере-
вірку. Міністерство внутрішніх справ також провело внутрішнє розсліду-
вання. Жодне з них не призвело до порушення кримінального пересліду-
вання причетних осіб за побиття. Тож питання полягає не стільки в тому, 
чи було розслідування, скільки в тому, чи було воно старанним, чи нама-
гались органи влади встановити та притягти до відповідальності винних 
осіб та, відповідно, чи було розслідування ефективним. У цьому зв’язку 
Суд відзначає, що факт побиття заявника офіцерами поліції був незапереч-
но встановлений під час розгляду справи про компенсацію за Законом про 
відповідальність держави за шкоду. Залишалося лише встановити особи 
офіцерів поліції, які вчинили побиття, щоб порушити кримінальне пере-
слідування проти них. Але Уряд не надав інформації про будь-які намаган-
ня це зробити. Krastanov, § 59 
Процес про компенсацію за Законом про відповідальність держави за 

шкоду, який виходив з припущення щодо відповідальності органів влади 
та міг закінчитися лише присудженням компенсації, але не покарання осіб, 
винних у поганому поводженні, не може вважатися таким, що задовольняє 
процесуальним вимогам статті 3. Якщо б органи влади могли обмежити 
свою реакцію на навмисне погане поводження з боку поліції лише випла-
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тою компенсації, залишаючись байдужими до переслідування відповідаль-
них осіб, для агентів держави у певних випадках було б можливим пору-
шувати права тих, хто перебуває у їх владі, фактично безкарно, і загальна 
заборона тортур та нелюдського чи такого, що принижує гідність, повод-
ження та покарання, всупереч її фундаментальному значенню, була б не-
ефективною на практиці. Krastanov, § 60 
Зважаючи на це та на відсутність всебічного та ефективного розсліду-

вання щодо небезпідставних скарг заявника про погане поводження з ним 
з боку офіцерів поліції, Суд вважає, що тут було порушення статті 3 Кон-
венції. Krastanov, § 61 

У цьому випадку Суд, по-перше, відзначає, що огляд приміщень, зай-
нятих центом для допитів жандармерії Мардіна (Mardin), був проведений 
майже одразу у 8.10 вечора 25 листопада 1990 року, – у день, коли Якуп 
Акташ був доставлений до шпиталю мертвим. Але не заперечувалось, що 
особи, які проводили огляд, самі були співробітниками жандармерії. Також 
три з них – старший майор Хашим Юстюнел, старший сержант Юсу Кара-
кос та старшина Алі Яваш – були співробітниками оперативного підрозді-
лу жандармерії Мардіна. Суд згоден з Комісією та заявником, що такий 
огляд не можна вважати складовою «ефективного розслідування» у значен-
ні статті 2 Конвенції. Крім того, варто зазначити, що старший майор Юстю-
нел, старший сержант Каракас та старшина Яваш були також серед групи 
свідків, які відмовилися давати свідчення делегатам Комісії, якщо їх не 
скриють екраном від заявника та його представників. Aktaş, § 301 
По-друге, Суд, як і Комісія, відзначає, що 29 листопада 1990 року, – 

через чотири дні після того, як тіло Якупа Акташа доставили до шпита-
лю, – прокурор Мардіна, Шевкі Артар, – після того, як справа була йому 
передана прокурором Деріка за територіальною юрисдикцією, – вирішив, 
що йому бракує повноважень розслідувати справу. Пан Артар передав спра-
ву до адміністративної ради провінції. Ця остання призначила майора 
Дурсуна Шекера розслідувати справу. Aktaş, § 302 
Суд вражений тим, що жодна з посадових осіб жандармерії невідклад-

но не повідомив компетентні органи про смерть Якупа Акташа під вартою. 
До уваги адміністративної ради ця справа потрапила через чотири дні, та 
й то лише через те, що заявник подав скаргу до прокурора Деріка. Aktaş, § 303 
По-третє, Суд, як заявник і Комісія, відзначає, що й адміністративна 

рада не задовольняла вимозі незалежності; крім того, Суд вирішував ра-
ніше, що такі ради навряд чи можуть здійснити ефективні слідчі заходи. 
Aktaş, § 304 
По-четверте, незалежно від того, брав чи ні майор Дурсун Шекер участь 

у допиті Якупа Акташа, все ж він також був співробітником жандармерії 
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і, таким чином, знаходився у тій же підлеглості, що й особи, дії яких він 
розслідував. Aktaş, § 305 
По-п’яте, Суд також із занепокоєнням відзначає, що, – і це не запере-

чувалось, – майор Шекер не отримав жодного свідчення від співробітників 
жандармерії Мардіна аж до березня 1991 року. Уряд не надав жодного по-
яснення для такої затримки. Здається також, що він не зажадав від жод-
ного з офіцерів жандармерії, які допитували Якупа Акташа, пояснення 
щодо синців та ушкоджень, виявлених на тілі. Aktaş, § 306 
За цих обставин Суд вважає, як і Комісія, що розслідування не було 

здатним ані виявити інформацію, потрібну, щоб визначити, чи була засто-
сована сила виправданою з погляду статті 2 Конвенції, ані забезпечити до-
кази, достатні для віддання винних до суду. Aktaş, § 307 

У цьому випадку прокурор був зобов’язаний відтворити події на під-
ставі тверджень заявників та інших в’язнів і своїх бесід з трьома службов-
цями в’язниці. Здається, що свідчень, які він отримав від цих службовців, 
вистачило, щоб переконатися у вірогідності офіційного звіту про події то-
го дня. Про це також свідчить його відповідь від 29 липня 1997 року міні-
стру юстиції щодо подій у в’язниці Бука. На думку Суду цей висновок 
цілком суперечив обов’язкам та завданням прокурора тоді, коли здійсню-
валось розслідування щодо причетності жандармів до інциденту. Satık, § 59 
Суд також зазначає, що 1 травня 2000 року адміністративна рада Ізмі-

ру не дала дозвіл на порушення кримінального переслідування щодо по-
ведінки жандармів у в’язниці Бука під час подій. Це рішення було ухва-
лене більш ніж через чотири роки після того, як матеріали справи були 
передані до ради. За цей час матеріали справи зникли, коли їх надіслали 
до посадових осіб жандармерії у в’язниці Бука. Нездатність влади зберег-
ти важливі документи справи треба вважати найбільш суттєвим недоліком 
процесу розслідування. Дійсно, відсутність матеріалів справи має посіяти 
сумнів щодо значення рішення адміністративної ради Ізміра від 1 травня 
2000 року. 
Суд також зазначає, що у своєму рішенні у справі Килич (Kılıç) проти 

Туреччини від 28 березня 2000 року він мав нагоду відзначити, що адміні-
стративна рада складалась з державних службовців під керівництвом гу-
бернатора, який сам відповідав за сили безпеки, чия поведінка розгляда-
лась у цій справі. Більш того, розслідування, які вони порушували, часто 
здійснювались жандармами, ієрархічно пов’язаними з підрозділами, при-
четними до інциденту. На думку Суду, рішення доручити адміністративній 
раді Ізміру розслідування щодо відповідальності жандармів за ушкоджен-
ня, завдані заявникам у в’язниці Бука, має поставити під сумнів можли-
вість будь-якого незалежного визначення того, що там свого часу сталося. 
Satık, § 60 
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Зважаючи на значні недоліки у розслідування інциденту, Суд вважає, 
що попереднє заперечення Уряду не може бути підтримано. Невідповід-
ність розслідування сама собою суперечить обов’язку органів відповідної 
держави за статтею 3 Конвенції порушити розслідування за небезпідстав-
ною заявою, що з людиною дуже погано поводилися державні службовці, 
і це розслідування має бути здатним призвести до встановлення та пока-
рання відповідальних. Satık, § 62 

Заявники скаржилися на погане поводження до прокуратури Батману, 
у суді магістратів Батману та у державному суді безпеки Дайярбакира. Не-
зважаючи на важливі скарги заявників, судові органи не порушили невід-
кладно кримінальної справи проти зазначених там офіцерів поліції. У цьо-
му зв’язку Суд зазначає, що лише через півтора роки, тобто після того, 
як Європейський Суд з прав людини надіслав Урядові заяву, було прове-
дено нове розслідування скарг заявників. Потім прокурору Батману знадо-
бився рік і три місяці, щоб передати справу з обвинувальним висновком 
до суду ассизів. Останній виправдав обвинувачених офіцерів поліції через 
три з половиною роки після порушення справи та через п’ять років після 
оскаржуваних подій. Çelik, § 58 
Суд вважає, що цілковита бездіяльності органів влади протягом півтора 

року щодо серйозних скарг заявників та швидкість подальших процедур не 
відповідають вимогам «невідкладності». Тож ці процедури не можна на-
звати настільки ретельними та ефективними, щоб задовольнити вимоги 
статті 13 Конвенції. Çelik, § 58 

Суд відзначає, що після звільнення з-під варти, заявник поскаржився 
на погане поводження головному прокурору Дайярбакира. Останній через 
брак повноважень передав матеріали справи до адміністративної ради Дай-
ярбакира. Як свідчать документи, надані Суду, ані вказані у заяві офіцери 
поліції, ані сам заявник не були викликані для допиту під час розслідуван-
ня. Також ясно, що будь-яких інших слідчих дій не було зроблено адмініст-
ративною радою, яка врешті решт вирішила припинити кримінальну спра-
ву проти офіцерів поліції за браком доказів. Крім того, представник заявника 
не отримав жодної відповіді від адміністративної ради на свої звернення, 
хоча він особливо вимагав у зверненні надати йому копію матеріалів спра-
ви. Yüksel, § 39 
Суд також відзначає, що він вже вирішував у багатьох справах, що 

розслідування, яке здійснюють адміністративні ради, не може вважатися 
незалежним, оскільки вони очолюються губернатором, або його заступни-
ком, та складаються з місцевих представників виконавчої влади, які ієрар-
хічно залежні він губернатора. Yüksel, § 40 
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У світлі викладеного, Суд не вважає, що це розслідування можна на-
звати настільки ретельним, ефективним та незалежним, щоб задовольнити 
вимоги статті 13 Конвенції. Yüksel, § 41 

Суд зазначає, що заявник звернувся зі скаргою про погане поводження 
до прокуратури у Адані. Незважаючи на суттєві звинувачення заявника, 
остання нічого не зробила та не висунула жодного обвинувачення проти 
тих, хто відповідав за погане поводження. У цьому зв’язку Суд зазначає, 
що лише через рік і чотири місяці, після надіслання Європейською Комісією 
з прав людини цієї заяви до Уряду, була проведена нова перевірка скарг 
заявника. Прокурору Адани знадобились рік та одинадцять місяців, щоб 
передати обвинувальний висновок до суду ассизів. Останній припинив кри-
мінальне розслідування проти офіцерів поліції майже через п’ять років 
після початку розслідування та через дев’ять років після оскаржених подій. 
Yaman, § 57 
Щодо аргументу Уряду, ніби затягування процесу пов’язане з відсут-

ністю заявника та одного із свідків, Суд зазначає, що заявник повідомив Су-
ду та Уряду свою адресу у Німеччині не пізніше 20 лютого 2001 року та що 
Управління з міжнародного права та зовнішніх справ не передало цю ін-
формацію до суду ассизів Адани. Щодо відсутності одного зі свідків Суд 
зазначає, що 10 квітня 2000 року суд ассизів Адани відхилив пропозицію 
Суду допитати її. Суд першої інстанції продовжував надсилати запити до 
прокурора Адани з проханням встановити адресу свідка у Німеччині. Але 
прокурор не надав її точної адреси. Суд вважає, що заявнику не можна до-
рікати за нездатність органів влади встановити місце перебування заяв-
ника та свідка. Yaman, § 58 
Суд вражений тим, що розглянутий процес не дав жодних результатів, 

головним чином, через значні перерви у ході розгляду та – що найголов-
ніше – через законодавчі обмеження у національному праві. Yaman, § 59 
У світлі вищезгаданого Суд не вважає, що це розслідування можна 

вважати ретельним та ефективним настільки, щоб задовольнити вимоги 
статті 13 Конвенції. Yaman, § 60 

Суд відзначає, що за скаргою заявника державні органи здійснили по-
верхову перевірку і лише допитали можливих порушників. Вони прийня-
ли заперечення працівників міліції за чисту монету та відмовили у пору-
шенні кримінальної справи проти них попри свідчення заявника та неза-
перечні тілесні ушкодження в нього. Кримінальне розслідування скарги 
заявника почалося лише більш ніж через рік після подій. Суд згоден із за-
явником у тому, що недоліки на початковій стадії розгляду його заяви сут-
тєво вплинули на подальший хід розслідування загалом. Багато свідків 
були допитані лише через значний час (травень-листопад 2001 року) та 
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не могли чітко свідчити щодо подій у березні 2000 року. Суд також заува-
жує, що у двох випадках національні суди відзначали суттєві недоліки у 
розслідуванні: більшість свідків були допитані лише після тривалої затри-
мки, у той час як деякі інші свідкі не були допитані взагалі. На думку Суду, 
ці недоліки самі собою дають достатні підстави для висновку, що органи 
влади не виконали своїх зобов’язань за статтею 13 Конвенції. Afanasyev, § 76 
Щодо процедури відшкодування шкоди, Суд не вважає, що націона-

льне право щодо компенсації за незаконні слідчі дії стосується цієї спра-
ви, оскільки позов про відшкодування за шкоду, завдану злочином, може 
подаватися як за Цивільним процесуальним, так і за Кримінально-проце-
суальним кодексами. Але такий позов слід пред’являти проти певної особи 
або осіб. Цей засіб захисту стає марним, якщо винна особа не встановле-
на і не звинувачена. Тож відсутність будь-якого результату у головному 
кримінальному процесі також заважала заявнику ефективно звернутися 
до цього засобу захисту, оскільки на практиці цивільний позов про ком-
пенсацію не міг бути розглянутий до остаточного встановлення фактів у 
триваючому кримінальному процесі. Afanasyev, § 77 
Зважаючи на ці міркування, Суд відхиляє попередні зауваження Уря-

ду щодо необхідності для заявника дочекатися остаточного результату 
розслідування його заяв, та визнає, що було порушення статті 13 Конвенції 
у цьому відношенні. Afanasyev, § 78 

4 вересня 1998 року батьки заявника подали скаргу прокурору області, 
стверджуючи, між іншим, що, за їхніми відомостями, працівники СІЗО 
били і принижували заявника. Такі ж скарги вони надіслали голові Дер-
жавного департаменту з питань виконання покарань 11 вересня 1998 року. 
12 жовтня 1998 року батьку заявника повідомили, що розслідування не 
встановило факту застосування будь-якої фізичної сили до його сина або 
принижування його чи обмеження його прав з боку адміністрації СІЗО. 
Також повідомлялося, що цей висновок був підтверджений письмово са-
мим заявником. Poltoratskiy, § 67 

23 жовтня 1998 року батьки заявника надіслали заяви до прокурора об-
ласті, обласного управління Міністерства внутрішніх справ і начальника 
СІЗО про призначення незалежної медичної комісії для з’ясування стану 
здоров’я заявника. Вони стверджували, що в’язні зазнавали тортур, що при-
звело до спроби самогубства одного з них – Кузнєцова, – або до замаху на 
його життя. 30 жовтня 1998 року заступник начальника обласного управлін-
ня Міністерства внутрішніх справ повідомив матір заявника, що її скарга 
стосовно тортур щодо заявника була розглянута і визнана необґрунтова-
ною, та що медичне обстеження заявника не виявило жодних ознак тортур. 
3 листопада 1998 року начальник СІЗО повідомив батькам заявника, що 



Позитивні обов’язки 240 

їх клопотання було відхилене тому, що немає жодних ознак тортур чи ви-
користання будь-якої іншої форми фізичного насильства до заявника та 
що стан його здоров’я задовільний. У листі від 20 листопада 1998 року, ад-
ресованому батькам заявника, заступник прокурора області підтвердив, що 
28 жовтня 1998 року заявник пройшов медичне обстеження, під час якого 
встановлено, що звинувачення батьків є безпідставними. Крім того, 2 лис-
топада 1998 року заступник прокурора області надіслав звіт Генеральному 
прокурору, у якому йшлося про результати розслідування, проведеного, 
зокрема, й у зв’язку зі звинуваченнями, що заявник був підданий тортурам. 
Лист підтверджував, що 25 вересня 1998 року заявник був ретельно обсте-
жений медиками, які не виявили жодних фізичних ушкоджень. Poltoratskiy, § 68 
Комісія зазначила, що 8 грудня 1998 року батько заявника отримав лис-

та з Державного департаменту з питань виконання покарань, у якому по-
відомлялося, що під час ретельного розслідування встановлено, що його 
скарга про спробу стратити його сина є необґрунтованою і що стан здоров’я 
останнього задовільний. Розслідування закінчилося 5 березня 1999 року 
рішенням прокурора з приводу заяви батьків заявника про порушення кри-
мінальної справи щодо прокурора області. Прокурор відмовив у порушен-
ні кримінальної справи за відсутності складу злочину. Poltoratskiy, § 69 
Комісія встановила відсутність жодних записів того часу, які б місти-

ли подробиці розслідування звинувачень батьків заявника про події верес-
ня 1998 року, яке здійснювалось органами влади. Вона не побачила жод-
ного документу, який би підтверджував, що розслідування проводилося 
будь-яким іншим державним органом, крім тих, які безпосередньо при-
четні до подій, на які скаржилися батьки заявника. Крім того, медичний 
висновок від 28 жовтня 1998 р. був складений через майже 2 місяці після 
заявлених тортур заявника, а заявник не оглядався лікарем СІЗО чи пси-
хіатром СІЗО з 23 квітня до 25 вересня 1998 р. Poltoratskiy, § 70 
Комісія у своєму звіті відзначила, що скарги батьків заявника утворю-

