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ПЕРЕДНЄ СЛОВО 

Однією із перших статей Конвенції про захист прав і основних сво-
бод людини справи, за якими були розглянуті Європейським судом з прав 
людини стосовно України, стала стаття 3. Практично одразу після рати-
фікації Конвенції та набуття нею чинності для нашої держави до Європейсь-
кого суду було надіслано заяви, які в принципі стосувались права особи 
на справедливий судовий розгляд, що гарантований статтею 6 Конвенції, 
але торкались також і питань умов утримання в місцях позбавлення волі 
осіб, які засуджені до виняткової міри покарання – смертної кари, замі-
неної в 2001 році на довічне позбавлення волі. У своїх ухвалах про при-
йнятність цих заяв до подальшого розгляду Європейський суд визнав 
неприйнятними скарги на порушення права на справедливий судовий 
розгляд, виходячи із своєї часової юрисдикції, оскільки судовий розгляд 
у справах заявників відбувся до набуття Конвенцією чинності для України, 
але визнав прийнятними скарги на умови утримання. 29 квітня 2003 року 
щодо цих заяв («Полторацький проти України», «Кузнєцов проти Украї-
ни», «Алієв проти України», «Хохлич проти України», «Назаренко проти 
України», «Данкевич проти України») Європейським судом було винесе-
но рішення, в якому було констатовано, серед іншого, порушення прав, 
гарантованих статтями 3, 8 та 13 Конвенції. 

Узагальнюючи рішення по цих справах, необхідно звернути увагу на 
застосування Судом та Комісією з прав людини, що існувала тоді, стан-
дарту оцінки доказів «поза розумним сумнівом»: Комісія констатувала, 
що розповідь одного з заявників про побиття його працівниками слідчого 
ізолятора містила ряд деталей, які не могли б бути вигадані, але, тим не 
менш, дійшла висновку про недоведеність факту, оскільки не було медич-
них чи інших суттєвих доказів, які б підтверджували, що заявник зазнав 
ушкоджень у результаті жорстокого поводження з боку службовців, тим 
більше, що деталі побиття, надані заявником та його батьками, були 
різними. 

Врахувавши це, Комісія не стверджувала, що побиття не було як та-
кого, але зазначила, що неможливо встановити поза розумним сумнівом, 
що заявник був підданий нелюдському поводженню в СІЗО, як він ствер-
джував. В зв’язку із таким висновком Комісії Суд не констатував пору-
шення статті 3 в частині стверджуваного побиття заявника співробітниками 
слідчого ізолятора, але провів оцінку дій органів держави з точки зору пози-
тивних зобов’язань за статтею 3 Конвенції, тобто з’ясував, чи провели дер-
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жавні органи ефективне і належне розслідування скарг заявника та його 
батьків на нелюдське поводження. Комісія, яка встановлювала факти, по-
інформувала Суд про відсутність необхідної медичної документації, про 
формальні відповіді органів державної влади на скарги батьків заявника, 
а також про те, що жоден незацікавлений орган державної влади не брав 
участі у розслідуванні цих скарг. Виходячи із своєї власної оцінки фактів, 
Європейський суд дійшов висновку, що за умови проведення ефективно-
го розслідування скарга заявника про застосоване до нього насильство 
могла знайти своє підтвердження. У зв’язку із цим Судом було констато-
вано порушення статті 3 в частині проведення розслідування скарги заяв-
ника про побиття його співробітниками слідчого ізолятора. 

Не менш важливою в цих справах є позиція Суду стосовно умов 
утримання в місцях позбавлення волі. Як і в інших справах, при вирішен-
ні питання, чи відповідають умови утримання в місцях позбавлення волі 
цієї категорії засуджених статті 3 Конвенції, Суд виходив з принципу, що 
висловлений у багатьох попередніх рішеннях, зокрема: держава має пе-
редбачити, щоб особа була ув’язнена в умовах, які відповідають повазі до 
її людської гідності, щоб засоби та методи виконання покарання не при-
зводили до фізичного болю або надмірних страждань, пов’язаних із умо-
вами утримання, щоб, маючи на увазі практичні потреби ув’язнення, здо-
ров’я та самопочуття ув’язненого були адекватно збережені шляхом, крім 
іншого, надання необхідної медичної допомоги (див. mutatis mutandis, 
рішення в справі «Аертс проти Бельгії» від 30 липня 1998 року, Звіти 
1998-V, с. 1966, § 64, «Кудла проти Польщі», № 30210/96, § 94). 

Але при тому в українських справах Суд також узяв до уваги до-
кументи Ради Європи, які стосувались питання скасування смертної кари 
в Україні, і звіти Європейського Комітету про запобігання катуванням, 
які стосувались України. 

При аналізі всіх цих складових Суд не знайшов у діях державних ор-
ганів України позитивного наміру принизити чи збентежити заявника. Од-
нак, з точки зору Суду, незважаючи на те, що питання, чи було метою повод-
ження прагнення принизити чи збентежити жертву, є фактором, який слід 
брати до уваги, відсутність такої мети не може виключати констатацію 
порушення статті 3 Конвенції. 