вали небезпідставну заяву про те, що їх син зазнав жорстокого поводження 
у в’язниці, і що після за скаргам державні органи, здається, проводили 
певне розслідування заяв батьків. Однак Комісія не була переконана, що 
розслідування було достатньо ретельним і ефективним, щоб відповідати 
вимогам статті 3 Конвенції. Зокрема, незадовільним було визнано те, що 
медичне обстеження заявника лікарем СІЗО (на відміну від психіатра СІЗО) 
не проводилось до 28 жовтня 1998 року, а було проведено майже через два 
місяці після листа батьків заявника до прокурора області від 4 вересня 1998 
року і в той час, коли будь-які ознаки жорстокого поводження, можливо, 
вже зникли. Крім того, Комісія зауважила, що рішення національних орга-
нів влади, надані їй, не містили детальних мотивів відхилення скарг батьків 
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заявника. Крім того, зазначався брак записів того часу, які б могли проде-
монструвати, крок за кроком, характер розслідування, проведеного у зв’язку 
із звинуваченнями, і зверталась увагу на те, що, здається, жоден зовнішній 
державний орган не брав участі у розслідуванні. За цих обставин Комісія 
дійшла висновку, що розслідування було формальним та поверхневим і 
не виявило жодної значної спроби з’ясувати, що насправді сталося в СІЗО 
у вересні 1998 року. Poltoratskiy, § 126 
У світлі своєї власної оцінки наявних матеріалів Суд поділяє висновки 

та доводи Комісії і констатує, що небезпідставна скарга заявника щодо 
застосованого до нього насильства в СІЗО не була ефективно розслідува-
на органами влади, як це вимагається статтею 3 Конвенції. Poltoratskiy, § 127 
Таким чином, в цій частині було порушено статтю 3 Конвенції. Polto-

ratskiy, § 128 

Суд зауважує, що мати заявника останній раз бачилась з ним 11 серпня 
1998 року, а 3 вересня 1998 року наступного дня після того, як його нібито 
було побито співробітниками слідчого ізолятору, заявник був госпіталізо-
ваний. Суд вважає, що мати заявника мала підстави турбуватися і що її скар-
ги містили небезпідставні заяви щодо того, що з заявником погано пово-
дилися у слідчому ізоляторі. Kuznetsov, § 104 

23 жовтня 1998 року мати заявника звернулась до прокурора Івано-
Франківської області, Івано-Франківського обласного управління Міністер-
ства внутрішніх справ та до адміністрації слідчого ізолятору з проханням 
створити незалежну медичну комісію для обстеження стану здоров’я її 
сина. Вона стверджувала, що в’язні піддавались тортурам, які призвели 
чи то до спроби самогубства заявника, чи то замаху на його життя. Вона 
повторила свій запит до прокурора Івано-Франківської області 26 жовтня 
1998 року, зазначивши, що вона знає про небезпеку для здоров’я її сина. 
Листом від 30 жовтня 1998 року заступник начальника Івано-Франківсь-
кого обласного управління Міністерства внутрішніх справ, пан Кмита, по-
відомив матері заявника про те, що її скарга щодо застосування тортур 
до заявника була розглянута і відхилена як безпідставна та що медичний 
огляд заявника не встановив жодних ознак тортур. Таким чином, не існує 
підстав для призначення експертизи з метою розслідування заявлених фак-
тів. 3 листопада 1998 року начальник в’язниці повідомив матері заявника, 
що її скарга щодо застосування тортур до її сина була відхилена, оскіль-
ки не було виявлено жодних ознак тортур або використання фізичної сили 
до заявника, і що стан його здоров’я є задовільним. У листі від 20 листо-
пада 1998 року на адресу матері заявника заступник обласного прокурора 
підтвердив, що 28 жовтня 1998 року заявник проходив медичний огляд, 
який не виявив жодних ознак порушення прав заявника. Kuznetsov, § 49 
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Тим часом, 29 жовтня 1998 року, Івано-Франківське обласне управління з 
питань виконання покарань Міністерства внутрішніх справ у своєму звіті, 
крім іншого, зазначило, що заявник був оглянутий лікарями слідчого ізоля-
тору, які не знайшли будь-яких ознак тілесних ушкоджень. Kuznetsov, § 50 
У своєму листі від 18 грудня 1998 року заступник прокурора Івано-

Франківської області доповів Генеральному прокурору про здійснення низ-
ки медичних оглядів заявника протягом останніх місяців з метою встанов-
лення, чи не було завдано шкоди здоров’ю заявника внаслідок поводження 
з ним співробітників слідчого ізолятору. Останній медичний огляд було 
проведено 28 жовтня 1998 року за участю працівників департаменту з пи-
тань охорони здоров’я Івано-Франківського обласного управління Мініс-
терства внутрішніх справ, та було встановлено, що з заявником поводились 
належним чином. Начальник слідчого ізолятору листом від 10 січня 1999 
року повідомив матері заявника про те, що її син 3 вересня 1998 року здійс-
нив спробу самогубства та був врятований. Він також повідомив їй, що 
копію рішення про відмову порушити кримінальну справу по факту здійс-
нення спроби самогубства її сином було направлено прокурору області. 
Внутрішнє розслідування було закінчено 5 березня 1999 року рішенням 
прокурора щодо скарги матері заявника на дії заступника обласного про-
курора. Прокурор області відмовив у порушенні кримінальної справи в 
зв’язку із відсутністю складу злочину. Kuznetsov, § 51 
Комісія відзначила, що відсутні записи того часу, які б містили по-

дробиці розслідування, проведеного органами влади за скаргою матері 
заявника щодо подій, яки мали місце 2 та 3 вересня 1998 року. Комісія не 
побачила жодного документу, який підтвердив би проведення розсліду-
вання іншими органами влади, крім тих, які безпосередньо були причетні 
до подій, на які скаржилась маті заявника. Більше того, не дивлячись на 
те, що виписка з медичної картки заявника та свідчення, надані лікарем 
слідчого ізолятору паном Б.В. Качурою, вказують, ніби заявник проходив 
курс медичного лікування у період з 4 по 7 вересня 1998 року та був огляну-
тий психіатром слідчого ізолятору 7 та 18 вересня, 1, 18 та 28 жовтня 1998 
року, медичний огляд заявника за участю представників Івано-Франківсь-
кого обласного відділу з питань охорони здоров’я мав місце 28 жовтня 1998 
року, тобто більше ніж через місяць після заявленого поганого поводження 
щодо заявника. Kuznetsov, § 52 
У своєму звіті Комісія зазначила, що за результатами численних скарг 

матері заявника щодо поганого поводження державні органи, здається, 
здійснили певне розслідування. Однак, Комісія не переконана, що розслі-
дування було всебічним та ефективним настільки, щоб відповідати вимо-
гам статті 3 Конвенції. Зокрема, відмічалось, що рішення органів влади, 
які були надані Комісії, стосувались лише відхилення скарг, не надаючи 
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уявлення про певні кроки, які були здійснені органами влади під час роз-
слідування. Вона також зазначила, що хоча за витягом з медичної картки 
заявника та свідченнями лікаря слідчого ізолятору заявник проходив курс 
лікування з 4 по 7 вересня 1998 року та був оглянутий психіатром слідчого 
ізолятору 7 та 18 вересня, 1, 18 та 28 жовтня 1998 року, медичний огляд 
заявника за участю представників Івано-Франківського обласного відділу 
з питань охорони здоров’я здійснено лише 28 жовтня 1998 року, тобто прак-
тично через два місяця після того, як сталося заявлене погане поводження. 
Комісія відмітила, що не існувало записів того часу, які б помогли склас-
ти уяву, крок за кроком, про характер розслідування та що у розслідуванні 
у розслідуванні не брали участі незалежні органи. За цих обставин Комі-
сія дійшла висновку, що розслідування було поверхневим та неповним 
та не відбивало серйозних намірів розібратися, що дійсно сталося у слід-
чому ізоляторі в вересні 1998 року. Kuznetsov, § 106 
У світлі власної оцінки матеріалів Суд поділяє висновки та доводи 

Комісії і робить висновок, що обґрунтована скарга заявника про жорстоке 
поводження з ним у слідчому ізоляторі не була ефективно розслідувана 
органами влади, як цього вимагає стаття 3 Конвенції. Kuznetsov, § 107 
Таким чином, в цій частині було порушено статтю 3 Конвенції. Kuz-

netsov, § 108 

3.3. Питання евтаназії 
В цій справі немає сумніву, що відповідна держава сама не 

застосовувала будь-якого поганого поводження до заявниці. Також не бу-
ло скарг, що заявниця не отримала належної турботи з боку державних ме-
дичних закладів. Ситуація заявниці, таким чином, відрізняється від справи 
D. проти Великої Британії, коли хворому на СНІД загрожувала висилка з 
Великої Британії до острова Сан-Кіттс, де не було ефективної медичної 
або психологічної допомоги, потрібної при його хворобі, і він поставав 
перед ризиком померти за вкрай тяжких обставин. Відповідальність держа-
ви була задіяна актом («поводженням») висилки його за таких обставин. 
У цій справі немає будь-якого порівняного акту або «поводження» з боку 
Великої Британії. Pretty, § 53 
Скоріш заявник доводить, що відмова голови прокуратури дати обіцян-

ку не переслідувати її чоловіка, якщо він допоможе їй здійснити самогуб-
ство, та кримінальна відповідальність за пособництво самогубству склада-
ють нелюдське та таке, що принижує гідність, поводження, за яке відпо-
відальна держава, оскільки вона тим самим не захистить її від страждань, 
які очікують на неї, коли її хвороба досягне своїй завершальної стадії. 
Але такий довід формулює нову та широку конструкцію поняття повод-
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ження, яке, як вирішила Палата Лордів, виходить за звичне значення цьо-
го слова. Хоча Суд має додержуватись динамічного та гнучкого підходу 
у тлумаченні Конвенції, яка є живим інструментом, будь-яке тлумачення 
має також узгоджуватись з метою Конвенції та її логікою як системи за-
хисту прав людини. Стаття 3 має тлумачитись у гармонії зі статтею 2, і 
до цього часу вважалось, що вони відбивають головні цінності, які пова-
жаються у демократичному суспільстві. Як вирішено вище, стаття 2 Кон-
венції по-перше і перш за все є захистом від використання летальної си-
ли або інших заходів, які можуть спричинити смерть людській істоті, та 
не містить будь-якого права особи вимагати від держави дозволити або 
сприяти її смерті. Pretty, § 54 
Суд не може не співчувати побоюванням заявниці, що без можливості 

покінчити з собою їй загрожує жахлива смерть. Вона дійсно не здатна здійс-
нити самогубство самотужки через фізичну неспроможність, і за національ-
ним законом її чоловік може бути звинуваченим, якщо надасть їй допомо-
гу. І все ж, позитивний обов’язок держави, який намагаються обґрунтувати 
у цій справі, не стосувався б усунення або полегшення шкоди через, на-
приклад, запобігання будь-якому поганому поводженню державних орга-
нів чи приватних осіб або створення ліпших умов чи надання допомоги. 
Він вимагав би, щоб держава санкціонувала дії, спрямовані на позбавлен-
ня життя, обов’язок, який не можна вивести зі статті 3 Конвенції. Pretty, § 55 
Тому Суд вважає, що ніякого позитивного обов’язку не виникає за стат-

тею 3 Конвенції, який вимагав би від відповідної держави дати обіцянку 
не переслідувати чоловіка заявниці, якщо він допоможе їй здійснити са-
могубство, або надати правові можливості для будь-якої іншої форми по-
собництва самогубству. Таким чином, тут не було порушення цього поло-
ження. Pretty, § 56 
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4. Висилка та видача 
4.1. Загальні принципи 
Держави-учасниці мають право згідно з добре усталеним між-

народним правом та за умови дотримання своїх договірних зобов’язань, у 
тому числі й Конвенції, контролювати в’їзд, перебування та висилку іно-
земців. Moustaquim, § 43; Vilvarajah, § 102; Chahal, § 73; Nsona, § 92; Ahmed, § 38; H.L.R. 
v. France, § 33; D. v. UK, § 46; Jabari, § 38; Bensaid, § 32; Hilal, § 59; Venkadajalasarma, § 61; 
Thampibillai, § 59; Mamatkulov, § 66 

Право на політичний притулок не міститься ані у Конвенції, а ні у її 
Протоколах. Vilvarajah, § 102; Chahal, § 73; Ahmed, § 38; Jabari, § 38; Mamatkulov, § 66 

Суд враховує тяжкість злочину, вчиненого заявником, та відзначає, що 
Суду добре відомі проблеми, з якими зустрічаються держави-учасниці у 
своїх намаганнях боротися зі шкодою, яку зазнають їхні країни через по-
ставляння наркотиків з-за кордону. Призначення тяжких покарань особам, 
які причетні до торгівлі наркотиками, у тому числі висилка іноземних нар-
кокур’єрів, таких як заявник, є виправданою відповіддю на це лихо. D. v. 
UK, § 46 

Але при здійсненні свого права на висилку таких іноземців держави-
учасниці мають приймати до уваги статтю 3 Конвенції, яка втілює одну з 
фундаментальних цінностей демократичного суспільства. D. v. UK, § 47; Bensaid, 
§ 32; Hilal, § 59; Venkadajalasarma, § 61; Thampibillai, § 60 

Рішення держави-учасниці про екстрадицію втікача може поставити пи-
тання щодо дотримання статті 3, і, таким чином, потягнути відповідаль-
ності цієї держави за Конвенцією, якщо будуть доведені вагомі підстави 
вважати, що зацікавленій особі у випадку екстрадиції загрожує реальна 
небезпека застосування тортур чи нелюдського або такого, що принижує 
гідність, поводження або покарання в запитуючій країні. Soering, § 91; Cruz 
Varas, § 69; Ahmed, § 39; Mamatkulov, § 67 

Саме тому Суд постійно підкреслював у низці рішень, які стосувалися 
екстрадиції, висилки або депортації осіб до третіх країн, що стаття 3 без-
умовно забороняє тортури або нелюдське чи таке, що принижує гідність, 
поводження або покарання, та що її гарантії застосовуються незалежно 
від того, чи є характер поведінки відповідної особи гідним осуду. D. v. UK, 
§ 47; Bensaid, § 32 
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Визначення такої відповідальності неминуче вимагає оцінки станови-
ща в запитуючій країні з погляду статті 3 Конвенції. Проте не може йти 
мова про рішення стосовно країни, що приймає, або про її відповідальні-
сть ані з погляду загального міжнародного права, ані за Конвенцією, ані з 
будь-якої іншої підстави. Якщо і йдеться або може йтися про будь-яку від-
повідальність за Конвенцією, то це відповідальність держави-учасниці, яка 
видає, оскільки саме вона здійснює дії, які безпосередньо ставлять людину 
під загрозу забороненого поганого поводження. Soering, § 91; Cruz Varas, § 69; 
Mamatkulov, § 67 

Суд вважає, що вищезгаданий принцип також має застосовуватися до 
рішень про висилку і a fortiori до випадків дійсної висилки. Cruz Varas, § 70 

Вислання державою-учасницею особи – у тому числі такої, що шукає 
притулку, – може обговорюватись с погляду статті 3 і, як наслідок, тягти 
відповідальність цієї держави за Конвенцією, якщо будуть доведені ваго-
мі підстави вважати, що зацікавлена особа у випадку її висилки постане 
перед дійсною загрозою зазнати у країні, що приймає, поводження, яке за-
боронене статтею 3. Vilvarajah, § 103; Chahal, § 74; Jabari, § 38; Hilal, § 59; Venkadaja-
lasarma, § 61; Thampibillai, § 59 

Вислання або переміщення державою-учасницею іноземця може по-
ставити питання про додержання статті 3 і, як наслідок, тягти відповідаль-
ність цієї держави за Конвенцією, якщо будуть доведені вагомі підстави 
вважати, що зацікавленій особі загрожує дійсна небезпека застосування 
тортур або нелюдського чи такого, що принижує гідність, поводження або 
покарання у країні, до якої вона повертається. Nsona, § 92; H.L.R. v. France, § 34 

Заборона поганого поводження, передбачена статтею 3, так само без-
умовна і у випадках висилки. Таким чином, якщо будуть доведені вагомі 
підстави вважати, що відповідній особі у разі висилки загрожує дійсна не-
безпека зазнати у країні, що приймає, поводження, забороненого статтею 3, 
виникає обов’язок держави-учасника захистити її від такого поводження. 
Chahal, § 80 

Навряд чи б це відповідало б «спільній спадщині політичних традицій, 
ідеалів, поваги свободи і верховенства права», на які посилається Преамбу-
ла, якби держави-учасниці видавали втікача іншій державі, маючи вагомі 
підстави припускати, що він опиниться там під загрозою тортур або не-
людського чи такого, що принижує гідність, поводження або покарання. 
Mamatkulov, § 68 

За таких обставин діяльність відповідної особи, навіть небажана або 
небезпечна, не є доречним міркуванням. Захист, передбачений статтею 3, 
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таким чином, є ширшим за той, що передбачений статтями 32 та 33 Кон-
венції ООН про статус біженців 1951 року. Chahal, § 80; Ahmed, § 41 

За таких обставин стаття 3 включає зобов’язання не висилати відповідну 
особу до цієї країни. Chahal, § 74; Ahmed, § 39; H.L.R. v. France, § 34; Jabari, § 38; Hilal, 
§ 59; Venkadajalasarma, § 61; Thampibillai, § 59 

Франсін та Бата Нсона прибули до аеропорту «Ширпол» 29 грудня 1993 
року. На відміну від Бати Нсона, Франсін не мала дозволу на проживання; 
вона також не мала ніякої візи, яка давала б їй право на в’їзд до Нідерлан-
дів. Запис Франсін як дитини Бати Нсона у паспорті останньої виявився 
підробленим. 
Таким чином можна вважати, що органи влади Нідерландів загалом 

мали право відмовити Франсін у в’їзді до країни за умови, якщо така від-
мова не суперечила зобов’язанням відповідної держави за Конвенцією. 
Nsona, § 93 

Суд зазначає, що цей принцип має застосовуватися до висилки заяв-
ника, що здійснюється згідно з Актом про імміграцію 1971 року. Незалеж-
но від того, чи в’їхав він до Великої Британії у технічному сенсі, треба за-
уважити, що він фізично перебував там і, таким чином, з 21 січня 1993 
року знаходився під юрисдикцією відповідної держави у значенні статті 1 
Конвенції. Тому на відповідній державі лежить обов’язок забезпечити заяв-
нику права, гарантовані статтею 3 незалежно від тяжкості вчиненого ним 
злочину. D. v. UK, § 48 

Суд зазначає, що цей принцип має застосовуватися до висилки заяв-
ника, що здійснюється згідно з Актом про Імміграцію 1971 року. Слід за-
значити, що він фізично перебував у Великій Британії з 1989 року лише 
з короткими перервами та отримував медичну допомогу та підтримку у 
Великій Британії у зв’язку з його психічним захворюванням з 1994-1995 
років. Bensaid, § 33 

Заявлене порушення пов’язане з тим, що заявник ризикує зазнати так 
званого «синдрому камери смертників». Цей феномен можна визначити 
як вплив сукупності обставин, за яких опинився би заявник, якщо після 
видачі до штату Вірджинія, де його звинувачують у вбивстві за обтяжую-
чих обставин, він був би засуджений до смертної кари». Soering, § 81 
Як випливає зі статті 5 § 1(а), яка дозволяє «законний арешт або затри-

мання особи,... щодо якої вживаються заходи з метою... видачі», як таке 
право не бути виданим не передбачене Конвенцією. Тим не менше, якщо 
видача призводить до наслідків, несприятливих для здійснення гарантова-
ного Конвенцією права, вона – у разі, коли наслідки не є занадто віддале-
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ними – може поставити питання щодо зобов’язань держав-учасниць, пе-
редбачених відповідним положенням Конвенції. У цій справі йдеться про 
те, чи застосовується стаття 3, якщо несприятливі наслідки видачі познача-
ються або можуть позначитися за межами юрисдикції держави, що видає, 
через поводження або покарання, яке застосовується у державі, що прий-
має. Soering, § 85 
Стаття 1 Конвенції, яка передбачає, що «Високі Договірні Сторони 

забезпечують кожному у межах їхньої юрисдикції права та свободи, ви-
значені у розділі І», передбачає межі дії Конвенції, особливо територіальні. 
Зокрема, зобов’язання, прийняте державою-учасницею, обмежується «за-
безпеченням» перелічених прав та свобод щодо осіб, які перебувають під 
її «юрисдикцією». Більш того, Конвенція не регулює дії держав, які не є її 
учасницями, а також не є договором, який примушує держави-учасниці на-
в’язувати стандарти Конвенції іншим державам. Статтю 1 не можна вва-
жати загальним принципом, посилаючись на який держава-учасниця, 
незважаючи на зобов’язання щодо видачі, має право не видавати особу, 
поки не впевниться, що умови, які очікують на нього у країні призначен-
ня, повною мірою відповідають кожній з гарантій Конвенції. Справді, як 
наголошував і Уряд Великої Британії, при визначенні меж застосування 
Конвенції, – і, зокрема, статті 3, – не можна залишати поза увагою пере-
ваги інституту видачі для попередження ухиляння злочинців-втікачів від 
правосуддя. 
У цій справі не викликає сумніву, що Велика Британія не має повнова-

жень щодо діяльності та рішень владних органів Вірджинії, що й становить 
предмет скарг заявника. Також вірно і те, що в інших міжнародних дого-
ворах, на які посилався Уряд Великої Британії, – наприклад, у Конвенції 
ООН щодо статусу біженців 1951 року (стаття 33), у Європейській Конвен-
ції щодо екстрадиції 1957 року (стаття 11) та у Конвенції ООН проти тортур 
та інших видів жорстокого, нелюдського та такого, що принижує гідність, 
поводження або покарання 1984 року (стаття 3), – проблеми передачі осо-
би під іншу юрисдикцію, коли можуть виникнути небажані наслідки, роз-
глянуті виразно і конкретно. 
Однак, ці міркування не можуть звільнити держави-учасниці від відпо-

відальності за статтею 3 за всі і кожний з наслідків екстрадиції, які мож-
ливо передбачити та які можуть виникнути за межами їхній юрисдикції. 
Soering, § 86 
При тлумаченні Конвенції потрібно враховувати її особливий харак-

тер як договору про колективне забезпечення дотримання прав людини й 
основних свобод. Таким чином, мета і намір Конвенції як інструмента за-
хисту особи вимагає, щоб її положення тлумачилися і застосовувалися так, 
щоб зробити її захист здійсненним та ефективним. Крім того, будь-яке тлу-
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мачення гарантованих прав і свобод має відповідати «загальному духу 
Конвенції як інструмента, призначеного для підтримки і розвитку ідеалів 
і цінностей демократичного суспільства». Soering, § 87 
Стаття 3 не передбачає винятків, і стаття 15 не допускає відступу від 

неї під час війни або іншого національного лиха. Ця безумовна заборона 
тортур і нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження або 
покарання у формулюванні Конвенції доводить, що стаття 3 втілює одну 
з фундаментальних цінностей демократичних суспільств, які утворюють 
Раду Європи. У схожих виразах вона також міститься в інших міжнарод-
них договорах, таких Міжнародний Пакт про громадянські і політичні 
права 1966 року або Американська Конвенція про права людини 1969 ро-
ку, і є загальновизнаним міжнародним стандартом. 
Залишається вирішити, чи буде сама по собі екстрадиція втікача в краї-

ну, де він зазнає або ймовірно зазнає тортур або нелюдського чи такого, 
що принижує гідність, поводження або покарання, підставою для відпові-
дальності держави-учасниці за статтею 3. Те, що різка нетерпимість до тор-
тур має це на увазі, визнається в статті 3 Конвенції Об’єднаних Націй 
проти тортур та інших видів жорстокого, нелюдського або такого, що при-
нижує гідність, поводження або покарання, яка передбачає, що «жодна 
держава-учасниця не повинна … видавати будь-яку особу, якщо існують 
вагомі підстави вважати, що їй може загрожувати застосування тортур». 
Та обставина, що у спеціальному договорі детально викладене певне зобо-
в’язання, яке випливає з заборони тортур, ще не означає, що таке ж по су-
ті зобов’язання вже не втілено в загальних виразах статті 3 Європейської 
Конвенції. Яким би жахливим не був злочин, у якому звинувачують осо-
бу, але якби держави-учасниці видавали втікача іншій державі, свідомо 
на вагомих підставах припускаючи, що він опиниться там під загрозою 
тортур, це навряд чи відповідало б основним цінностям Конвенції, тобто 
«спільній спадщині політичних традицій, ідеалів, поваги свободи і верхо-
венства права», на які посилається Преамбула. У таких обставинах екст-
радиція, – хоча про це відкрито і не згадується в коротких і загальних ви-
разах статті 3, – буде вочевидь суперечити духу і наміру цієї статті, і, на 
думку Суду, невід’ємне зобов’язання не здійснювати екстрадицію поши-
рюється також на випадки, коли в державі, яка приймає, втікачеві загрожує 
реальна небезпека піддатися нелюдському або такому, що принижує гід-
ність, поводженню або покаранню, забороненому цією статтею. Soering, § 88 
Що складає «нелюдське або таке, що принижує гідність, поводження 

чи покарання», залежить від усіх обставин справи. Крім того, Конвенції 
загалом притаманне прагнення знайти справедливий баланс між потребами 
суспільства та необхідністю захисту основних прав особи. Оскільки подо-
рожування світом полегшується і злочинність набуває все більшого між-
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народного розмаху, посилюється й потреба націй у тому, щоб підозрювані 
злочинці, які переховуються за кордоном, постали перед правосуддям. 
Створення безпечних притулків для втікачів, навпаки, не лише створить 
загрозу для держави, яка змушена терпіти захищених осіб, але і зруйнує 
підвалини інституту екстрадиції. Ці міркування також мають бути присут-
німи серед факторів, які необхідно брати до уваги при тлумаченні та за-
стосування поняття нелюдського чи такого, що принижує гідність, повод-
ження або покарання у випадку екстрадиції. Soering, § 89 
Не за правилами інститутів Конвенції приймати рішення щодо потен-

ційного порушення Конвенції. Однак, коли заявник стверджує, що рішення 
про його екстрадицію у випадку виконання суперечитиме статті 3 через 
передбачувані наслідки у країні, яка запитує, необхідно відступити від 
цього принципу через істотний та незворотній характер страждання, що 
загрожує, аби забезпечити ефективність гарантій, передбачених цією стат-
тею. Soering, § 90 

Не слід виводити з зауважень Суду щодо небезпеки руйнації підва-
лини екстрадиції, викладених у параграфі 89 рішення по справі Сьорінга 
(Soering), що при визначенні, чи задіяна відповідальність держави за стат-
тею 3, існує якась можливість зважити небезпеку поганого поводження та 
мотиви для висилки. Chahal, § 81 

4.1.1. Загальна обстановка у країні, що приймає 
Щоб визначити, чи доведена реальність загрози зазнати по-

водження, забороненого статтею 3, Суд має розглянути усі матеріали, як 
надані сторонами, так і отримані за власною ініціативою, якщо це потріб-
но. Cruz Varas, § 75; Vilvarajah, § 107; Chahal, § 97; H.L.R. v. France, § 37; Hilal, § 60; 
Venkadajalasarma, § 63; Thampibillai, § 61; Mamatkulov, § 69 

Оскільки характер відповідальності держав-учасниць за статтею 3 у 
справах такого роду залежить від дії, що ставить особу під загрозу зазна-
ти поганого поводження, наявність такої загрози має визначатись у першу 
чергу на підставі тих обставин, які були відомі або мали бути відомі дер-
жаві-учасниці на час висилки. Cruz Varas, § 76; Vilvarajah, § 107; Nsona, § 92; Ven-
kadajalasarma, § 63; Thampibillai, § 61; Mamatkulov, § 69 

Однак це не заважає Суду взяти до уваги відомості, які виявилися піс-
ля висилки. Це може мати значення для підтвердження або спростування 
тієї оцінки побоювань заявника, яка була зроблена державою-учасницею. 
Cruz Varas, § 76; Vilvarajah, § 107; Nsona, § 92; Mamatkulov, § 69 

Але якщо заявник не був виданий або висланий на час розгляду справи 
судом, відповідним часом є час розгляду справи у Суді. Mamatkulov, § 69 
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Зважаючи на те, що стаття 3 втілює одну з найбільш фундаментальних 
цінностей демократичного суспільства і безумовно забороняє тортури або 
нелюдське чи таке, що принижує гідність, поводження або покарання, по-
трібно ретельно вивчити заяви особи щодо того, що у разі депортації до тре-
тьої країни їй загрожуватиме поводження, заборонене статтею 3. Jabari, § 39 

Суд має ретельно перевірити дійсність загрози поганого поводження у 
відповідний час зважаючи на безумовний характер статті 3, яка втілює 
одну з фундаментальних цінностей демократичних держав, що утворюють 
Раду Європи. Vilvarajah, § 108; Chahal, § 96 

Оскільки оцінка ризику здійснюється на момент розгляду справи у Суді, 
необхідно прийняти до уваги докази, які з’явилися після розгляду у Комісії. 
Chahal, § 97; H.L.R. v. France, § 37 

Щоб оцінити небезпеку у разі висилки, яка ще не відбулася, суттєвим 
моментом часу має бути час розгляду справи у Суді. Хоча історичний під-
хід не позбавлений цікавості, оскільки він може висвітлити ситуацію та її 
можливу еволюцію, вирішальними є сучасні умови. Ahmed, § 43 

Така ситуація зазвичай виникає, коли депортація або екстрадиція зу-
пинена внаслідок застосування Судом тимчасових заходів за правилом 39 
Регламенту Суду. Такі заходи найчастіше означають, що Суд ще не отри-
мав усі доречні докази, щоб вирішити, чи існує у країні призначення дійс-
на загроза поводження, забороненого статтею 3. Mamatkulov, § 69 

На думку Уряду Великої Британії і більшості Комісії, можливість екс-
традиції чи депортації заявника для того, щоб він постав перед судом у 
Федеративній Республіці Німеччини, де смертна кара скасована Конститу-
цією, у даному випадку не має значення. Будь-який інший підхід, як пе-
реконував Уряд Великої Британії, призвів би до «подвійного стандарту»: 
надавати захист Конвенції тим особам, що підлягають екстрадиції, яким 
по щастю доступна альтернативна країна призначення, але відмовляти в 
цьому іншим, яким не так пощастило. 
Це міркування не можна недооцінювати. Більш того, Суд не може за-

лишити без уваги як жахливий характер убивств, у яких звинувачують 
пана Сьорінга, так і виправдану і доброчинну для боротьби зі злочинніс-
тю роль угод про екстрадицію. Мета, що переслідували Сполучені Штати, 
вимагаючи його видачі відповідно до договору про екстрадицію між Ве-
ликою Британією та Сполученими Штатами, була безумовно виправданою. 
Однак, видача пана Сьорінга до його власної країни, аби він там постав 
перед судом, усунула б як небезпеку того, що утікач уникне покарання, 
так і ризик сильного і тривалого страждання від перебування в камері 
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смертників. Таким чином, це є важливою обставиною для сукупної оцін-
ки за статтею 3, оскільки дає можливість відшукати необхідну справед-
ливу рівновагу між інтересами та зваженість оскаржуваного рішення про 
екстрадицію в даному випадку. Soering, § 110 

4.1.2. Ситуації у окремих країнах 
4.1.2.1. Сполучені Штати Америки 
Процедура екстрадиції проти заявника у Великій Британії 

була завершена, міністр підписав ордер на його передачу органам влади 
Сполучених Штатів; це рішення, хоча ще не виконане, безпосередньо його 
торкається. Soering, § 92 
За законодавством Вірджинії обвинувачення, для того, щоб отримати 

смертний вирок, має довести поза розумним сумнівом наявність однієї з 
двох передбачених законом обтяжуючих обставин, а саме: майбутню не-
безпеку або огидність. У цьому відношення жахливі та жорстокі обстави-
ни вбивства можуть свідчити проти заявника, якщо взяти до уваги судову 
практику щодо підстав для визнання «огидності» злочину. 
Зрозуміло, що узяті самі по собі пом’якшувальні обставини можуть змен-

шити імовірність смертного вироку. Не менш чотирьох з п’яти пом’якшу-
вальних обставин, чітко передбачених у Кодексі Вірджинії, можуть бути 
застосовані до справи пана Сьорінга. Це відсутність кримінального мину-
лого, те, що злочин був вчинений у стані крайнього психічного й емоцій-
ного розладу, те, що під час вчинення злочину здатність обвинувачувано-
го розуміти злочинність своїх дій або узгоджувати свою поведінку з вимо-
гами закону була значно знижена, а також вік обвинувачуваного. Soering, § 95 
Ці різноманітні фактори, що свідчать за або проти смертного вироку, 

повинні розглядатися у світлі позиції органів обвинувачення. Soering, § 96 
Прокурор графства Бедфорд, пан Апдайк, відповідальний за підтримку 

обвинувачення проти апелянта, засвідчив, що «у випадку засудження Йєнса 
Сьорінга за убивство при обтяжуючих обставинах, у якому він звинува-
чується, судді на стадії призначення покарання нададуть подання від імені 
Великої Британії про те, що Велика Британія бажає, щоб смертний вирок 
не був винесений чи виконаний». Суд відзначає, як і суддя-лорд Ллойд ре-
гіонального суду, що це зобов’язання аж ніяк не відбиває формулювання 
статті IV Угоди про екстрадицію 1972 року між Великою Британією та 
Сполученими Штатами, де йдеться про «достатні для запитуваної держа-
ви гарантії того, що смертний вирок не буде виконаний». Однак заявле-
ний злочин є злочином за законодавством штату, а не федеральним зло-
чином і належить до юрисдикції штату Вірджинія; слід вважати, що ані 
органи влади штату, ані федеральні органи не могли і не можуть віддати 
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розпорядження атторнею графства надати більш вагомі гарантії; суди Вірд-
жинії як судові органи не можуть наперед взяти на себе зобов’язання що-
до рішень, які вони ухвалять після дослідження доказів; і губернатор Вірд-
жинії з політичних мотивів не може завірити, що він використає своє 
повноваження замінити страту більш м’яким покаранням. 
Через це, зобов’язання пана Апдайка цілком може залишитися най-

кращою «гарантією», яку Велика Британія може одержати від федераль-
ного уряду Сполучених Штатів за даних обставин. Відповідно до заяви 
міністра внутрішніх справ Парламентові в 1987 році, прийняття сфор-
мульованих у подібних виразах зобов’язань «означає, що органи влади 
Великої Британії повертають втікача або готові передати громадянина для 
того, щоб він постав перед американським судом, тільки за ясно вираженої 
умови, що страта не буде виконана… Було б істотним ударом по домовле-
ностях між двома країнами в сфері екстрадиції, якби страта була викона-
на щодо людини, яка була повернута за такої умови». Проте, поки не було 
можливості переконатися в ефективності такого зобов’язання. Soering, § 97 
Апелянт доводив, що побажання іноземного уряду не могло б бути 

надане суду за правилами Кодексу Вірджинії про допустимість доказів або, 
якби і було допущено, жодним чином не вплинуло б на суддю, який при-
значає покарання. 
Незалежно від ситуації з законодавством і практикою Вірджинії та від 

дипломатичного контексту відносин у сфері екстрадиції між Великою 
Британією і Сполученими Штатами, об’єктивно не можна сказати, що зо-
бов’язання повідомити судді на стадії призначення покарання про бажан-
ня Великої Британії усуває імовірність призначення смертної кари. При 
незалежному здійсненні свого розсуду атторней графства вирішив дома-
гатися смертного вироку і не відступати від цього наміру, оскільки дока-
зи, на його думку, дають для цього підстави. Якщо національні органи 
влади, відповідальні за переслідування злочинів, займають таку тверду 
позицію, то для Суду навряд чи можливий висновок, ніби відсутні серйоз-
ні підстави припускати реальну небезпеку для апелянта отримати смерт-
ний вирок, а, отже, і пережити «синдром камери смертників». Soering, § 98 
Тому Суд робить висновок, що імовірність для апелянта випробувати 

«синдром камери смертників» підтверджена в достатньому ступеню, щоб 
задіяти статтю 3. Soering, § 99 