В результаті розгляду заяви Суд дійшов висновку, що умови, в яких 
утримувались заявники, зокрема, до травня 1998 р., повинні були завдати 
їм значного психічного страждання і принизити їх людську гідність. І хо-
ча при цьому Суд констатував покращення в режимі утримання цієї 
категорії засуджених, тим не менше констатував порушення статті 3 Кон-
венції. 

Наслідки цих рішень Європейського суду є дуже важливими. По-
перше, відповідно до процедури виконання рішень Європейського суду 
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держава має сплатити заявникові суму справедливої сатисфакції за завдані 
порушення. У цьому випадку кожен із заявників отримує по 2 тис. євро мо-
рального відшкодування, крім того, двоє з заявників отримують по 1 тис. 
євро за судові витрати. По-друге, держава має змінити своє законодавство 
згідно з рішенням Європейського суду. В даному разі – забезпечити зако-
нодавчу гарантію заборони катування, нелюдського та такого, що принижує 
людську гідність, поводження або покарання в місцях позбавлення волі 
відповідно до стандартів, проголошених Європейським судом. 

Але один наслідок є, без сумніву, найбільш важливим. Усі рішення 
Європейського суду за статтею 3 Конвенції, так само, як і ті рішення, 
що були прийняті щодо українських заяв у квітні 2003 року, спрямовані 
на забезпечення поваги до людської гідності, на унеможливлення випад-
ків такого поводження, що може потрапити під дію статті 3 Конвенції. 

Наслідком у такому випадку, і взагалі метою статті 3 стає підвищення 
поваги людини до самої себе і захищеність від неналежного поводження 
або покарання навіть у місцях позбавлення волі та під арештом. 

Крім того, необхідно звернути увагу також на правову позицію Єв-
ропейського суду стосовно обмеження листування осіб що знаходяться 
під вартою. В цій частині розгляду скарг заявників Європейський суд ви-
ніс рішення, яке стосується кожного в Україні. Аналізуючи скарги на обме-
ження листування, Європейський суд дійшов висновку про порушення 
статті 8 Конвенції, але не в зв’язку із тим, що обмеження листування як 
таке порушувало права людини, а в зв’язку із тим, що законодавство, яке 
містило таке обмеження, було таємним і не було відомим ані громадсько-
сті, ані заявникам, яких воно стосувалось. Відповідно висновок, який мож-
на зробити, виходячи із вказаних рішень Європейського суду, полягає в 
тому, що якщо національне законодавство містить певні обмеження тих 
чи інших прав особи або основних свобод, воно має бути публічним. 

Таким чином, незважаючи на те, що вказані рішення прийняті за 
скаргами осіб, які засуджені судом, вони матимуть значний вплив на по-
дальший розвиток законодавства України, а також практики його засто-
сування. 

Валерія Лутковська, заступник Міністра юстиції України 
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C O N S E I L 

D E L ’ E U R O P E 
C O U N C I L 

O F E U R O P E 

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

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ 

ЧЕТВЕРТА СЕКЦІЯ 

СПРАВА «ПОЛТОРАЦЬКИЙ ПРОТИ УКРАЇНИ» 

(Заява № 38812/97) 

РІШЕННЯ 

СТРАСБУРГ 
29 квітня 2003 року 

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

У справі «Полторацький проти України» 

Європейський суд з прав людини (четверта секція), засідаючи палатою, 
до складу якої увійшли судді: 

сер Н. Братца, голова, 
пані Е. Палм, 
п. Й. Макарчик, 
пані В. Стражницька, 
п. М. Фішбах, 
п. В. Буткевич, 
п. Р. Марусте, 
та п. М. О’Бойл, секретар секції, 
порадившись у нарадчій кімнаті 25 березня 2003 р., 
виносить таке рішення, яке було прийнято у зазначений вище день: 
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ПРОЦЕДУРА 

1. Справа ґрунтується на заяві (№ 38812/97) проти України, поданій 
у Європейську комісію з прав людини (далі – Комісія) відповідно до ко-
лишньої статті 25 Конвенції про захист прав і основних свобод людини 
(далі – Конвенція) громадянином України Бориславом Євгеновичем Полто-
рацьким (далі – заявник) 19 вересня 1997 р. 

2. Заявника у Суді представляли батько п. Євген Полторацький, 
п. Ігор Воскобойников, а пізніше п. Олег Костян. Український Уряд (далі – 
Уряд) представляв Уповноважений, пані Валерія Лутковська, з Мініс-
терства юстиції. 

3. Справа стосувалася умов тримання заявника та поводження з ним 
у «коридорі смерті» у СІЗО Івано-Франківської області. 