4.1.2.2. Індія 
Через пропозицію Уряду повернути пана Чахала у будь-який 

аеропорт Індії за його вибором Суду необхідно оцінити небезпеку пога-
ного поводження з ним, враховуючи умови в Індії в цілому, а не в одному 
лише Пенджабі. Однак, Суду не слід забувати, що перший апелянт є ви-
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датним прихильником сикхського сепаратизму. З цих міркувань випли-
ває, що докази щодо долі сикхських активістів, які опинилися в руках сил 
безпеки за межами штату Пенджаб, мають особливе значення. Chahal, § 98 
Суд узяв до уваги зауваження Уряду щодо відомостей, які містяться 

у доповідях «Міжнародної Амністії». Проте, він надає значення деяким 
найбільш разючим твердженням, що є в цих доповідях, особливо щодо по-
засудових убивств, вчинених, як припускається, поліцією Пенджабу за ме-
жами свого штату, і відповідних дій Верховного Суду Індії, уряду штату 
Західна Бенгалія і федерального міністерства внутрішніх справ. Більш то-
го, з подібними заявами погодився Імміграційний апеляційний трибунал 
Великої Британії в справі Charan Singh Gill v. Secretary of State for the 
Home Department, і вони були включені в звіт щодо Індії, підготовлений у 
1995 році Державним департаментом Сполучених Штатів. Доповідь На-
ціональної Комісії з прав людини 1994 року щодо Пенджабу доводить пра-
вильність враження, що законна влада цілком втратила контроль над по-
ліцейськими силами. Chahal, § 99 
Ці докази, які узгоджується з даними з ряду інших об’єктивних джерел, 

переконали Суд у тім, що принаймні до середини 1994 року підрозділи 
поліції Пенджабу мали звичай діяти, не звертаючи уваги на права підозрю-
ваних сикхських активістів, і цілком могли переслідувати свої цілі на те-
риторії Індії далеко за межами Пенджабу. Chahal, § 100 
Комісія у параграфі 111 свого звіту дійшла висновку, що в останні роки 

покращилося становище із захистом прав людини в Індії, особливо в Пенд-
жабі, і докази, надані після розгляду справи Комісією, свідчать про те, що 
ця тенденція зберігається. 
Зокрема, повстанські заворушення у Пенджабі, здається, вщухли; Суд 

відзначає досить істотне зменшення числа загиблих від терористичної 
діяльності в цьому районі, що відзначається Урядом-відповідачем. Крім 
того, повідомляється про інші позитивні зрушення, що мали місце в Пенд-
жабі в останні роки, такі як відновлення демократичних виборів, ухвалення 
низки обвинувальних вироків щодо офіцерів поліції, призначення омбудс-
мана для розслідування випадків зловживання владою й запевнення но-
вого Прем’єр-міністра «забезпечити прозорість і відповідальність». Крім 
того, у звіті Держдепартаменту Сполучених Штатів за 1996 рік говорить-
ся, що протягом 1995 року «спостерігався помітний прогрес у боротьбі зі 
зловживаннями в діяльності поліції [Пенджабу]». Chahal, § 101 
Проте, докази свідчать про те, що дотепер зберігаються проблеми з до-

триманням прав людини силами безпеки в Пенджабі. Як відзначає сам 
Уряд-відповідач, Висока комісія Великої Британії в Індії все ще отримує 
скарги щодо поліції Пенджабу, хоча останніми місяцями вони більше сто-
суються здирництва, а не зловживань з політичних мотивів. «Міжнародна 
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Амністія» стверджує, що протягом 1995 року продовжували спорадично 
«зникати» помітні представники сикхів, які потрапили в руки поліції Пенд-
жабу, і в доповіді Держдепартаменту Сполучених Штатів за 1996 рік йдеться 
про убивство двох сикхських активістів у цьому ж році. Chahal, § 102 
Більш того, Суд вважає найбільш істотним, що немає жодних конкрет-

них доказів більш-менш значної реформи або реорганізації в поліції Пенд-
жабу в останні роки. Докази, зазначені вище, скоріше свідчать про назрілу 
необхідність таких змін, і здається у цьому полягала рекомендація Націо-
нальної комісії з прав людини. Хоча в 1995 році відбулися зміни в керів-
ництві поліції Пенджабу, генерального директора, під чиїм керівництвом 
вчинено низку кричущих зловживань цього десятиліття, усього лише замі-
нили керівником оперативного підрозділу – його колишнім заступником. 
Менш ніж два роки тому ті самі поліцейські сили здійснювали в інші 

індійські штати рейди, що підтверджено документальними свідченнями, 
і Суд не може цілком відкинути заяви апелянта про те, що якщо останнім 
часом і було якесь зменшення активності, то лише через те, що всі ключові 
фігури сикхського сепаратистського руху минулого або вбиті, або вигнані 
з країни, або не діють через тортури або через страх перед тортурами. 
Більш того, як видно зі звітів преси, тільки зараз стає очевидним справ-
жній розмах минулих зловживань. Chahal, § 103 
Хоча на думку Суду для пана Чахала у випадку його повернення в Ін-

дію головна загроза буде виходити з боку сил безпеки Пенджабу, що діють 
або усередині, або за межами штату, Суд також надає значення і тому, 
що переконливі свідчення про серйозні порушення прав людини стосую-
ться всієї індійської поліції. У цьому відношенні Суд зазначає, що Спеціаль-
ний доповідач ООН з тортур змалював практику застосування тортур до 
затриманих у поліцій як «ендемічну» та зауважив, що не були застосова-
ні адекватні заходи, щоб винні постали перед правосуддям. Національна 
комісія з прав людини також привертала увагу до проблем поширеного, 
іноді смертельного, поганого поводження з в’язнями та закликала до сис-
темних реформ поліції на усій території Індії. Chahal, § 104 
Хоча Суд не сумнівається в сумлінності згаданих вище запевнень, 

здається, що – незважаючи на спроби Уряду, Національної Комісії з прав 
людини та індійських судів змінити ситуацію, – порушення прав людини 
деякими співробітниками сил безпеки в Пенджабі та в Індії в цілому утво-
рює складну проблему, яку не розв’язати в короткий термін. 
Враховуючи вищезгадане, Суд не переконаний, що ці запевнення за-

безпечать пану Чахалу належні гарантії безпеки. Chahal, § 105 
До того ж Суд вважає, що видатне становище заявника скоріше збіль-

шує для нього імовірність несприятливих наслідків. Ніхто не заперечує 
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того, що в Індії добре відома підтримка, яку пан Чахал надає сикхському 
сепаратистському руху; він має тісні зв’язки з іншими лідерами цього ру-
ху. Держава-відповідач зробила серйозні, хоча і неперевірені, заяви про 
його причетність до тероризму, які, без сумніву, відомі індійській владі. 
Суд вважає, що ці фактори з великою імовірністю привернуть до нього 
увагу прихильників жорсткого курсу в силах безпеки, які у минулому без-
жалісно переслідували підозрюваних сикхських активістів. Chahal, § 106 
У силу всіх цих згаданих вище підстав, особливо через доведену при-

четність поліції Пенджабу до вбивств і викрадень за межами штату і заяв 
про серйозні порушення прав людини, що залишаються чинними щодо 
сил безпеки Індії в цілому, Суд вважає доведеним, що існує значна імовір-
ність того, що пан Чахал у випадку свого повернення до Індії зазнає повод-
ження, що суперечить статті 3. 
Відповідно, якщо наказ про його депортації в Індію буде виконаний, 

це призведе до порушення статті 3. Chahal, § 107 

4.1.2.3. Сомалі 
Суд надає особливої ваги тому, що 15 травня 1992 року мі-

ністр внутрішніх справ Австрії надав заявнику статус біженця у значенні 
Женевської Конвенції, знайшовши вірогідними його заяви про те, ніби 
його діяльність у опозиційній групі та загальна ситуація у Сомалі дає під-
стави побоюватися, що у разі повернення туди він зазнає переслідування. 
Хоча заявник втратив свій статус біженця через два роки, це сталося ли-
ше через його кримінальне засудження; наслідки висилки для заявника не 
приймались до уваги. Ahmed, § 42 
Що стосується сучасної ситуації у Сомалі, Суд ґрунтує свою оцінку 

на фактах, встановлених Комісією, на яку за Конвенцією покладено зав-
дання встановлення фактів. У своїй доповіді від 5 липня 1995 року Комісія 
зазначила, що ситуація у Сомалі навряд чи змінилася з 1992 року. Країна 
досі знаходиться у стані громадянської війни та між численними кланами, 
які суперничають один з одним за контроль над країною, точиться бороть-
ба. Немає ознак того, що небезпека, яка загрожувала заявнику у 1992 році, 
зникла або якась суспільна влада могла б захистити його. Ahmed, § 44 
У Суді Уряд не заперечував ті доводи заявника, що немає ніякого по-

мітного покращання ситуації у його країні. Але Уряд пояснив, що авст-
рійські органи влади вирішили зупинити виконання цієї висилки, оскільки 
також вважають, що обставини не дозволяють пану Ахмеду повернутися 
до Сомалі без ризику зазнати поводження, яке суперечить статті 3. Ahmed, § 45 
Якщо це так, то Суд доходить до такого ж висновку, тим більше що він 

не суперечить матеріалам справи або інформації, наданій учасниками слу-
хання; також, зважаючи на безумовний характер статті 3, цей висновок не 
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втрачає сили через кримінальне засудження заявника та відсутність у цей 
час державної влади у Сомалі. Ahmed, § 46 
Тому депортація заявника у Сомалі порушила б статтю 3 Конвенції че-

рез те, що йому загрожувала би значна небезпека зазнати там тортур або 
нелюдського чи такого, що принижує гідність, поводження. Ahmed, § 47 

4.1.2.4. Колумбія 
14 травня 1989 заявника, який подорожував з Колумбії до 

Італії, заарештували за володіння наркотиками під час пересадки у аеро-
порту Ройсі (Roissy). Після засудження за торгівлю наркотиками йому було 
призначене тюремне ув’язнення та був ухвалений наказ про його безстро-
кове вигнання з території Франції. Перебуваючи під вартою, він назвав 
імена трьох торговців наркотиками, що згодом дало можливість, спираю-
чись на цю інформацію, впізнати одного з них. Наказ про видачу заявника 
був ухвалений 26 квітня 1994 року на тій підставі, що його перебування 
на території Франції суттєво загрожує громадському порядку. У цей час 
він перебуває у примусовому поселенні у Франції. H.L.R. v. France, § 38 
Таким чином, потрібно вивчити, чи є ті наслідки, які можливо перед-

бачити у разі депортації заявника до Колумбії, такими, що потрапляють у 
сферу статті 3. У даному випадку джерелом ризику, на який посилається 
заявник, є не державні органи. За словами заявника, він полягає у загрозі 
розправи з боку торговців наркотиками, які можуть спробувати помстити-
ся йому через ті заяви, які він зробив у французькій поліції, у сукупності 
з тим, що колумбійська держава, за його словами, неспроможна захисти-
ти його від нападів цих осіб. H.L.R. v. France, § 39 
Завдяки безумовному характеру гарантованого права, Суд не відкидає 

можливості, що стаття 3 Конвенції може також застосовуватись, коли за-
гроза походить від осіб або груп осіб, які не є державними службовцями. 
Але має бути доведено, що загроза є реальною та що органи влади краї-
ни, що приймає, не здатні усунути ризик, забезпечивши необхідний захист. 
H.L.R. v. France, § 40 
Як і Комісії, Суду нічого не залишається як відзначити загальну ситуа-

цію насильства, яка існує у країні призначення. Він вважає, що лише ця 
обставина не могла б потягти – у разі депортації – порушення статті 3. 
H.L.R. v. France, § 41 
Документи з різноманітних джерел, надані на підтримку скарги заяв-

ника, дають уявлення про напружену атмосферу у Колумбії, але не містять 
жодної вказівки на існування ситуації, змальованої ним. Хоча торговці 
наркотиками інколи мстяться інформаторам, але нема доречних доказів, 
які доводили б у випадку з заявником, що така загроза є дійсною. Лише 
листів його тітки не достатньо, щоб довести дійсність загрози. Крім того, 
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немає документів на підтримку його заяви, що у разі видачі заявника йо-
го особиста ситуація була б гіршою, ніж у інших колумбійців. 
Доповідь «Міжнародної Амністії» за 1995 та 1996 роки не надає ніякої 

інформації щодо того типу ситуації, у якій опинився заявник. Вони змальо-
вують дії сил безпеки та партизанський рух. Тільки у доповіді 1995 року є 
деякі посилання – у контексті, що не стосується цієї справи, – на злочинні 
дії організацій торговців наркотиками. H.L.R. v. France, § 42 
Суд обізнаний про труднощі, з якими зустрічається колумбійська вла-

да у спробах стримати насильство. Заявник не довів, що вона неспромож-
на надати йому потрібний захист. H.L.R. v. France, § 43 
Зважаючи на ці міркування, Суд знаходить, що не встановлені суттєві 

підстави вважати, ніби заявник у разі депортації опиниться під загрозою 
зазнати нелюдського чи такого, що принижує гідність, поводження у зна-
ченні статті 3. Тому порушення статті 3 не сталося б, якщо наказ про депор-
тацію заявника був би виконаний. H.L.R. v. France, § 44 

Особлива думка 
H.L.R. v. France. Незгодна (dissenting) думка судді Пекканена, до якої приєдналися суддя Тур 

Вил’ямсон, суддя Лопез Роха та суддя Лохмус: 1. Я вважаю, що заявник, як засуд-
жений торговець наркотиками, мав розуміти наслідки своєї діяльності та уча-
сті у наркокартелі. Але попри цей не можна заперечити, що він все ж знахо-
диться під захистом статті 3 Конвенції. 

 Треба наголосити, що перебуваючи під вартою у Франції, він видав імена 
трьох торговців наркотиками, один з яких згодом був впізнаний на підставі 
наданої ним інформації. Тож не треба забувати, що з точки зору наркотич-
ного картелю, на який він працював, заявник був «інформатором», а злочинні 
організації схильні жорстоко мститися таким особам, аби залякати та стрима-
ти майбутніх «інформаторів». 

 Беззаперечно, дійсні докази, які доводять, що життя заявника було б під загро-
зою у разі депортації, занадто слабкі. Але це все, чого можна очікувати: вбив-
ці рідко попереджають перед пострілом. На мою думку, вимагати більш кон-
кретних доказів від заявника, про якого відомо, що він «інформатор», – це 
покласти на нього непід’ємний тягар. Яка доля спіткає «інформаторів», добре 
відомо у Колумбії. 

 Згідно зі спільною доповіддю від 16 січня 1995 року, складеною Спеціальни-
ми доповідачами Комісії Об’єднаних Націй з прав людини щодо ситуації у 
Колумбії, були отримані численні свідчення про вбивства осіб, яких партиза-
ни вважали «інформаторами» сил безпеки. Тож були усі підстави вважати, що 
набагато могутніші наркокартелі будуть поводитись зі «своїми інформатора-
ми» таким же чином. 

 2. Загроза того, що заявник зазнає поводження, яке порушує статтю 3 Конвен-
ції, у разі депортації до Колумбії, має також визначатися з урахуваннями зага-
льної ситуації щодо захисту прав людини у Колумбії. У цьому відношенні 
згадані доповіді змальовують невтішну картину. 
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 За доповіддю Спеціальних Доповідачів, Колумбія, у якій мешкає 36 мільйонів 
чоловік, має один з найбільших у світі показників за вбивствами; у 1994 році 
було 30 000 випадків. Приблизно у 77% усіх випадків було неможливо вста-
новити, хто був порушником права на життя. Це насильство включає позасу-
дові, прискорені та свавільні казні, а також тортури з боку сил безпеки та 
груп, що співпрацюють з ними, – особливо у контексті боротьби с партиза-
нами, але також з метою захисту певних економічних привілеїв та інтересів, – 
а також масоване та тяжке насильство з боку озброєних партизан та збройних 
угруповань, що стоять на службі наркоторговців та великих землевласників. 

 За допомогою своїх величезних ресурсів наркокартелі та окремі наркоторгов-
ці перетворили свої приватні збройні угруповання у надзвичайно боєздатні 
сили, оснащені сучасним озброєнням. Зазначається, що вони мають тісні 
зв’язки з місцевими військовими начальниками та діють по всій території 
країни. Кажуть, у деяких випадках приватні збройні сили, що фінансуються 
наркоторговцями, співпрацюють з силами безпеки. 

 У доповіді зазначається, що недосконалість правосуддя та неспроможність 
державних органів гарантувати безпеку цивільного населення становлять істот-
ний фактор, який сприяє зростанню насильства. Відзначається, що між 1982 
та 1994 роками близько 270 членів суддівського корпусу було вбито. З 28 000 
насильницьких смертей, що сталися у Колумбії у 1992 році, лише у 2 717 ви-
падках – тобто лише у 10% випадків – відбулося засудження через систему 
кримінальної юстиції. 

 3. Приймаючи до уваги величезні комерційні інтереси наркокартелів, а також 
впливове становище, яке вони займають у Колумбії, є усі підстави вважати, 
що вони мають нагальний інтерес забезпечити, аби «інформатори» не зали-
шилися без покарання. У обстановці безправ’я, яка домінує у Колумбії, для 
наркокартелів неважко вистежити «інформатора» та помститися йому. Спро-
можність державних органів захистити життя інформатора або навіть забез-
печити, щоб його вбивці постали перед судом, може оцінюватися на цей час 
як надто обмежена. 

 4. У справі Чахал (Chahal) проти Великої Британії Суд дійшов висновку, що 
всупереч намаганням індійської влади здійснити реформи, залишається проб-
лема з дотриманням прав людини певними співробітниками сил безпеки у 
Пенджабі та будь-де у Індії, і що депортація добре відомого прибічника сикхсь-
кого сепаратизму напевно перетворить його на мішень для прибічників жорст-
кої лінії у силах безпеки. Його депортація, таким чином, порушувала статтю 3 
Конвенції. 

 Справу Чахала можна порівняти з цією стравою, тому що могутні приватні 
армії наркокартелів, які, як відомо, співпрацюють з силами безпеки, напевно 
можуть діяти за лише слабкого опору з боку державних органів. Пам’ятаючи 
загальну ситуацію щодо прав людини у Колумбії, цьому заявнику, на мою 
думку, загрожує такий же великий ризик помсти, як і заявнику у справі Чаха-
ла. Я роблю такий же висновок у цій справі, до якого Суд дійшов у справі 
Чахала. 
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 5. І на закінчення. На мою думку, є суттєві підстави вважати, що заявнику у 
разі депортації до Колумбії, загрожує ризик зазнати поводження, що пору-
шує статтю 3 Конвенції з боку відповідного наркокартелю. Оскільки колум-
бійська влада на цей час не в змозі надати достатній захист від такого повод-
ження, я вважаю що стаття 3 Конвенції була б порушена, якби заявник був 
депортований до Колумбії. 

H.L.R. v. France. Незгодна (dissenting) думка судді Ямбрека: На жаль я не можу приєднатися 
до більшості у висновку, що немає порушення у справі H.L.R. против Фран-
ції. Як на мене, у разі депортації до Колумбії загроза або ступінь ризику для 
заявника зазнати поводження, забороненого статтею 3, є найбільш важливим 
критерієм. Я згоден, що такий ризик є більш передбачуваним, коли йдеться 
про органи влади. Але на мій погляд, не можна знайти чіткої різниці in 
abstracto між ситуаціями, коли загроза походить від держави, або коли держа-
ва є співучасником, або навіть коли держави не існує та заявник не може бути 
захищеним. Тому оцінка має здійснюватися у світлі особливих обставин кож-
ного випадку. 

 Ключові мотиви, що містяться у параграфах 42 та 43 цього рішення, не пере-
конують мене, ніби дійсна та суттєва загроза для заявника недостатньо задо-
кументована, а колумбійська влада спроможна надати йому відповідний за-
хист. Зважаючи на те, що заявник, перебуваючи під вартою, співпрацював з 
французькою владою, їй було б слушно, на мою думку, надати йому хоча б 
мінімальний захист від можливої помсти з боку колумбійських наркоторгов-
ців, втримавшись від виконання наказу про його депортацію. 

 З іншого боку, здається, що небезпеку для громадського порядку від його по-
дальшого перебування на французькій території не можна порівняти із за-
грозою для нього зазнати поводження, забороненого статтею 3 у разі депор-
тації до Колумбії. Мені не здається вірогідним, що він продовжив би свою 
злочинну діяльність після того, як його зв’язок з торгівцями наркотиками був 
викритий та він був покараний. 

 У всьому іншому я погоджуюсь з більшою частиною мотивів, викладених у 
незгодній думці судді Пекканена. 

4.1.2.5. Іран 
Суд не впевнений, що органи відповідної держави здійснили 

якусь всебічну оцінку вимог заявниці, у тому числи їх ґрунтовність. Здаєть-
ся, що через невиконання нею вимоги зареєструватися у п’ятиденний строк 
згідно з Правилами про по шукачів притулку від 1994 року фактичні під-
стави для її побоювань бути висланою до Ірану зовсім не вивчалися. На 
думку Суду, можна вважати, що таке автоматичне та механічне застосу-
вання короткого терміну для подання клопотання про надання притулку 
не узгоджується з захистом фундаментальної цінності, втіленому у статті 
3 Конвенції. З заявницею мали провести бесіду щодо підстав для її клопо-
тання співробітники місцевого офісу Верховного Комісара ООН у спра-
вах біженців про притулок, і вони мали визначити загрозу, на яку вона 
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наражається, зважаючи на характер злочину, у якому її звинуватили. Ад-
міністративний суд Анкари, розглянувши її клопотання про судовий пе-
регляд, обмежився лише питаннями формальної законності депортації за-
явниці, а не більш суттєвим питанням про підстави її побоювання, хоча 
здається, що на цій стадії заявниця мала більш ніж вагомі докази, що у 
разі її видачі їй загрожувала б небезпека. Jabari, § 40 
Суд зі свого боку має надати належного значення висновку Верховно-

го Комісара ООН у справах біженців щодо твердження заявниці, зробивши 
власну оцінку небезпеці, яка загрожувала б їй у разі депортації. З цього 
приводу треба зазначити, що Верховний Комісар ООН у справах біженців 
розмовляв з заявницею та мав можливість перевірити вірогідність її по-
боювань та правдивість її заяв про кримінальне переслідування, порушене 
проти неї у Ірані через перелюбство. Слід також зазначити, що Уряд не 
намагався заперечувати посилання заявника на висновки «Міжнародної 
Амністії» щодо покарання, яке очікує на жінку, яка визнана винною у пе-
релюбстві. Зважаючи на те, що суттєвим моментом часу для оцінки небез-
пеки, що загрожує заявниці, є час розгляду справи у Суді, Суд не впевне-
ний, що становище у країні походження заявниці змінилося так, що пере-
любство більш не засуджується ісламським правом. Суд вивчив останні 
огляди становища у Ірані та зазначає, що покарання перелюбства побит-
тям камінням ще залишилось у законодавстві та може застосовуватись 
державними органами. Jabari, § 41 
Зважуючи ці обставини, Суд вважає доведеним, що існує реальна загро-

за для заявника зазнати поводження, забороненого статтею 3, якщо вона 
повернеться до Ірану. Jabari, § 42 

4.1.2.6. Танзанія 
Суд нагадує, що 9 лютого 1995 року заявник прибув з Танза-

нії до Великої Британії, де намагався отримати притулок. Під час націо-
нальних процедур по розгляду його клопотання про притулок, він посила-
вся на своє членство у Громадянському Об’єднаному Фронті (ГОФ), – опо-
зиційній партії у Танзанії, – та на те, що у Занзібарі перед від’їздом його 
затримали та піддали тортурам. Він також стверджував, що його брат був 
затриманий та загинув через тортури, а самого його звинувачували у то-
му, що він ганьбив добре ім’я Танзанії, що посилює ризик того, що після 
повернення його затримають та піддадуть тортурам. Hilal, § 61 
Уряд закликав Суд бути обережним та погодитись з думкою, яку висло-

вив щодо тверджень заявника спеціальний суддя, який вислухав його свід-
чення та визнав їх недостатньо надійними. Але Суд зазначає, що рішення 
спеціального судді ґрунтувалось, між іншим, на недостатніх доказах. Після 
цього рішення заявник надав додаткові документи. Крім того, хоча міністр 
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та суди під час судового перегляду мали ці матеріали, вони не вирішува-
ли питання факту у цьому відношенні, а робили свої висновки на різно-
манітних міркування – наприклад, що заявник, навіть якщо його заяви від-
повідають дійсності, може жити у безпеці на великому острові Танзанії, у 
становищі «внутрішнього утікача». Hilal, § 62 
Суд вивчив матеріали, надані заявником та висновки різноманітних 

національних органів щодо них. Він не знайшов підстав відкинути їх як 
неправдиві або вигадані. Заявник надав висновок професора соціальної 
антропології Ол-Соулз-Коледжу (Оксфорд) на підтвердження їхньої досто-
вірності. Хоча Уряд висловив сумніви щодо справжності медичного вис-
новку, він не надав будь-яких доказів на підтримку своїх сумнівів або на 
спростування висновку, наданого заявником. Також він не надав можли-
вості перевірити, чи є висновок справжнім та яким шляхом заявник отри-
мав його, під час процедури у спеціального судді. Hilal, § 63 
Суд згоден, що заявник був заарештований та тримався під вартою 

через своє членство у опозиційній партії Громадянський Об’єднаний Фронт 
(ГОФ) та надання їй фінансової підтримки. Суд також вважає, що під час 
тримання під вартою він зазнав тортур, коли його підвішували ногами 
догори, що призвело до кровотечі з носу. Зважаючи на медичний висновок 
лікарні, де він лікувався, та обставина, що заявник прямо не згадував про 
тортури у своєму першому імміграційному інтерв’ю, стає менш важливим, 
а його пояснення спеціальному судді, – ніби він не гадав, що має повідо-
мити усі деталі до головного інтерв’ю, яке мало відбутися через місяць, – 
стає набагато вірогіднішим. Хоча й вірно, що медичні довідки та свідоцтво 
про смерть його брата не вказують, ніби тортури або інше погане повод-
ження сприяли його смерті, вони надають додаткової ваги історії заявни-
ка, яку спеціальний суддя знайшов занадто необґрунтованою. Вони дово-
дять, що його брат, який також підтримував ГОФ, тримався у в’язниці та 
звідти був доставлений до лікарні, де й помер. Це узгоджується з заявою 
заявника, що його брат зазнав тортур у в’язниці. Hilal, § 64 
Залишається вирішити, чи перебував заявник під загрозою поганого 

поводження у разі повернення, коли намагався отримати притулок. Уряд 
сумнівався у справжності повістки поліції, відзначаючи, що вона була да-
тована 25 листопада 1995 року, хоча лист до його батьків, перехоплений 
державними органами, був відправлений 27 листопада 1995 року. Однак 
можна зазначити, що звіт спеціального судді щодо свідчень заявника зга-
дує його заяву, ніби його батьки не отримували жодного з його листів. Тим 
не менше, єдиний доказ відправлення стосується рекомендованого листа 
з грошима, щодо якого він листувався з королівською поштою. Він надав 
це листування, щоб довести, що його пошта перехоплювалась; з докумен-
тів не видно, щоб він стверджував, ніби поліція довідалась, що він знахо-
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диться у Великій Британії, перехопивши саме цього листа. Тому його істо-
рія не є непослідовною у цьому пункті. Hilal, § 65 
Суд нагадує, що дружина заявника, яка зараз також намагається отри-

мати притулок у Великій Британії, повідомила у своєму інтерв’ю імміг-
раційній службі, що поліція приходила до неї додому багато разів, розшу-
куючи її чоловіка та висловлюючи погрози. Це узгоджується з інформаці-
єю щодо ситуації у Пембі (Pemba) та Занзібарі, де члени ГОФ у минулому 
зазнавали з боку влади значного утиску, безпідставних арештів, тортур та 
поганого поводження. Це стосувалося рядових членів ГОФ, а не тільки 
лідерів та відомих активістів. Ситуація певною мірою поліпшилась, але 
остання доповідь ставить під сумнів серйозність намірів щось змінити та 
згадує триваючі проблеми, з якими стикаються члени ГОФ. Суд вважає, 
що заявник у разі повернення до Занзібару опинився б під загрозою арешту, 
ув’язнення та повторення поганого поводження. Hilal, § 66 
Уряд посилався на можливість «внутрішньої втечі», доводячи, що на-

віть якщо припустити, що заявник ризикує у Занзібарі, ситуація на голов-
ному острові Танзанії більш безпечна. Надані сторонами документи вказу-
ють, що порушення прав людини більше поширені у Занзібарі, та що члени 
ГОФ зазнають там найбільших переслідувань. Здається все ж, що ситуація 
на головному острові Танзанії далека від задовільної та свідчить про існую-
чі тут довготривалі проблеми з правами людини. Доповідь загалом згадує 
погане поводження та побиття затриманих поліцією Танзанії та рейди 
членів занзібарскої правлячої партії Чама Ча Мапіндузі (Chama Cha Map-
induzi) з метою переслідувань прихильників ГОФ, які укрилися тут. Умови 
у в’язницях на головному острові змальовані як нелюдськи та такі, що при-
нижують гідність, включаючи брак їжі та медичної допомоги, що призво-
дить до становища, яке загрожує життю. Можна вважати, що поліція на 
головному острові пов’язана організаційно з поліцією Занзібара – части-
ни Союзу, – і на неї не можна розраховувати як на гарантію проти проти-
законних дій останньої. Існує також можливість екстрадиції з Танзанії до 
Занзібару. Hilal, § 67 
Тому Суд не впевнений, що можливість внутрішньої втечі надає на-

дійні гарантії від ризику поганого поводження. Він вважає, що депортація 
заявника до Танзанії порушила б статтю 3, оскільки він опинився би під 
загрозою зазнати там тортур або нелюдського та такого, що принижує гід-
ність, поводження. Hilal, § 68 

4.1.2.7. Шрі-Ланка 
Розгляд цього питання у даному випадку має зосередитись 

на передбачуваних наслідках переміщення заявників до Шрі-Ланки у світлі 
як загальної ситуації у лютому 1988 року, так і особистих обставин. Vilva-
rajah, § 108 
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З доповіді Комісії та з зауважень Уряду і заявника щодо неї здається 
очевидним, що к лютому 1988 року на півночі та сході Шрі-Ланки – голов-
них регіонах безладдя – становище поліпшилось. Індійські миротворчі 
сили у відповідності з Угодою 1987 року замінили сингальські сили безпе-
ки у цьому регіоні, і великі бої на Джафні припинились. 
Хоча загалом у країні становище було спокійним, на півдні та сході 

Шрі-Ланки ще точилися окремі збройні сутички між миротворчими сила-
ми Індії та озброєними тамілами, які не визнавали Угоди. У цих областях 
залишалась постійна загроза насильства та вірогідність опинитися у зоні 
бойових дій. Vilvarajah, § 109 
Тим не менше, програма Верховного Комісара ООН у справах біженців 

із добровільної репатріації, яка розпочалася у грудні 1987 року, достатньо 
свідчила про те, що до лютого 1988 року становище поліпшилось достатньо, 
щоб значна кількість тамілів змогла повернутися у Шрі-Ланку, незважаючи 
на триваючі заворушення. Здається також, що багато хто повернувся влас-
ними засобами. Vilvarajah, § 110 
Докази щодо минулого заявників, а також щодо загального станови-

ща, які має Суд, не доводять, що їх власне становище було гіршим за 
становище більшості інших членів тамільської спільноти або інших та-
мільських юнаків, які поверталися до своєї країни. Оскільки ситуація за-
лишалася нестабільною, існувала можливість того, що їх можуть затри-
мати та піддати поганому поводженню, як, здається, вже траплялось з 
деякими з заявників. Однак у таких обставинах лише можливості поганого 
поводження недостатньо, щоб визнати порушення статті 3. Vilvarajah, § 111 
Стверджувалось, що другий, третій та четвертий заявники насправді 

зазнали поганого поводження після їхнього повернення. Однак навіть як-
що це так, не існувало будь-яких особливостей у їхніх справах, які мали 
або могли дати змогу міністру внутрішніх справ передбачати, що з ними 
будуть поводитися таким чином. Vilvarajah, § 112 
Крім того, щодо вислання до Шрі-Ланки четвертого та п’ятого заявни-

ків без особистих посвідчень можна зауважити, що це, мабуть, утруднило 
би їм пересування через наявність численних військових контрольних пунк-
тів. Однак не можна сказати, що лише ця обставина ставила їх під дійсну за-
грозу поводження, що перевищує межі, встановлені статтею 3. Vilvarajah, § 113 
Суд також надає значення обізнаності та досвіду органів влади Вели-

кої Британії, які мали справу з великою кількістю пошукувачів притулку 
із Шрі-Ланки, багатьом з яких був наданий дозвіл на проживання, і тій 
обставині, що міністром внутрішніх справ були ретельно розглянуті осо-
бисті обставини кожного із заявників у світлі численних матеріалів, що 
стосуються поточного становища у Шрі-Ланці і ситуації з тамільською 
спільнотою. Vilvarajah, § 114 
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Виходячи з цього, Суд доходить висновку, що не було встановлено 
суттєвих підстав вважати, що для заявників існувала дійсна загроза зазнати 
нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження у значенні стат-
ті 3 після їх повернення до Шрі-Ланки у лютому 1988 року. Vilvarajah, § 115 
Тобто порушення статті 3 не було. Vilvarajah, § 116 

Особлива думка 
Vilvarajah. Незгодна думка судді Руссо (Russo): Від національної влади не можна вимагати 

прийняти групу лише тому, що її члени належать до меншини; це створило 
би проблеми такого масштабу, який далеко перевищує дійсні можливості 
держав. Тому у цьому випадку не можна стверджувати, що усі таміли мають 
право бути прийнятими через те, що належать до меншини, яка справді пе-
реслідується. Однак у цих обставинах, як фактично стверджувалося меншіс-
тю Комісії у окремій думці, «навіть за висновком Уряду щодо становища у 
Шрі-Ланці у лютому 1988 року заявникам загрожує дійсна небезпека тяжкого 
поганого поводження після повернення до країни». Цей висновок підтверд-
жується висновками асоціацій або організацій, особливо добре обізнаних у 
цьому питанні, таких як Британська рада у справах біженців, служба Верхов-
ного Комісара ООН у справах біженців або Міжнародна амністія. Суддя ви-
знав, що аргументи заявників варті уваги, і Уряд зробив з цього правильний 
висновок, звільнивши заявників від транспортних витрат при поверненні. 
Таким чином, їм дійсно загрожувала небезпека переслідування. 