4. Заяву було визнано частково прийнятною Комісією 30 жовтня 1998 
року. З 23 по 26 листопада 1998 року Комісія перебувала у відрядженні в 
Києві та СІЗО Івано-Франківської області з метою встановлення фактів. 
У своєму звіті від 26 жовтня 1999 року (колишня стаття 31 Конвенції) 
вона висловила думку, що у цій справі не було порушення статті 3 Кон-
венції в частині нелюдського поводження з заявником у СІЗО (одноголо-
сно), що було порушення статті 3 у зв’язку з умовами триманням заявни-
ка у СІЗО Івано-Франківської області (одноголосно), що було порушено 
статтю 3 Конвенції з огляду на відсутність ефективного розслідування 
скарг заявника стосовно жорстокого поводження з ним у СІЗО Івано-
Франківської області (двадцяти чотирма голосами проти одного), що бу-
ло порушено статтю 8 (одноголосно) і що було порушено статтю 9 (одно-
голосно). [Довідка секретаріату: копію звіту Комісії можна отримати у 
секретаріаті] 

5. Заяву було передано до Суду відповідно до положень, що застосо-
вувалися до набуття чинності Протоколу № 11 до Конвенції, 11 вересня 
1999 року (стаття 5 § 4 Протоколу № 11 та колишні статті 47 і 48 Конвен-
ції). Вона була передана Четвертій секції Суду (правило 52 § 1 Регламен-
ту Суду). У цій секції відповідно до правила 26 § 1 Регламенту Суду була 
сформована палата, яка повинна була розглядати справу. 

6. Порадившись зі сторонами, Президент Палати прийняв рішення, 
що в інтересах належного судочинства провадження у справі повинно від-
буватися одночасно з провадженням у справах «Назаренко проти України», 
«Алієв проти України», «Данкевич проти України», «Хохлич проти України» 
та «Кузнєцов проти України» (заяви №№ 39483/98, 41220/98, 40679/98, 
41707/98 та 39042/97) (правило 43 § 2). 
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7. Заявник та Уряд надали свої зауваження щодо суті заяви (правило 
59 § 1). 

8. 1 листопада 2001 р. Суд змінив склад секцій (правило 25 § 1). Ця 
справа була передана на розгляд Четвертої секції у новому складі. 

ФАКТИ 

І. КОНКРЕТНІ ОБСТАВИНИ СПРАВИ 

А. ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС ПОДІЙ 

9. 12 грудня 1995 р. Івано-Франківський обласний суд визнав заяв-
ника винним у вбивстві чотирьох осіб і засудив його до смертної кари з 
конфіскацією майна. 

10. 22 лютого 1996 р. Верховний Суд залишив вирок суду першої 
інстанції в силі. За рішенням відповідних посадових осіб слідчого ізоля-
тора Управління Міністерства внутрішніх справ у Івано-Франківській об-
ласті заявник був переведений до однієї з камер, призначених для осіб, 
які очікують виконання вироку у вигляді смертної кари. 

11. Мораторій на виконання таких вироків був проголошений Пре-
зидентом України 11 березня 1997 р. Рішенням № 11рр/99 від 29 грудня 
1999 р. Конституційний Суд України визнав неконституційними поло-
ження Кримінального кодексу стосовно смертної кари. Таким чином, пока-
рання у вигляді смертної кари було замінено на довічне ув’язнення відпо-
відно до Закону № 1483-ІІІ від 22 лютого 2000 р. 

12. 2 червня 2000 р. Івано-Франківський обласний суд замінив заяв-
никові покарання у вигляді смертної кари на довічне ув’язнення. 

В. ФАКТИ 

13. Факти у справі стосовно умов утримання заявника та події під 
час його перебування в СІЗО Івано-Франківської області викладалися не-
однаково заявником та Урядом. 

14. Факти, як вони викладалися заявником, наведені у §§ 16–21 нижче. 
Факти, як вони викладалися Урядом, наведені у §§ 22–28 нижче. 

15. Опис документів, наданих Комісії та Суду, представлений у 
§§ 29–57. 

16. Для встановлення фактів у світлі спору щодо умов утримання 
заявника та подій, які сталися в СІЗО Івано-Франківської області, Комі-
сія провела своє власне розслідування відповідно до колишньої статті 28 
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§ 1 (а) Конвенції. З цією метою Комісія розглянула ряд документів, нада-
них заявником та Урядом на обґрунтування відповідних тверджень, і при-
значила трьох делегатів для отримання свідчень свідків на слуханні, яке 
було проведено у Міністерстві юстиції в Києві 23 та 26 листопада 1998 р. 
та в Івано-Франківську 24 і 25 листопада 1998 р. Оцінку доказів Комісією 
та її висновки щодо фактів викладені у §§ 58–75. 

1. Факти, як вони описані заявником 

17. 12 грудня 1995 р. Івано-Франківський обласний суд засудив за-
явника за вбивство чотирьох осіб до смертної кари з конфіскацією всього 
особистого майна. Після вироку суду першої інстанції його було поміще-
но в окрему камеру. Йому не дозволялося писати родині, а також зустрі-
чатися з адвокатом. Він кілька разів звертався з проханням про побачення 
з адвокатом. 