Суд зазначає згоду сторін щодо того, ніби заявник залишив Шрі-
Ланку у 1995 році після своєї відмови вступили до лав «Тигрів Таміла» і 
затримання військами Шрі-Ланки за підозрою у причетності до «Тигрів 
Таміла» на дві доби, протягом яких зазнав тортур та поганого поводження. 
З цих підстав, за твердженням заявника, для нього було б неможливим 
мешкати ані у місцевості, що контролюється «Тиграми Таміла», ані у під-
контрольній Уряду місцевості. Venkadajalasarma, § 64 
Суд відзначає, що заявник прийшов до військового табору у Вавунайя, 

щоб отримати перепустку для поїздки до Коломбо. Тож здається, що він 
не мав підстав вважати, ніби є підозрюваним у причетності до «Тигрів Та-
міла». Тим не менше, військові його заарештували та тримали під вартою 
за підозрою, що він надає підтримку «Тиграм Таміла», піддали тортурам 
та поганому поводженню і провели очну ставку з інформатором. Після 
того, як інформатор його не впізнав, через два дні його відпустили без 
будь-якого звинувачення. Зважаючи на те, що йому надали потрібну пере-
пустку, Суд вважає невірогідним, щоб у військових були відомості про 
причетність заявника до діяльності «Тигрів Таміла», або що справа, заведе-
на на заявника, містила будь-яку згадку про причетність до «Тигрів Тамі-
ла». У цих обставинах Суд вважає, що не доведено, ніби заявник відомий 
органам влади як (підозрюваний) прибічник «Тигрів Таміла», і що, таким 
чином, у них є якийсь інтерес до нього. Суд також не переконаний, що не-
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повернення заявника з Коломбо протягом передбаченого тижня могло б 
змусити органи влади з підозрою ставитися до нього. Venkadajalasarma, § 65 
Навіть припустивши, що органи влади Шрі-Ланки обізнані, або мали 

стати обізнані щодо діяльності заявника у «Тиграх Таміла», або якщо б 
він був затриманий після прибуття до аеропорту у Коломбо або згодом 
під час перевірки документів, Суд вважає, що у кліматі, що склався у 
Шрі-Ланці на цей час, він навряд чи постав перед загрозою зазнати пога-
ного поводження. У цьому зв’язку Суд відзначає значне поліпшення ситу-
ації у Шрі-Ланці за останні роки, як зазначають різноманітні доповіді, 
згадані вище у параграфах 41-43 та 46-48. Таким чином Суд зазначає, що 
протягом певного часу не було ніяких облав або масових та/або безпідс-
тавних арештів тамілів і тамілам більше не потрібно наперед отримувати 
дозвіл для поїздок до певних місцевостей. Крім того, лише наявність шра-
мів не збільшує можливість підозри у причетності до «Тигрів Таміла», 
арешту або тримання під вартою більш ніж від 48 до 72 годин. Крім того, 
доповідається, що особи, які заарештовані за підозрою в участі або при-
четності до «Тигрів Таміла», не зазнаються поганого поводження, як це 
траплялось раніше. Venkadajalasarma, § 66 
Суд погодився із заявником, що ситуація у Шрі Ланці ще не є спокій-

ною, як це видно з останніх подій на політичній арені. Тим не менше, зва-
жаючи на те, що – попри ці події – головні учасники конфлікту наголосили 
на своїй прихильності до мирного врегулювання, Суд не може ігнорувати 
досягнення дуже відчутного прогресу, який призвів до суттєвого тамуван-
ня раніше ненадійної ситуації з тамілами, що прибули або знаходяться у 
Коломбо, як це підтверджує і остання доповідь щодо Шрі Ланки, складе-
на Міністерством іноземних справ Нідерландів. Як підкреслено вище, 
Суд має оцінити, чи ризикує заявник у цей час та за сучасних обставин за-
знати поводження, забороненого статтею 3, у разі його повернення до краї-
ни походження. Хоча стабільність та визначеність є факторами, які мають 
значення для оцінки Судом становища у країні, що приймає, але те, що мир-
ні переговори ще не дали успіху, не заважає Суду дослідити особисті об-
ставини заявника у світлі сучасного загального стану. Venkadajalasarma, § 67 
У цьому контексті Суд зазначає, що діяльність, яку заявник здійсню-

вав для «Тигрів Таміла» полягала у транспортуванні їжі, роботі на кухні 
та викопуванні траншей. Суд вважає, що така відносно незначна підтрим-
ка, надана під примусом, навряд чи змусить владу Шрі Ланки вважати, 
що заявник був помітним діячем, яким вони й досі мають цікавитися. 
Venkadajalasarma, § 68 
Зважаючи на особливі обставини справи Суд вирішує, що жодних сут-

тєвих підстав не було встановлено, щоб вважати, ніби заявник у разі ви-
силки опиниться під реальною загрозою зазнати тортур або нелюдського 
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чи такого, що принижує гідність, поводження у значенні статті 3 Конвен-
ції. Відповідно, висилка заявника до Шрі Ланки не була б порушенням 
статті 3. Venkadajalasarma, § 69 

Особлива думка 
Venkadajalasarma. Незгодна (dissenting) думка судді Мулароні: 
 Я не погоджуюсь з висновком більшості, що не було б порушенням статті 3 

Конвенції, якщо заявник був би висланий до Шрі Ланки. 
 Заявник належить до етнічних тамілів та зазнав поганого поводження і тор-

тур у своїй країні. Як підтверджується лікарем, залученим групою з медичних 
досліджень «Міжнародної амністії», у січні 2000 року на тілі заявника були 
знайдені численні шрами, деякі з яких могли бути спричинені ножами, а інші 
запаленими сигаретами. Заявник був травмований внаслідок поводження у 
Шрі Ланці. 

 Я не ставлю під сумнів поточне поліпшення становища із правами людини у 
Шрі Ланці, навіть якщо політична ситуація ще не надто стабільна. Однак у 
світлі належних міжнародних матеріалів, що є у нашому розпорядженні, та 
особливо доповідей та тверджень НУО, я вважаю, що ще існує небезпека то-
го, що заявник у разі висилки опиниться під загрозою зазнати нелюдського 
та такого, що принижує гідність, поводження. 

 Я особливо відзначаю декларацію Медичного фонду для жертв тортур та 
Верховного Комісара ООН у справах біженців. Вони обидва наголошують, 
що шрами на тілі, які відносяться до тортур, мають братися до уваги при оцін-
ці вірогідності небезпеки у разі повернення тамільських пошукувачів притул-
ку до Шрі Ланки. 

 Я вважаю непереконливими доводи більшості, які призвели до висновку, що 
не станеться порушення статті 3 у разі повернення заявника. Суд має у своєму 
розпорядженні велику кількість документів щодо поточного становища з 
правами людини у Шрі Ланці, але – і я вважаю це дуже дивним – лише части-
на цих матеріалів була використана. Зокрема, не було жодного посилання на 
всі доречні документи «Міжнародної амністії», Медичного фонду жертв тор-
тур або Верховного Комісара ООН у справах біженців. Я вважаю, що ці до-
повіді та заяви, складені НУО або міжнародними органами щодо становища 
з правами людини у окремих частинах світу, заслуговують на більшу увагу. 

 Я з великим сумнівом ставлюся до твердження, що «вважаючи, що заявник не 
був висланий, суттєвий момент часу є момент розгляду справи Судом» та «для 
вирішення цієї справи вирішальними є сучасні умови». Застосування цього 
принципу (який, як я повністю погоджуюсь, має застосовуватися, коли ситу-
ація у країні призначення погіршилися з часу прийняття остаточного рішен-
ня національним органом) у цій справі, на мій погляд, робить будь-яке рі-
шення національного органу про екстрадицію сумісним із Конвенцією, на-
віть до країни, де ризик для заявника зазнати нелюдського або такого, що 
принижує гідність, поводження є надзвичайно високим, якщо тільки дер-
жава-відповідач дочекається «слушного моменту», щоб вислати заявника. Але, 
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навіть спираючись на цей принцип, згаданий у декількох рішеннях Суду, я 
все ж вважаю, що для заявника до цього часу у разі висилки зберігається за-
гроза зазнати катувань або нелюдського чи такого, що принижує гідність, 
поводження у значенні статті 3 Конвенції. 

 Тож я вважаю, що висилка заявника до Шрі Ланки порушувала б статтю 3 
Конвенції. 

Суд зазначає, що заявник залишив Шрі Ланку у травні 1994 року, 
майже через чотири роки після вбивства його батька військовими та близь-
ко трьох з половиною років після того, як він був заарештований військо-
вими та два тижні тримався під вартою. Таким чином, не виглядає так, 
ніби саме ці події змусили його полишити свою країну. Справді, за сло-
вами заявника, він залишив країну, оскільки він не міг більше витримува-
ти погане поводження, якого він зазнавав кожного разу, коли він скаржив-
ся на покладений на нього обов’язок з’явитися до військового органу. 
Thampibillai, § 62 
Здається, що військові бажали його бачити, щоб дізнатися про місце-

знаходження його брата, і щоб він впізнав тамілів, які були членами «Тиг-
рів Таміла». Хоча заявник стверджував, що він підозрювався у належно-
сті до «Тигрів Таміла» через приналежність його близького родича до ор-
ганізації, але не було встановлено, що влада дійсно мала таку підозру щодо 
нього. У цьому зв’язку Суд відзначає, що після його арешту та тримання 
під вартою у січні 1991 року, заявник був звільнений без пред’явлення 
звинувачення і більше ніколи не заарештовувався. Крім того, у травні 1994 
року він примудрився безперешкодно здійснити подорож з Вавунайя до 
Коломбо і залишити країну звичайним шляхом за своїм власним паспор-
том – низка подій, які важко уявити у разі, коли органи влади мають пі-
дозру щодо заявника. У цих обставинах Суд вважає, що не було встанов-
лено, ніби владні органи вважали заявника (підозрюваним) прибічником 
«Тигрів Таміла» та цікавилися ним. Thampibillai, § 63 
Навіть якщо уявити, що заявника схопили б після прибуття до аеропор-

ту у Коломбо або згодом під час паспортного контролю, Суд вважає, що 
за сучасного становища у Шрі Ланці малоймовірно, що йому дійсно за-
грожуватиме погане поводження. У цьому зв’язку Суд відзначає значене 
покращення становища у Шрі Ланці останніми роками, як це зазначаєть-
ся у багатьох звітах, згаданих у параграфах 43-48. Таким чином, Суд за-
значає, що протягом певного часу не було будь-яких облав або масованих 
та/або свавільних арештів тамілів і вони зараз не потребують попереднього 
дозволу, щоб відвідати певні області. Також повідомляється, що особи, 
які заарештовані за підозрою у членстві або причетності до «Тигрів Тамі-
ла» не зазнають поганого поводження або тортур, як це траплялося у ми-
нулому. Thampibillai, § 64 



Загальні принципи 269 

Насправді ситуація у Шрі Ланці ще не є спокійною, як це видно з 
останніх подій на політичній арені. Тим не менше, зважаючи на те, що – 
попри ці події – головні учасники конфлікту наголосили на своїй прихиль-
ності до мирного врегулювання, Суд не може ігнорувати досягнення 
дуже відчутного прогресу, який призвів до суттєвого тамування раніше 
ненадійної ситуації з тамілами, що прибули або знаходяться у Коломбо, 
як це підтверджує і остання доповідь щодо Шрі Ланки, складена Міністер-
ством іноземних справ Нідерландів. Як підкреслено вище, Суд має оціни-
ти, чи ризикує заявник у цей час та за сучасних обставин зазнати поводжен-
ня, забороненого статтею 3, у разі його повернення до країни походження. 
Хоча стабільність та визначеність є факторами, які мають значення для 
оцінки Судом становища у країні, що приймає, але те, що мирні перегово-
ри ще не дали успіху, не заважає Суду дослідити особисті обставини за-
явника у світлі сучасного загального стану. Thampibillai, § 65 
У цьому контексті Суд відзначає, що за словами заявника після його 

втечі та нез’явлення до військових його мати заарештували й тримали під 
вартою два дні. Але заявник не зберіг листа, у якому мати повідомляла 
йому про це. У будь-якому разі нема підстав вважати (і це не стверджу-
валося), що з того часу мати заявника мала проблеми з органами влади 
Шрі Ланки. Тож Суд не вважає вірогідним, що ці органи влади до цього 
часу розшукують заявника, майже через десять років після того, як він 
залишив країну. Також Суд не погоджується з тим, що за сучасного ста-
новища органи влади мають намір схопити заявника з метою з’ясувати 
місце перебування його брата, особливо тому, що його мати, схоже, орга-
ни влади з цього приводу не допитували. Thampibillai, § 66 
Нарешті, Суд відзначає, що таміли зараз вільні пересуватися всією 

країною без попереднього дозволу, і відбулося різке скорочення дорож-
ніх контрольних пунктів на території усієї країни. Таким чином, якщо за-
явник до цього часу відчуває небезпеку з боку органів влади Шрі Ланки, 
він може оселитися у області, що контролюється «Тиграми Таміла». Tham-
pibillai, § 67 
Зважаючи на особливі обставини справи, Суд вирішує, що не встанов-

лено будь-яких суттєвих підстав вважати, що заявнику у разі висилки за-
грожував дійсний ризик зазнати тортур або нелюдського чи такого, що 
принижує гідність, поводження у значенні статті 3 Конвенції. 
Тож висилка заявника до Шрі Ланки не становила б порушення статті 3. 

Thampibillai, § 68 

4.1.2.8. Чилі 
Суд приймає до уваги медичний висновок, наданий заявни-

ками, зокрема висновок доктора Джекобсона, який вирішив, що тілесні 
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ушкодження та поведінка першого заявника під час розповіді про те, що 
він пережив, узгоджуються із його заявами. Враховуючи досвід д-ра Дже-
кобсона у дослідженні потерпілих від тортур, цей висновок підтверджує 
думку про те, що заявник колись у минулому зазнав нелюдського та та-
кого, що принижує гідність, поводження. На думку Комісії, для такого 
поводження існує лише одне вірогідне пояснення: воно здійснювалось осо-
бами, за яких несе відповідальність «тодішній режим у Чилі». 
Але у матеріалах, які є в Суду, немає нічого окрім тверджень заявни-

ка, що підтверджувало б такий висновок. Cruz Varas, § 77 
Крім того, навіть якщо взяти до уваги сторожкість, з якою пошукувачі 

притулку можуть ставитися до органів влади, та складнощі з обґрунтуван-
ням їхніх заяв документальними даними, цілковите мовчання першого 
заявника щодо його нелегальної діяльності та зазнаних ним тортур з боку 
чилійської поліції протягом вісімнадцяти місяців після першої співбесіди 
у поліцейському відділку Воксьо (Växjö), викликає значний сумнів щодо 
достовірності його заяв у цьому відношенні. 
Як відзначив Уряд, немає жодних вказівок на ці заяви під час допитів, 

що відбувалися в червні 1987 і жовтні 1988 року, а також у багатьох пись-
мових клопотаннях, поданих у ході імміграційних процедур аж до січня 
1989 року. Цей сумнів підсилюється тією обставиною, що він мав юридич-
не представництво на всіх етапах цих процедур і повинен був розуміти, 
як важливо привернути увагу влади до будь-якого фактора, який обґрун-
товує його прохання про притулок. Його надійність також ставиться під 
сумнів постійними змінами в його свідченнях на кожному поліцейському 
допиті і тією обставиною, що ніяких доказів не бути надано до Суду, щоб 
підтвердити його заяви про нелегальну політичну діяльність від імені або 
в співробітництві з членами Патріотичного фронту Мануеля Родрігеса. 
Навпроти, докази свідчать про інше. Cruz Varas, § 78 
Суд також відзначає, що під час свого перебування в Чилі після висил-

ки апелянт, здається, не зміг визначити місце знаходження будь-яких свід-
ків або надати які-небудь інші докази, що можуть певною мірою підтвер-
дити його заяви про нелегальну політичну діяльність. Cruz Varas, § 79 
У всякому разі, у Чилі відбуваються процеси демократичного розвит-

ку, що призвели до поліпшення політичної ситуації і до дійсно добровіль-
ного повернення біженців зі Швеції й інших країн. Cruz Varas, § 80 
Суд також надає значення тій обставині, що шведські органи влади 

володіють значними знаннями та досвідом в оцінці заяв такого типу, оскіль-
ки велика кількість чилійців, що шукають притулку, прибуло до Швеції 
починаючи з 1973 року. Остаточне рішення про висилку апелянта було 
прийняте після ретельного розслідування його справи Національною ім-
міграційною Радою й Урядом. Cruz Varas, § 81 
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У світлі цих міркувань Суд робить висновок, що не були доведені іс-
тотні підстави вважати, що у випадку висилки перший заявник наражався 
б на реальну небезпеку зазнати нелюдського або такого, що принижує гід-
ність, поводження після повернення до Чилі в жовтні 1989 року. Відповід-
но, у цьому відношенні немає порушення статті 3. Cruz Varas, § 82 
У цій справи вважалося, що перший заявник страждав на пост-травма-

тичний нервовий розлад до своєї висилки, і що його психічний стан воче-
видь погіршився після повернення до Чилі. Однак, як випливає з висновків 
у параграфі 82, не було суттєвих підстав для його побоювань. Тому Суд 
не вважає, що висилка першого заявника подолала поріг, встановлений 
статтею 3. Cruz Varas, § 84 

4.1.2.9. Узбекистан 
Щоб постало питання за статтею 3, слід встановити, що на 

час їхньої видачі існувала дійсна загроза, що заявники зазнають у Узбекис-
тані поводження, забороненого статтею 3. Mamatkulov, § 71 
Суд відзначив огляд представниками заявників відомостей у звітах 

міжнародних правозахисних організацій, у яких заявлялось про адмініст-
ративну практику застосування тортур та інших форм поганого поводжен-
ня щодо політичних дисидентів, та репресивну політику узбецького ре-
жиму щодо таких дисидентів. Він зазначає, що «Міжнародна Амністія» 
стверджує у своєму звіті за 2001 рік: «Доповіді про погане поводження та 
тортури з боку правоохоронних органів щодо підозрюваних прибічників 
заборонених ісламістських опозиційних партій та рухів… тривають…». 
Mamatkulov, § 72 
Але хоча ці висновки змальовують загальну обстановку у Узбекиста-

ні, вони не підтримують конкретних заяв з боку заявників у цій справі та 
вимагають підтвердження іншими доказами. Mamatkulov, § 73 
Заявники були видані до Узбекистану 27 березня 1999 року, всупереч 

тимчасовим заходам, застосованим Судом за правилом 39. Тож, цю дату 
слід брати до уваги при оцінці, чи існувала дійсна загроза зазнати у Узбе-
кистані поводження, забороненого статтею 3. Mamatkulov, § 74 
Застосовуючи статтю 39, Суд зазначив, що він не може на підставі до-

ступних відомостей прийняти остаточне рішення щодо існування дійсної 
загрози. Якщо б Туреччина виконала тимчасові заходи, застосовані за стат-
тею 39, відповідною датою була б дата розгляду Судом справи у світлі до-
казів, які були надані. Невиконання заходів, застосованих Судом, не дає 
йому змоги додержатись звичайної процедури. Тим не менше, Суд не мо-
же спекулятивно розмірковувати щодо результату розгляду справи, якщо 
б видача була зупинена, як того вимагалось. З цих підстав він оцінюватиме 
відповідальністю Туреччини за статтею 3 з посилання на ситуацію, яка 
існувала 27 березня 1999 року. Mamatkulov, § 75 
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Суд відзначає, що Уряд стверджував, ніби заявники були видані після 
отримання гарантій від уряду Узбекистану. Гарантія, «що майно заявни-
ків не піддаватимуть загальній конфіскації, що заявників не піддадуть 
тортурам та не засудять до смертної кари», міститься у формулюванні до-
кументу, надісланого прокурором Республіки Узбекистан, який додає: 
«Республіка Узбекистан є учасником Конвенції ООН проти тортур, і 
визнає та підтверджує свої зобов’язання додержуватись вимог положень 
цієї Конвенції як щодо Туреччини, так і щодо міжнародної спільноти у 
цілому». Уряд також надав медичні звіти від лікарів узбецьких в’язниць, 
у яких тримались пан Маматкулов та пан Аскаров. Mamatkulov, § 76 
На підставі наявних матеріалів Суд не може зробити висновок, що на 

згадану дату існували суттєві підстави вважати, що заявникам загрожує 
дійсна небезпека поводження, забороненого статтею 3. Питання невико-
нання Туреччиною заходів, застосованих за статтею 39, яке заважило Су-
ду належно оцінити існуючий ризик, він, за обставин цієї справи, вважає 
доречним розглянути нижче з погляду статті 34. 
Тож не було встановлено порушення статті 3 Конвенції. Mamatkulov, § 77 

4.1.3. Особисті обставини особи, що висилається 

Хоча це правда, що стаття 3 звичайно застосовувалась Судом 
у контексті, коли ризик для особи зазнати будь-яку з заборонених форм 
поводження походив з навмисних дій державних або недержавних орга-
нів у приймаючій країні, Суд – у світлі фундаментального значення стат-
ті 3 – має зберегти достатню гнучкість, щоб розглядати скарги за цією 
статтею у інших обставинах, які можуть виникнути. Тобто не виключений 
розгляд скарги заявника за статтею 3, коли ризик забороненого поводжен-
ня у приймаючій країні походить від факторів, за які не можна визнати – 
безпосередньо або опосередковано – відповідальними державні органи 
цієї країни, або які самі собою не порушують стандартів цієї статті. Якщо 
таким чином обмежити застосування статті 3, це могло б підірвати безу-
мовний характер її захисту. Але у будь-якому контексті Суд має розгляну-
ти усі обставини справи з усією ретельністю, зокрема особисті обставини 
заявника у державі, що його висилає. Bensaid, § 34 

Зважаючи на це, Суд визначить, чи існує реальний ризик того, що ви-
силка заявника суперечитиме стандартам статті 3 з огляду його сьогодніш-
ній стан здоров’я. При цьому Суд оцінюватиме ризик у світлі наявних 
на час розгляду справи матеріалів, у тому числі найостаннішої інформації 
про стан його здоров’я. D. v. UK, § 50; Bensaid, § 35 

Дійсно, цей принцип до цього часу застосовувався Судом у обставинах, 
коли ризик для особи зазнати будь-якої з заборонених форм поводження 
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пов’язувався з навмисними діями державних органів у країні, що приймає, 
або з дій інших – недержавних – агентів у тій країні, де влада неспроможна 
надати їй відповідний захист. 
Враховуючи фундаментальне значення статті 3 у системі Конвенції, 

Суд має зберегти достатню гнучкість, щоб розглядати скарги за цією 
статтею і у інших, відмінних від згаданих, обставинах, що можуть виник-
нути. Тобто не виключаються з розгляду скарги заявника за статтею 3, 
коли джерело ризику забороненого поводження у країні, що приймає, по-
ходить від факторів, за які не можуть відповідати – безпосередньо або опо-
середковано – державні органи цієї країни, або які самі собою не пору-
шують стандартів цієї статті. Якщо таким чином обмежити застосування 
статті 3, це могло б підірвати безумовний характер її захисту. Але у будь-
якому контексті Суд має розглянути усі обставини справи з усією ретель-
ністю, зокрема особисті обставини заявника у державі, що його висилає. 
D. v. UK, § 49 
Суд зазначає, що заявник страждає на смертельну та невиліковну хво-

робу, що добігла останньої стадії. На день слухання відомо, що його стан 
здоров’я значно погіршився і він має бути переведений до лікарні. Його 
стан здоров’я викликає занепокоєння. Певна якість його життя є наслід-
ком доступності у Великій Британії сучасного лікування та медикаментів, 
а також турбота і допомога благодійних організацій. Йому надали поради, 
як підготуватися до смерті, та він призвичаївся до своїх доглядальниць. 
D. v. UK, § 51 
Раптове позбавлення цих можливостей матиме драматичні наслідки 

для нього. Не заперечується, що його висилка прискорить його смерть. 
Є значна загроза, що обстановка ворожості, яка чекає його у Сан-Кітсі 
(St Kitts) ще зменшить його вже без того обмежені життєві сподівання та 
завдасть йому гострих психічних та фізичних страждань. Будь-яке ліку-
вання, на яке він може сподіватися там, не здатне боротися з інфекціями, 
з якими він можливо зіткнеться через відсутність житла та відповідного 
харчування, а також через медичні та санітарні проблеми, з якими має 
справу населення Сан-Кітса. Хоча він має двоюрідного брата у Сан-Кітсі, 
але не надано жодного доказу, що ця особа погодиться доглядати за сме-
ртельно хворою людиною або буде здатна на це. Немає доказів будь-якої 
іншої форми моральної або соціальної підтримки. Не доведено також, що 
заявнику гарантоване місце у будь-якій лікарні на острові, які, згідно з 
заявою Уряду, лікують хворих на СНІД. D. v. UK, § 52 
Зважаючи на ці виняткові обставини та пам’ятаючи критичний стан 

смертельної хвороби, у якому зараз знаходиться заявник, виконання рішен-
ня про висилку його до Сан-Кітсу утворило би нелюдське поводження з 
боку відповідної держави на порушення статті 3. 
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Суд також зазначає у цьому відношенні, що відповідна держава прий-
няла на себе відповідальність за лікування заявника з серпня 1994 року. 
Він впевнився у медичній та пом’якшуючій допомозі, яку він отримує на 
цей час, і без сумніву психологічно готовий до смерті у звичній та спів-
чутливій обстановці. Хоча не можна сказати, ніби умови, у яких він опи-
ниться у країні, що приймає, самі собою порушують стандарти статті 3, 
вислання поставить його під реальну загрозу смерті у найбільш не-
сприятливих обставинах та утворить, таким чином, нелюдське пово-
дження. 
Не ставлячи під сумнів добросовісність обіцянок, які Уряд надав Су-

ду, треба зазначити, що згадані міркування виходять за межі питання, чи 
здатен заявник подорожувати до Сан-Кітса. D. v. UK, § 53 
Зважаючи на це, Суд наголошує, що іноземці, які відбули своє тюремне 

ув’язнення та підлягають висилці, не можуть за загальним правилом ви-
магати будь-якого права залишитись на території держави-учасниці, щоб 
продовжити користуватися перевагами медичної, соціальної та іншої допо-
моги, яку отримували у державі, що висилає, під час перебування у в’язниці. 
Але у дуже виняткових обставинах цього випадку та через неперебор-

ні гуманітарні міркування, про які йдеться, слід вважати, що виконання 
рішення про висилку заявника порушило би статтю 3. D. v. UK, § 54 

У цій справі заявник страждає на тривалу психічну хворобу, шизофре-
нію. Зараз він отримує препарат оланзапін, який допомагає йому справля-
тися з симптомами. Якщо він повернеться до Алжиру, цей препарат буде 
йому надаватися при амбулаторному лікування. Він не є членом будь-
якого фонду соціального страхування та не може сподіватись на відшкоду-
вання. Але все ж цей препарат був би доступним для нього при стаціонар-
ному лікуванні, та він міг би його купувати при амбулаторному лікування. 
Також у цьому випадку інші ліки, що використовуються для лікування 
психічної хвороби, були б доступні. Найближча лікарня для такого ліку-
вання знаходиться у Бліді (Blida), близько 75-80 км від села, де мешкає його 
родина. Bensaid, § 36 
Труднощі з отримання препарату та стрес, який можливо очікувати 

при поверненні до цієї частини Алжиру, де триває насильство та діють 
терористи, можуть суттєво загрожувати його життю. Погіршення вже існую-
чого психічного стану заявника може потягти відновлення галюцина-
цій та психотичних маній, які можуть призвести до ушкодження себе 
чи інших осіб, і обмеження у соціальному житті (тобто замкнутість та від-
сутність мотивації). Суд вважає, що страждання, пов’язані з такими ре-
цидивами, можуть за загальним правилом потрапити до сфери статті 3. 
Bensaid, § 37 
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Але суд зазначає, що заявнику загрожує ризик рецидиву, навіть якщо 
він залишиться у Великій Британії, оскільки його хвороба довготривала 
та потребує постійного нагляду. Висилка можливо збільшить цей ризик, 
також як і зміни у особистому піклуванні та доступності лікування. Заявник 
доводив, зокрема, що інші ліки вірогідно будуть менш корисними у його 
становищі, і що йому лише залишається стати стаціонарним пацієнтом. Тим 
не менше, медичне лікування доступне заявнику у Алжирі. Те, що обстанов-
ка у Алжирі буде менш сприятливою для заявника, ніж у Великій Британії, 
не є вирішальною обставиною з погляду статті 3 Конвенції. Bensaid, § 38 
Суд вважає, що вірогідність того, що у разі повернення до Алжиру 

стан здоров’я заявника погіршиться та він не отримає належного піклу-
вання або лікування, є більшою частиною спекулятивною. Доводи, що сто-
суються ставлення його родини, які є правовірними мусульманами, труд-
нощі подорожі до Бліди та вплив цих обставин на його здоров’я є також 
спекулятивними. Інформація, надана сторонами, не свідчить, що проїзду 
до лікарні дійсно перешкоджає ситуація у районі. Сам заявник не є віро-
гідною мішенню для терористів. Навіть якщо родина не має автомобіля, це 
не виключає можливості скористатися іншими видами транспорту. Bensaid, § 39 
Суд погоджується, що стан здоров’я заявника тяжкий. Але зважуючи 

на високий поріг, встановлений статтею 3, особливо, коли справа не сто-
сується безпосередньої відповідальності держави-учасниці за завдану 
шкоду, Суд не вважає, що тут існує достатньо реальний ризик того, що ви-
силка заявника за таких обставин була б всупереч стандартам статті 3. Він 
не знайшов таких виняткових обставин, як у справі D. проти Великої 
Британії, де заявник знаходився на останній стадії смертельної хвороби, 
СНІДу, і не мав ніякої надії на медичне лікування або підтримку родини 
при висилці до Сан-Кіттсу. Bensaid, § 40 
Тож Суд вважає, що виконання рішення про висилку заявника до Ал-

жиру не порушило б статті 3 Конвенції. Bensaid, § 40 

Пан Белджоуді, якого безпосередньо торкалася депортація, народився 
у Франції від батьків, що були тоді французами. До 1 січня 1963 року він 
був французьким громадянином. Вважається, що цього дня він втратив 
громадянство, оскільки його батьки не подали декларацію про визнання 
до 27 березня 1967 року. Однак, слід пам’ятати, що тоді він був неповно-
літнім і не міг особисто подати декларацію. Більш того, не пізніше 1970 
року – через рік після свого першого засудження, але більш ніж за дев’ять 
років до ухваленням наказу про депортацію, – він заявив про бажання 
відновити французьке громадянство; зареєструвавшись за власною ініці-
ативою у 1971 році, він був визнаний французькою військовою владою 
здатним до військової служби. 
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Крім того, пан Белджоуді одружився із француженкою. Усі його близь-
кі родичі мали французьке громадянство до 1 січня 1963 року та мешкали 
у Франції декілька десятиріч. 
Нарешті, він провів усе своє життя – більш ніж сорок років – у Франції, 

був вихований французькою мовою та, як виявилось, не знає арабської. Здає-
ться, він не мав ніяких зв’язків з Алжиром окрім громадянства. Beldjoudi, § 77 
В свою чергу пані Белджоуді народилась у Франції від французьких 

батьків, завжди мешкала тут і мала французьке громадянство. Якби вона 
приєдналася до свого чоловіка після його депортації, вона мала б оселити-
ся за кордоном, мабуть у Алжирі, – у державі, мову якої вона, можливо, 
не знає. Видалена таким чином з батьківщини, вона могла зазнати вели-
чезних труднощів з адаптацією та зіткнутися з дійсними практичними, 
або навіть правовими перешкодами, що фактично визнав представник 
Уряду у Державній Раді (Conseil d’Etat). Таким чином, розглянуте втру-
чання могло поставити під загрозу єдність, або навіть саме існування 
браку. Beldjoudi, § 78 
Враховуючи ці різноманітні обставини, здається, з погляду поваги до 

сімейного життя заявників, рішення депортувати пана Белджоуді у разі йо-
го виконання було б непропорційним законній меті, що переслідується, 
та порушило б статтю 8. Beldjoudi, § 79 
Заявники також посилалися на статті 3, 9 та 21 перед Комісією. 
Ці скарги не згадувалися перед Судом, який не вважає за потрібне 

розглядати їх з власної ініціативи. Beldjoudi, § 82 

Особлива думка 
Beldjoudi. Окрема (separate) думка судді де Мейера: Як мені здається, у кінцевому рахунку, 

враховуючи обставини, викладені у параграфах 77 та 78 рішення, депортація 
пана Белджоуді була б щодо обох заявників не тільки неприйнятним втру-
чанням у їхнє особисте та сімейне життя, але утворила б дійсно нелюдське 
поводження. 

 Це сталося б не тільки побічно, через те, що могло очікувати на них у Алжи-
рі – це питання не розглядалось у цій справі, – але також безпосередньо, тому 
що пан Белджоуді був би вигнаний – після більш ніж сорока років – із краї-
ни, яка насправді завжди була «його» з народження, навіть якщо він не набув 
її «громадянства». 

 Хоча дійсно, як доводять документи справи, пан Белджоуді вже був засудже-
ний за численні злочини, більшість з яких є тяжкими, і зараз знов підозрю-
ється у вчиненні інших злочинів, але достатньо покарати його за це за кри-
мінальним законом. 

У цій справі було вирішено депортувати заявника після його засу-
дження за групове зґвалтування. Особа, що скоїла такий тяжкий злочин, 
беззаперечно може становити велику загрозу для громадського спокою. 
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Але у цьому випадку є інші аспекти, які варто взяти до уваги. Так, суд 
асизів О-де-Сен (Hauts-de-Seine) визнав наявність пом’якшуючих обстави-
ни та засудив заявника на п’ять років ув’язнення, два з яких відстрочив, 
та до іспитового строку. Суд також опосередковано визнав, що пан Насрі 
не був підбурювачем розглянутого злочину. Крім того, що стосується зґвал-
тування, заявник не повторював злочинів після вчинення цього злочину у 
1983 році. Nasri, § 42 
Перш за все необхідно взяти до уваги вади пана Насрі. Він був глухо-

німим з народження, і це обтяжувалось його неписьменністю, зокрема, 
внаслідок в цілому незадовільного навчання, хоча у певній мірі з вини 
самого заявника, оскільки через свою погану поведінку його виключили з 
установи, яку він відвідував. Як і делегати Комісії, які спиралися на ви-
сновки експертів щодо заявника, Суд схиляється до думки, що для особи, 
яка зіткнулася з такими перешкодами, сім’я є особливо важливою, не 
лише з погляду забезпечення притулку, але й тому що може втримати йо-
го від сповзання на шлях злочинів, тим більше, що пан Насрі не отриму-
вав ніякої терапії, що відповідала б його стану. Nasri, § 43 
Слід також наголосити, що заявник завжди жив зі своїми батьками – 

за винятком певного періоду, коли він проживав із сестрою. Він переміщав-
ся разом з ними, коли вони міняли місце проживання, та ніколи не розри-
вав з ними зв’язок. У цьому відношенні те, що він проводив багато часу з 
«бандою», нічого не змінює. 
Батьки заявника прибули до Франції з дітьми у 1965 році і з того часу 

не залишали країну. За цей час шість із дев’яти його братів та сестер на-
були французького громадянства. Щодо самого заявника, то своє погане 
виховання він повністю отримав у Франції. Nasri, § 44 
Суд приймає за достовірне запевнення пана Насрі, що він не володіє 

арабською мовою, яке не і оспорювалось. Можливо, що він спілкується із 
північно-африканською громадою, але добре відомо, що існує стала тен-
денція серед молодих членів цієї громади не спілкуватися мовою країни 
походження, і це особливо ймовірно у випадку із глухонімим. Nasri, § 45 
У світлі сукупності цих особливих обставин, зокрема того, що він є 

глухонімий, який здатен досягнути мінімальної психологічної та соціаль-
ної рівноваги лише у своїй сім’ї, більшість якої становлять французькі 
громадяни без будь-яких тісних зв’язків із Алжиром, рішення депортува-
ти заявника у випадку його виконання, було б непропорційним законній 
меті, що переслідується. Воно порушило б право на сімейне життя і, таким 
чином, склало б порушення статті 8. Nasri, § 46 
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Пан Насрі також стверджував, що його депортація до Алжиру перетво-
рилася б на нелюдське та таке, що принижує гідність, поводження на по-
рушення статті 3 Конвенції. Nasri, § 47 
Враховуючи свій висновок у параграфі 46, Суд не вважає за потрібне 

розглядати цю скаргу. Nasri, § 48 
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Особлива думка 
Nasri. Частково незгодна (dissenting) думка судді Моренілла: 1. На мою думку, наказ про де-

портацію пана Насрі за обставин даного випадку ‹…› перш за все має бути 
класифікований як нелюдське поводження. ‹…› 

 2. Драматична особиста ситуація заявника (він глухонімий без освіти, він не 
здатен адаптуватися до суспільства та має тривалу злочинну біографію) не 
повинна затемнити більш загальне питання, яке зумовлює посилання у цьому 
випадку на статтю 3 Конвенції: а саме, про межі, в яких мають перебувати ад-
міністративні заходи – або покарання – щодо депортації у країну «походжен-
ня» через злочинну або антисоціальну поведінку з боку «другого покоління» 
іноземців, у тому числі тих, хто, як і заявник, приїхав дитиною разом з бать-
ками під час трудової міграції. 