18. 22 лютого 1996 р. Верховний Суд залишив вирок суду першої 
інстанції в силі. За рішенням адміністрації слідчого ізолятора Міністерства 
внутрішніх справ заявник був переведений до камери, призначеної для 
осіб, які очікують смертної кари. 30 березня 1996 р. адвокат заявника звер-
нувся з клопотанням про надання побачення з заявником для передачі йому 
ухвали Верховного Суду в його справі. Начальник СІЗО не надав йому 
такого дозволу. 

19. Крім Закону «Про попереднє ув’язнення» від 1993 р. (далі – Закон) 
умови ув’язнення осіб, засуджених до смертної кари, регулювалися Інст-
рукцією, зміст якої був не для друку. Відповідно до Інструкції прогулянки 
на відкритому повітрі, перегляд телепередач, купівля газет та отримання 
посилок з продуктами від родичів були заборонені. Інструкція, таким чи-
ном, перешкоджала заявникові у здійсненні прав, гарантованих Законом. 

20. У відповіді заступника начальника Управління Міністерства 
внутрішніх справ у Івано-Франківській області на скарги батька заявника 
щодо умов утримання заявника містилося посилання на Інструкцію. Крім 
того, батько заявника отримав інформацію від заступника начальника СІЗО, 
з якої випливало, що Закон не застосовувався до заявника. Якби Закон за-
стосовувався до заявника, тоді відповідно до статті 9 (1) і (13) він мав би 
право на щоденну прогулянку на відкритому повітрі, право одержувати 
бандеролі двічі на місяць і право дивитися телевізор. Однак з 1995 до 
1998 р. щодо цього існувала сувора заборона. До вересня 1997 р. заявникові 
також заборонялося відправляти й отримувати листи. Лише у вересні 
1997 р. заступник начальника СІЗО в усній розмові повідомив матір заяв-
ника, що заявник може надсилати й отримувати листи. Крім того, батькові 
заявника було відмовлено в зустрічі з ним 29 травня 1995 р., 10 червня та 
31 липня 1996 р. без жодних пояснень з боку посадових осіб СІЗО. Із липня 
1996 р. замість щомісячних зустрічей, які мали б тривати до двох годин, 
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батькові заявника дозволялося мати зустріч з заявником тривалістю не 
більше однієї години один раз на три місяці. 

21. Що стосується відвідин священика, батько заявника та представни-
ки духовенства неодноразово, проте безуспішно, зверталися до посадових 
осіб СІЗО та адміністрації слідчого ізолятора Управління Міністерства 
внутрішніх справ у Івано-Франківській області за дозволом для заявника 
зустрічатися зі священиком. 

22. Заявник також зазначив, що він кілька разів скаржився на умови, 
у яких він утримувався. Він також без успіху звертався до посадових 
осіб СІЗО за дозволом надіслати заяву до Європейської комісії з прав 
людини. 

23. У своєму листі до Комісії від 6 березня 1998 р. батько заявника 
зазначив, що 4 березня 1998 р. він зустрічався зі своїм сином, який роз-
повів йому про перевірку, проведену комісією Міністерства внутрішніх 
справ у середині лютого 1998 р. Після від’їзду комісії заявник був пере-
ведений у камеру, яка була гірше обладнана і брудна. Вікно камери було 
повністю закрите ставнями. Зливного бачка для змивання унітазу не було, 
тому його не можна було належним чином очистити, що спричиняло не-
стерпний сморід. Крім того, заявникові видавалося лише 250 г гарячої води 
для чаю або молока. Весь його посуд забрали. Також забрали Біблію. За-
явникові було заборонено читати періодичні видання, а його щоденник та 
календар вилучили. 

2. Факти, як вони були описані Урядом 

24. Уряд вказав, що правовий статус та умови утримання осіб, засуд-
жених до смертної кари, визначені в Законі та Кримінально-процесуаль-
ному кодексі. Відповідно до статті 8 Закону особа, засуджена до смертної 
кари, тримається під вартою окремо від інших засуджених. Камера, до якої 
було переведено заявника після набуття вироком щодо нього законної сили, 
відповідала гігієнічно-санітарним нормам, викладеним у статті 11 Закону: 
площа камери становила 9 м2, у ній було ліжко, стіл, радіо, достатнє при-
родне та електричне освітлення, опалення, водопостачання та туалет. 

25. Заявника було забезпечено харчуванням тричі на день, одягом, взут-
тям стандартного типу, а також іншими предметами щоденного вжитку. 
Медичне обслуговування, лікування, профілактичні й антиепідеміологіч-
ні заходи були організовані й впроваджувалися відповідно до законодав-
ства з питань охорони здоров’я. 