 3. Депортація таких небезпечних «негромадян» може бути зручною для дер-
жави, яка таким чином позбавляється осіб, що вважаються «небажаними», але 
вона є жорстокою та нелюдською, а ще й відверто дискримінаційною в порів-
нянні з «громадянами», які опинилися у такому ж становищі. Держава, яка з 
міркувань зручності приймає працівників-іммігрантів та дозволяє їм мешкати, 
стає відповідальною за виховання та суспільну інтеграцію дітей таких імміг-
рантів таким же чином, як і щодо до дітей «громадян». Коли така суспільна 
інтеграція не сталася, і наслідком є антисоціальна або злочинна поведінка, 
держава зобов’язана створити умови для їх соціальної реабілітації, замість то-
го щоб повертати їх до країни походження, яка не відповідальна за згадану 
поведінку і в якій можливості реабілітації у незнайоме соціальне довкілля на-
справді не існують. Тому ставлення до злочинців на адміністративному або 
кримінально-правовому рівні не повинно відрізнятися в залежності від наці-
онального походження батьків так, що – через депортацію – покарання стає 
більш суворим у відверто дискримінаційний спосіб. 

 4. Слушно привертали увагу до того, як у останні кілька років під впливом 
нещодавніх досягнень у сфері прав людини змінилося міжнародне право у 
напрямку рівного ставлення до іноземців та громадян. Ця рівність стає все 
більш очевидна, коли іноземці є «іммігрантами, інтегрованими» у суспільство, 
де вони працюють. За словами статті 12 § 4 Міжнародного Пакту про грома-
дянські та політичні права, їх «власною країною» є та, де вони народились 
або виросли, і яка є їхньою попри труднощі під час інтеграції, властиві для 
всіх, хто має іноземне походження або належить до відмінної сімейної куль-
тури. У будь-якому випадку, правові міркування або посилання на традиційні 
уявлення про державний суверенітет сьогодні не можуть надати ґрунт для та-
кого ставлення. 

 5. Але втретє за чотири роки Суд надає подальші докази своєї традиційної 
«обачливості». Більшість «не вважає за потрібне розглядати цю скаргу» та об-
межується встановленням порушення статті 8 Конвенції, розглядаючи згадані 
заходи як втручання у сімейне життя відповідної особи. Мені шкода за це, 
тому що важливість та злободенність проблеми вимагає, аби Суд прийняв 
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рішення у цьому питанні та висловив свою думку з ясністю, яка не виключає 
можливість взяти до уваги особливі обставини кожного випадку. 

Nasri. Згодна (concurring) думка судді Вільдхабера: Як і більшість Суду, я не вважаю за по-
трібне посилатися на статтю 3. Насправді, якщо б ми послалися на статтю 3, 
ми мали би вважати, що ніякої рівноваги суспільних інтересів не може бути, а 
скоріше іммігранти «другого покоління» не можуть бути вислані взагалі. Мені 
здається, що це було б занадто і що у виняткових випадках висилка тих іммі-
грантів «другого покоління», які вчинили дуже тяжкі злочини (такі як вбивст-
во, зґвалтування, торгівля наркотиками у великих розмірах), може залишатися 
можливою згідно з загальними принципами міжнародного права. 
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КОРОТКА ДОВІДКА ПРО ХАРКІВСЬКУ ПРАВОЗАХИСНУ ГРУПУ 

Харківська правозахисна група (ХПГ) була зареєстрована як окрема юридична 
особа у листопаді 1992 р., хоча вона була відома як правозахисна група Харківського 
«Меморіалу» ще з 1988 р., а окремі члени групи брали участь у правозахисному русі 
60-х – 80-х років. ХПГ одночасно веде роботу в трьох напрямках: допомога особам, чиї 
права порушені, громадські розслідування фактів порушення прав людини; правове 
просвітництво, пропаганда правозахисних ідей через публічні заходи і видавничу діяль-
ність; аналіз стану з правами людини в Україні (насамперед політичними правами і гро-
мадянськими свободами). 

ХПГ створила правозахисну мережу, яка зв’язує місцеві правозахисні організації в усіх 
регіонах України, і виконує функції її ресурсного центру, насамперед в інформаційному 
плані. Бюлетені ХПГ «Права людини» (вийшло 462 випусків, в тому числі 97 – англійсь-
кою мовою) і «Свобода висловлювань в Україні» (19 випусків українською і англійською 
мовами) концентрують інформацію по першому напрямку і її первинний аналіз, бюлетень 
«Громадянська освіта» (60 випусків) і спецвипуски (86, в тому числі 44 книжки) – по дру-
гому і третьому напрямках. Результати досліджень свободи поглядів, слова і інформації в 
Україні висвітлюються в щоквартальнику «Свобода висловлювань і приватність», дослід-
жень з історії правозахисного руху в Україні – в численних виданнях. 

У 1998 р. ХПГ стала лауреатом премії ЕС/США «За демократію і громадянське су-
спільство». 

Сьогодні до складу ХПГ входять більше п’ятдесяти чоловік – журналісти, істори-
ки, філологи, юристи, математики, фізики, програмісти, вчителі, інженери, студенти. 
У штаті працюють 30 осіб, решта – за сумісництвом та на громадських засадах.  

Надаємо коротку інформацію про результати роботи за проектами, які виконують-
ся ХПГ 

1. Захист осіб, чиї права порушені органами влади або посадовими особами (з 1988 р.) 
У 1988-1990 багато в чому завдяки зусиллям членів групи було припинене пересліду-

вання громадян за використання національної символіки, за розповсюдження демократич-
ної преси. Група надавала моральну, юридичну та матеріальну допомогу особам, засуд-
женим за політичними мотивами. З 1993 року робота зі скаргами на порушення прав стала 
систематичною. Було створене бюро для надання допомоги жертвам порушень. За допомо-
гою засобів масової інформації, в тому числі закордонних, оголошено контактну адресу 
ХПГ. У 1993 – 1996 рр. ХПГ отримувала щороку близько 160 письмових заяв про пору-
шення прав та велику кількість усних скарг. У 1997 р. ми отримали 248 письмових заяв, у 
1998-1999 р. – близько 300, у 2000 р. – 360 заяв, у 2001 р. – 430 заяв, у 2002 р. – 760 заяв, у 
2003 – 927, у 2004 – 989. З цього приводу ХПГ звертається до місцевих і центральних орга-
нів влади, відвідує виправно-трудові заклади, залучає до співробітництва високопрофесій-
них вчених-правознавців і адвокатів. Іноді члени ХПГ беруть участь в судових процесах як 
громадські захисники. Щороку ХПГ готує звіт про роботу Бюро. У 2003 р. був створений 
Центр захисту від катувань і відповідний Фонд. Декілька скарг до Європейського суду, під-
готовлених консультантами ХПГ, визнано прийнятними. Зараз адвокатами Фонду прова-
диться більше 30 справ. 

2. Підтримка громадської приймальні та бібліотеки з відкритим доступом (з 1995 р.) 
Наприкінці 1995 року почала працювати громадська бібліотека, де мешканці міста 

мають змогу отримати інформацію про механізми захисту прав людини, ознайомитися 
з документами, отримати юридичну консультацію. У фондах бібліотеки чимало рідкі-
сних книг, що використовуються в роботі істориками, політологами, юристами тощо. 
Надаються також консультації для НУО і фахівців. 
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3. Створення інформаційної мережі правозахисних організацій (з 1992 р.) 
У 1992 р. було розпочато роботу щодо створення системи збирання й поширення 

інформації про порушення прав людини в Україні, взаємної допомоги, обміну інформа-
цією і досвідом. ХПГ тричі на місяць (з 1999 р. – двічі на місяць) видає інформаційний 
бюлетень «Права людини», який розповсюджується серед регіональних правозахисних 
груп, органів влади та використовується численними засобами масової інформації. Раз 
на місяць готується огляд бюлетеня англійською мовою. Тими ж каналами поширюється 
література з правозахисної тематики, що видається ХПГ й іншими організаціями. Роз-
роблено стандарти спільного реагування у випадку кричущих порушень прав людини. 
ХПГ організувала і провела три семінари регіональних правозахисних груп (квітень 
1992 р. – 17 представників з 5 груп, грудень 1996 р. – 75 представників з 62 груп, вере-
сень 1997 р. – 95 представників з 75 груп). У 2001-2003 р. проведено 4 Школи з прав 
людини (по 50 учасників). 

4. Пропаганда прав людини, розповсюдження інформації і знань про права людини 
серед органів державної влади та місцевого самоврядування, недержавних організа-
цій та окремих зацікавлених осіб (з 1993 р.) 
З 1993 року ХПГ займається правовим просвітництвом: заснувала центр підготов-

ки видань з прав людини, встановила контакти з Інститутом прав людини ООН (Же-
нева, Швейцарія). Перекладено українською мовою та видано двадцять випусків серії 
FACT SHEETS, підготовлені цим інститутом. Крім того перекладено українською мо-
вою і підготовлено для розповсюдження 25 міжнародних угод з прав людини, індексо-
ваних ООН, і конвенції Ради Європи. Ці матеріали ХПГ розповсюджує поштою за за-
питами серед вчителів, студентів, школярів, активістів громадських організацій, а та-
кож на семінарах. Протягом 1995-1996 рр. ХПГ брала активну участь в організації та 
проведенні 28 просвітницьких семінарів з питань прав людини у 7 містах України згі-
дно з проектом «Розвиток громадянського суспільства в СНД». Кожен учасник семі-
нару – військовослужбовці, працівники міліції, суду, прокуратури, журналісти, активі-
сти громадських організацій – отримали комплект інформаційних матеріалів за темою 
семінару. Члени ХПГ брали участь як лектори в кількох семінарах, організованих Ра-
дою Європи. ХПГ також організувала та провела вісім міжнародних конференцій з 
прав людини (у 1993, 1994, 1997, 1999, 2000, 2001, 2002, 20003, 2004 р.р) 

5. Проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу учнівських 
і студентських робіт на краще есе з прав людини 
(разом з Міжнародним товариством прав людини, з 1996 р.) 
Проведено шість конкурсів (надійшло відповідно 217, 679, 907, 1002, 1818 і 1365 

творів). 

6. Створення та підтримка інформаційного ресурсу 
«Права людини в Україні» (з 2000 р.) 
Створені WEB-сайт http://www.khpg.org, форум для дискусій з питань прав люди-

ни і служба розсилки повідомлень про зміни на сайті з короткими анотаціями. Щоден-
но більше 150 унікальних відвідувачів.  

7. Аналіз стану з правами людини в Україні (з 1995 р.) 
У 1995 р. ХПГ почала моніторинг ключових прав людини. Підготовлено та надру-

ковано декілька аналітичних звітів: порівняльний аналіз українського законодавства та 
законозастосовчої практики з нормами першого розділу Європейської Конвенції прав 
людини; виконання в Україні Конвенції ООН проти катувань; проект Закону України 
«Про омбудсмена»; проект Закону України «Про громадські організації»; процедура 

http://www.khpg.org
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подання скарг до Європейської Комісії з прав людини; свобода доступу до офіційної 
інформації в Україні; дослідження психологічних особливостей активістів правозахис-
них організацій та інші. Такі інформаційні матеріали ХПГ поширює в формі спеціальних 
випусків бюлетеня «Права людини». Загалом підготовлено 65 спеціальних випусків, в 
тому числі 24 книжки: «Проти катувань», «Нужна ли Украине смертная казнь?», «Євро-
пейські стандарти утримання в’язнів», «Свобода и государство», «Эссе о политике», 
«Конституционализм. Украинский опыт», «Гуманізація процесу виховання неповноліт-
ніх засуджених в Україні», «Права людини: моя власна думка» (збірка есеїв школярів – 
учасників 1, 2 та 5 Всеукраїнських конкурсів на кращий твір з прав людини), «Тюремная 
реформа: поиски и достижения», річні звіти «Дотримання прав людини в Україні» у 
1998, 1999, 2000 роках, «Прослушивание телефонов в международном праве и законо-
дательстве одиннадцати европейских стран», «Изучение прав человека. Библиографи-
ческий очерк», «Звернення до Європейського суду з прав людини», «Международные 
механизмы защиты прав человека», «Проти катувань. Огляд повідомлень про жорстоке 
поводження і застосування катувань», «Свобода вираження поглядів в Україні у 2001 
році», «Свобода вираження поглядів в Україні – 2002», «Проти катувань. Міжнародні 
механізми захисту від катувань та жорстокого поводження», «Проти катувань. Європей-
ські механізми захисту від катувань та жорстокого поводження» та інші. 

8. Викладання прав людини для різних соціальних і професійних груп (з 1993 р.)  
У 1993 року проведено міжнародну конференцію з питань викладання прав людини. 

З того ж часу члени ХПГ вели факультативно курси з прав людини в школі. Перекладе-
но з англійської і розповсюджено серед вчителів брошуру АВС «Викладання прав лю-
дини», підготовлену ООН.  

З лютого 1999 р. одне з трьох чисел бюлетеня «Права людини» стало спеціалізо-
ваним – воно орієнтоване на фахівців, що працюють в галузі громадянської освіти і 
викладання прав людини. Назва нового видання – «Права людини. Громадянська освіта». 
У ньому друкуються методичні розробки з викладання прав людини у школі, обговорю-
ються проблеми громадянської освіти і громадянського виховання. Перекладено з анг-
лійської декілька посібників з викладання прав людини, підготовлених Центром гро-
мадянської освіти в Калабасасі, США, два з них видано. Видано також бібліографічний 
огляд публікацій з викладання прав людини і інші видання. Проведено три Всеукраїн-
ських конференції для вчителів з питань викладання прав людини (1999, 2000, 2001 р.р.), 
кожен учасник отримав пакет інформаційних матеріалів і публікацій з викладання прав 
людини. 

9. Моніторинг і захист свободи вираження поглядів і приватності (з 1996 р.) 
Провадиться відстеження порушень свободи слова і інформації та приватності, про-

ведення громадських розслідувань цих порушень (ряд з них був цілком успішним), 
вивчення відповідного законодавства. Публікуються щоквартальник «Свобода висло-
влювань і приватність» і щомісячник «Свобода висловлювань в Україні» українською 
і англійською мовами, проведено дві конференції щодо приватності та доступу до ін-
формації. Враховано кілька пропозицій ХПГ щодо зміни нормативних актів. 

10. Моніторинг і захист права на свободу від катувань 
та жорстокого поводження (з 1996 р.) 
Відстежуються факти катувань, вони оприлюднюються через різні видання і Інтернет. 

Підготовлено два незалежних звіти до Комітету ООН проти катувань про виконання Укра-
їною Конвенції ОООН проти катувань (більшість рекомендацій Комітету, які базувалися на 
нашому звіті, вже виконано державними органами), видано книгу «Проти катувань», про-
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ведено міжнародну конференцію разом з Радою Європи, після якої проблема стала публіч-
ною. У 1998-2001 рр. проведено 15 семінарів в обласних центрах України для працівників 
органів МВС, СБУ, прокуратури з метою ознайомити їх з міжнародними стандартами за-
побігання катуванням та жорстокому поводженню. У липні 2003 р. розпочався 3-річний 
проект «Кампанія проти катувань та жорстокого поводження в Україні» за підтримки Єв-
ропейської Комісії. Засновано Фонд захисту жертв катувань. 

11. Служби безпеки в умовах конституційної демократії (з 1996 р.) 
Члени ХПГ аналізують законодавство про спецслужби та законозастосовчу прак-

тику. З цього питання підготовлено шість аналітичних звітів, видано книгу, два бюле-
теня, проведено дві міжнародних конференції. За рекомендаціями ХПГ внесено зміни 
до ряду нормативних актів.  

12. Дослідження з історії дисидентського руху в Україні. Створення біографічного 
словника дисидентів та списку осіб, репресованих за політичними мотивами 
у 1953-1988 р. (з 1996 р.) 
ХПГ підготувала українську частину словника –.120 біографічних довідок з фото, 

опис і хроніку дисидентського руху, бібліографію. Члени ХПГ збирають архівні мате-
ріали з історії дисидентства в Україні, беруть аудіоінтерв'ю в дисидентів (записано 202 
осіб, 608 касет). Створюється база даних учасників дисидентського руху в Україні, зі-
брано великий фотоархів. Підготовлено першу версію списку українських політв'язнів 
(1954-1988), де близько 3000 прізвищ.  

13. Підготовка і видання історико-меморіальної серії, присвяченої опору тоталітар-
ному режиму СРСР (з 1992 р.)  
У 1992-1996 р.р. ХПГ брала участь у підготовці до видання серії «История инако-

мыслия в СССР».(разом з московським «Меморіалом» та видавництвом «Весть»). По-
бачило світ сім книг. З 1998 року готується власна серія видань, вийшло 25 томів. До 
25-річчя УГГ було видано книгу «Українська Гельсінкська група. Документи і матері-
али» в чотирьох томах, яка отримала третю премію в номінації «Енциклопедія» у все-
українському конкурсі «Книжка року – 2001». Також до 25-річчя УГГ була проведена 
конференція у Києві «Права людини в України: вчора і сьогодні». Раніше ХПГ видала 
праці Михайла Хейфеца у трьох томах, спогади Діни Камінської. Започатковано серію 
мемуарних праць «Memories», присвячених історії політичних репресій, видано шість 
книжок. У 2003 році вийшла книга Бориса Захарова «Нарис історії дисидентського ру-
ху в Україні (1956-1987)», яка охоплює усі течії і напрямки дисидентського руху в 
Україні цієї доби і призначена для вчителів історії та правознавства. Проводяться лекції 
та семінари для учителів шкіл, однією з тем яких є історія дисидентського руху в Україні.  

14. Дослідження проблеми дискримінації і нерівності в Україні по ознаках раси, 
кольору шкіри, етнічної належності, релігії, мови (з 2002 р.) 
ХПГ бере участь в проекті Ради Європи по захисту етнічних, мовних, релігійних й 

інших меншин. Підготовлено non-discrimination review за 2003 рік. 
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