26. Відповідно до статті 12 Закону до виконання вироку особам, засуд-
женим до смертної кари, як правило, дозволяються побачення з родичами 
та іншими особами не частіше, ніж один раз на місяць, за письмовою зго-
дою суду, що розглядав справу. Тривалість побачення не може переви-
щувати двох годин. Після розгляду справи апеляційним судом побачення 
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з юристами та захисниками можуть дозволити начальник Головного управ-
ління Міністерства внутрішніх справ, начальник обласного управління Міні-
стерства внутрішніх справ або його заступник, відповідальний за слідчий 
ізолятор. Відповідно до статті 12 Закону побачення з адвокатами особи до-
зволяються без будь-яких обмежень щодо їх кількості та тривалості. 

27. Після винесення вироку судом першої інстанції 13 грудня 1995 р. 
батьки заявника та адвокат отримали дозвіл на побачення з ним. Батьки 
відвідували заявника 15 грудня 1995 р. та в січні 1996 р. Адвокат заявника 
бачився з ним 21 грудня 1995 р. і 7 січня 1996 р. Протягом періоду з 22 лю-
того 1996 р. по 29 грудня 1997 р. батьки зверталися до Управління МВС у 
Івано-Франківській області за дозволом на побачення з заявником 24 лю-
того, 4 березня, 5 квітня, 4 травня, 2 липня, 1 жовтня, 18 листопада і 25 груд-
ня 1996 р., а також 3 і 20 червня і 19 вересня 1997 р. Дозвіл на побачення їм 
було надано 24 лютого, 5 березня, 5 квітня, 4 травня, 2 липня, 4 жовтня 
і 4 грудня 1996 р., а також 4 березня, 4 червня, 4 вересня і 4 грудня 1997 р. 

28. Адвокат заявника звертався за дозволом на побачення з заявником 
25 квітня, 11 листопада, 18 і 19 грудня 1996 р. Дозвіл було надано 7 травня 
1996 р. та в інші дні, як вимагалося. 

29. Особам, засудженим до смертної кари, було дозволено надсилати 
необмежену кількість листів. Протягом 1995-1998 рр. заявник надіслав 31 
лист: 24 листи стосовно своєї кримінальної справи та 7 листів до родичів. 
17 вересня 1997 р. заявник уперше звернувся до обласного управління Міні-
стерства внутрішніх справ за дозволом надсилати листи до родичів. Після 
цього він відправив листи до батьків 19 і 26 листопада та 31 грудня 1997 р., 
5, 16, 20 і 30 січня, 3 лютого, 11 березня, 6 квітня, 15 травня, 17 червня, 
6 липня, 10 серпня, 15 вересня, 22 жовтня, 13 листопада і 11 грудня 1998 р. 
Він отримав листи від батьків 18 і 29 вересня, 19 жовтня, 20 листопада і 
24 грудня 1997 р., 16 і 26 січня, 6, 10, і 23 лютого, 14 і 16 березня, 17 квітня, 
14 травня, 1 і 8 червня, 1 і 30 липня, 20 серпня, 29 вересня, 10, 22 і 27 жовт-
ня, 4, 20, 26 і 30 листопада, 4, 17 і 21 грудня 1998 р. 

30. Крім того, Уряд повідомив, що Генеральний прокурор провів рете-
льне розслідування питань, порушених у зверненнях заявника та його бать-
ків стосовно застосування незаконних методів слідства у справі заявника, 
зокрема, катування та жорстокого і нелюдського поводження. Інформація 
не підтвердилася, було встановлено, що вона є необґрунтованою. Фактично 
скарги заявника, його батьків і адвоката були отримані 11 березня, 8 квітня, 
13, 14 і 29 травня, 24 липня, 11 вересня, 25 жовтня 1996 р., а також 5 і 17 
березня, 19 травня, 25 липня 1997 р. Відповіді на них були надіслані 20 і 
23 березня, 23 і 24 квітня, 23 травня, 27 червня, 1 серпня, 30 вересня і 14 
листопада 1996 р., а також 28 і 31 березня і 20 травня 1997 р. 31 липня 
1997 р. обмін листами та провадження стосовно скарг, поданих заявником 
та його батьками, були припинені відповідно до розділу 12 Закону. 
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С. ДОКУМЕНТИ 

31. У листі від 26 травня 1998 р. начальник СІЗО надіслав відповідь на 
скаргу, подану батьком заявника 10 травня 1998 р., повідомивши його, 
що особам, засудженим до смертної кари, дозволено надсилати дванад-
цять листів на рік. Він також зазначив, що заявник знав про свої права і 
обов’язки. 

32. У листі від 10 серпня 1998 р. прокурор Івано-Франківської області 
повідомив батька заявника, що побачення і листування осіб, засуджених 
до смертної кари, регулюються Інструкцією, а не Законом, на який поси-
лався батько заявника у своїй скарзі. 

33. У письмовій скарзі від 4 вересня 1998 р., адресованій обласному 
прокуророві, батьки заявника, серед іншого, скаржилися на те, що вони 
не бачили заявника три місяці і що з 5 липня 1998 р. вони не отримували 
від нього листів, що 2 вересня 1998 р. вони дізналися, що заявника били 
і принижували, що п. Івашко, заступник начальника СІЗО, втручався у 
розмову заявника з батьками під час побачення 2 вересня, коли заявник 
розповідав про умови свого утримання, і що протягом року і шести міся-
ців заявникові відмовляють у можливості побачення зі священиком, не-
зважаючи на його прохання. 

34. У листі від 10 вересня 1998 р. обласний прокурор повідомив бать-
кові заявника, що надання побачень і право на листування регулюються 
національним законодавством і що адміністрація СІЗО діяла в межах цього 
законодавства. 

35. 11 вересня 1998 р. батько заявника надіслав скаргу п. Штаньку, ди-
ректору Державного департаменту з питань виконання покарань, на яку 
останній відповів 12 жовтня 1998 р., скарги були подібними до тих, які 
містилися в листі заступнику прокурора області від 4 вересня 1998 р. 
П. Штанько відповів, що заявника було поміщено в одиночну камеру за 
порушення правил. Крім того, розслідування не встановило, що до заяв-
ника застосовувалась будь-яка фізична сила і що адміністрація СІЗО 
принижувала його чи обмежувала його права, що було підтверджено са-
мим заявником. Батька заявника було також повідомлено, що побачення, 
включно з побаченнями зі священиком, можуть бути дозволені Управлін-
ням МВС у Івано-Франківській області. 

36. 10 вересня 1998 р. заступник прокурора Івано-Франківської області 
надіслав звіт Генеральному прокуророві. Звіт стосувався висновків роз-
слідування, проведеного внаслідок скарги батька заявника про нібито не-
законні дії адміністрації СІЗО щодо листування заявника та побачень. 
У звіті містився висновок, що розслідування не виявило ніяких порушень 
прав заявника з боку адміністрації СІЗО. 
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37. 23 жовтня 1998 р. батьки заявника подали клопотання прокуророві 
області, в Управління МВС у Івано-Франківській області та начальникові 
СІЗО. Вони вимагали створення незалежної медичної комісії для перевір-
ки стану здоров’я заявника. Вони стверджували, що ув’язнених піддавали 
катуванню, що призвело до спроби самогубства одного з них або замаху 
на його життя. 3 листопада 1998 р. начальник СІЗО повідомив батьків за-
явника про те, що їх клопотання відхилене на підставі того, що відсутні 
ознаки катування чи застосування фізичного насильства до заявника і що 
стан його здоров’я задовільний. 

38. 23 і 24 жовтня 1998 р. батьки заявника надіслали листа пані Лені 
Фішер, тодішньому Президенту Парламентської Асамблеї Ради Європи. 
Вони скаржилися на катування, застосоване до заявника і одного з його 
співкамерників, Кузнєцова, що призвело до спроби самогубства останньо-
го, і стверджували, що вони були поміщені в лікарню і що Кузнєцов був 
паралізований. Крім того, батьки скаржилися, що їм не дали можливості 
побачити заявника. 

39. У листі від 26 жовтня 1998 р. батьки заявника повідомили Комісію, 
що «в установі ВІ 304/199 в Івано-Франківську була спроба незаконно 
стратити незаконно засуджених М. Кузнєцова і Б. Полторацького і що 
Уряд намагався приховати цю подію». 

40. Написаний від руки медичний висновок, виданий 28 жовтня 1998 р., 
був підписаний заявником. У висновку йшлось про те, що на заявникові 
не виявлено жодних ознак побиття і що стан його здоров’я задовільний. 

41. У заяві від 28 жовтня 1998 р., написаній власноруч, заявник за-
значав, що адміністрація СІЗО поводилася з ним належним чином, що до 
нього не застосовувалося фізичне насильство, що дисциплінарні заходи, 
застосовані до нього, були виправданими і що скарги його батьків не-
обґрунтовані. 

42. 29 жовтня 1998 р. відділом з питань виконання покарань обласного 
управління Міністерства внутрішніх справ було підготовлено звіт у від-
повідь на скаргу батька заявника про стверджуване катування та вимогу 
створення незалежної медичної комісії для аналізу стану здоров’я заяв-
ника. У звіті зазначалося, що 28 жовтня 1998 р. заявник був оглянутий лі-
карями СІЗО, які не виявили жодних ознак фізичних ушкоджень. У ньому 
також йшлося про те, що заявник заперечив факт катування. 

43. У листі від 30 жовтня 1998 р. заступник Голови обласного управлін-
ня Міністерства внутрішніх справ повідомив матір заявника про те, що її 
скарга стосовно катування, якому нібито був підданий заявник, була роз-
глянута і визнана необґрунтованою. Медичний огляд заявника не виявив 
жодних ознак катування. Відповідно, немає підстав створювати медичну 
комісію для розслідування звинувачень. 
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44. У листі від 2 листопада 1998 р. заступник прокурора області повідо-
мив Генерального прокурора про висновки розслідування, проведеного у 
зв’язку зі скаргою батька заявника про обмеження листування заявника і 
побачень, втручання з боку посадових осіб СІЗО під час побачення заявни-
ка з батьками 2 вересня 1998 р. і катування, нібито застосоване до заявника. 
Що стосується обмеження листування заявника та побачень, зазначалося 
в листі, то батько неправильно послався на Закон, який не застосовувався 
до цієї категорії ув’язнених, що втручання посадової особи СІЗО було 
виправдане і що 25 вересня 1998 р. заявник пройшов детальне медичне 
обстеження, яке не виявило жодних фізичних ушкоджень. Насамкінець, 
у листі пояснювалося, що заявника було поміщено в одиночну камеру 
через те, що він порушив правила СІЗО, не дозволяючи охоронцеві огля-
нути себе після повернення зі щоденної прогулянки за межами камери. 

45. Листом від 20 листопада 1998 р. заступник прокурора області наді-
слав відповідь на скаргу матері заявника про фізичне катування, що ніби-
то було застосоване до заявника, і на її вимогу про медичне обстеження 
заявника. Він вказав, що 28 жовтня 1998 р. заявник пройшов медичне об-
стеження, яке встановило, що твердження були необґрунтованими. Медич-
ний висновок був підтверджений і підписаний заявником. 

46. У своєму наступному листі від 23 листопада 1998 р. заступник про-
курора області повідомив батька заявника, що його твердження про неза-
конні дії з боку адміністрації СІЗО були необґрунтованими. 

47. У листі від 8 грудня 1998 р. заступник Голови обласного управління 
Міністерства внутрішніх справ повідомив представника заявника, п. Вос-
кобойнікова, що йому не може бути надано дозволу на побачення з заявни-
ком, оскільки заявник уже мав побачення з рідними у цьому місяці. 

48. У листі від 8 грудня 1998 р. з Державного департаменту з питань 
виконання покарань батькові заявника було повідомлено, що ретельне 
розслідування довело, що його скарга про незаконну спробу стратити його 
сина була необґрунтованою і що стан здоров’я його сина задовільний. 

49. 22 грудня 1998 р. заявник звернувся з клопотанням до начальника 
обласного управління Міністерства внутрішніх справ про дозвіл на поба-
чення зі священиком. Це клопотання було задоволене і він мав зустріч зі 
священиком 26 грудня 1998 р. 

50. У листі від 15 лютого 1999 р. начальник СІЗО повідомив батька 
заявника, що його скарга від 22 січня 1999 р. була розглянута. Він за-
значив, що особи, засуджені до смертної кари, мають право отримувати 
дві посилки на рік, але не з продуктами харчування. 

51. У рішенні від 5 березня 1999 р. прокурор відхилив заяву батьків 
заявника про порушення кримінальної справи щодо заступника прокуро-
ра області. Він відмовив у порушенні кримінальної справи щодо заступ-
ника обласного прокурора на тій підставі, що не знайдено підтвердження 



С П Р А В А  « П О Л Т О Р А Ц Ь К И Й  П Р О Т И  У К Р А Ї Н И »  

 15 

вчинення останнім злочину. Він, серед іншого, зазначив, що Закон не за-
стосовувався до умов утримання ув’язнених, засуджених до смертної кари. 
Умови їх утримання регулювались Інструкцією, на яку поширювалася дія 
положень про державну таємницю. 

52. Відповідно до записів СІЗО батьки заявника зверталися з клопо-
таннями про побачення з заявником 19 вересня 1997 р., 4 березня, 8 квітня, 
19 червня, 22 липня, 2 листопада і 21 грудня 1998 р. Їм було надано дозвіл 
7 жовтня 1997 р., 4 березня, 22 квітня, 20 серпня, 17 листопада і 11 груд-
ня 1998 р., побачення відбулись 4 грудня 1997 р., 4 березня, 12 червня, 
2 вересня і 26 листопада 1998 р., а також 4 січня 1999 р. Клопотання від 
19 червня 1998 р. було відхилено. 

53. Відповідно до записів, зроблених у СІЗО, заявник відсилав листи 
батькам 17 вересня, 19 і 26 листопада, 31 грудня 1997 р., 5, 16, 20 і 30 січня, 
3 лютого, 11 березня, 6 квітня, 15 травня, 17 червня, 6 липня, 10 серпня, 
15 вересня, 22 жовтня, 13 листопада і 11 грудня 1998 р. Він отримав листи 
від батьків та інших осіб 18 і 29 вересня, 19 жовтня, 20 листопада і 24 груд-
ня 1997 р., 16 і 26 січня (два листи), 6, 10, 17 і 23 лютого, 6, 14 і 16 березня, 
6, 17, 20, 27 і 29 квітня, 14 травня, 1, 8 і 30 червня, 1, 20 і 30 липня, 20 серпня 
(два листи), 29 вересня, 10, 22 (два листи) і 27 жовтня, 4, 13, 20, 26 і 30 лис-
топада, 4, 17 і 21 грудня 1998 р. 

54. У недатованому листі п. Й.М. Павлюк, заступник начальника СІЗО, 
зазначив, що з 11 вересня 1997 р. по 18 грудня 1998 р. ні заявник, ні його 
батьки не зверталися з проханням про побачення заявника зі священиком. 
Крім того, він заявив, що протягом вказаного періоду жоден представник 
духовенства не звертався з таким проханням. Він підписав заяву. 

55. Відповідно до медичної картки заявника заявникові було зроблено 
рентгенівські знімки та аналіз крові 23 квітня 1998 р. 25 вересня, 1 і 28 жовт-
ня, 9, 19 і 27 листопада, 3, 10, 17 і 24 грудня 1998 р., заявник був оглянутий 
психіатром СІЗО. 

56. У письмовому клопотанні Голові Департаменту з питань виконан-
ня покарань Міністерства внутрішніх справ, п. Бойку, батько заявника 
як представник заявника звертався за дозволом на конфіденційну зустріч із 
заявником, щоб обговорити питання щодо його заяви, яка знаходилася на 
розгляді у Європейському суді з прав людини. 23 травня 2000 р. після по-
вторної вимоги від 15 травня 2000 р. дозвіл був наданий для звичайного 
побачення на 5 червня 2000 р. 

57. 16 травня 2000 р. батько заявника надіслав скаргу заступникові 
Міністра внутрішніх справ про те, що його клопотання про конфіденційну 
зустріч залишилося без відповіді. 

58. У листі від 14 липня 2000 р. заступник голови Державного департа-
менту з питань виконання покарань, п. В.А. Льовочкін, відповів, що п. Бойко 
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надав дозвіл батькові заявника мати побачення з заявником 5 червня 2000 р. 
і що побачення відбулось, як планувалося. Він додав, що відповідно до 
статті 40 Виправно-трудового кодексу адвокатові може бути наданий 
дозвіл на конфіденційну зустріч із клієнтом після пред’явлення ордера і 
посвідчення особи. 

D. ОЦІНКА ДОКАЗІВ КОМІСІЄЮ ТА ЇЇ ВИСНОВКИ ЩОДО ФАКТІВ 

59. Оскільки існував спір щодо фактів у справі, Комісія за допомогою 
сторін провела розслідування і заслухала усні свідчення п’ятнадцяти свід-
ків: заявника, батьків заявника, п. Броніслава С. Стичинського, заступника 
Міністра юстиції, п. Дрижчаного, начальника управління Генеральної про-
куратури, п. Івана В. Штанька, заступника Міністра внутрішніх справ, 
п. Петра А. Яремківа, начальника СІЗО Івано-Франківської області, п. Бог-
дана В. Качура, лікаря СІЗО, п. Станіслава В. Прохницького, фельдшера, 
п. Юрія М. Піньдюса, помічника начальника СІЗО, який чергував 3 вере-
сня 1998 р., п. Федора О. Савчука, помічника начальника СІЗО, який чер-
гував у ніч з 2 на 3 вересня 1998 р., п. Ігоря П. Івашка, заступника начальни-
ка СІЗО, п. Ярослава М. Павлюка, заступника начальника СІЗО, п. Вален-
тина М. Набіуліна, начальника Управління з нагляду за слідчими ізолятора-
ми і тюрмами Управління виконання покарань, п. Олександра В. Кмита, 
заступника начальника Управління Міністерства внутрішніх справ у Іва-
но-Франківській області, і п. Анатолія О. Бойка, начальника Івано-Фран-
ківського обласного департаменту виконання покарань Міністерства внут-
рішніх справ. 

Висновки Комісії можуть бути підсумовані таким чином. 

1. Стверджувані напади на заявника з боку працівників СІЗО 

60. Заявник дав свідчення перед представниками Комісії, що його було 
побито 2 вересня 1998 р. після зустрічі з батьками цього ж дня. Під час цієї 
зустрічі він розповів батькам, що його били і називали твариною. Батьки 
заявника засвідчили перед делегатами, що 2 вересня 1998 р. їх син повід-
омив їм, що його били і принижували. Комісія зауважила, однак, що заяв-
ник заперечив перед делегатами, що його били до 2 вересня 1998 р. Вона 
дійшла висновку, таким чином, що не було встановлено, що заявника 
били до 2 вересня 1998 р. 

61. Що стосується подій 2 вересня 1998 р., заявник розповів представ-
никам Комісії, що після зустрічі з батьками цього ж дня його завели у 
«кінозал», де четверо осіб, включно з п. Павлюком, черговим помічником 
начальника СІЗО, чекали на нього з палицями. Тричі його попросили роз-



С П Р А В А  « П О Л Т О Р А Ц Ь К И Й  П Р О Т И  У К Р А Ї Н И »  

 17 

повісти все, але він відмовлявся, і його били по ногах, стегнах, спині та 
грудях. Він повернувся до своєї камери і описав усе до ранку на чотирьох 
аркушах, які було додано до матеріалів. 

62. Крім того, заявник зазначив, що його було побито 10, 14 і 22 ве-
ресня 1998 р., одного дня під час технічного обшуку камери його вивели 
з камери і наказали роздягтися для огляду його одягу. Він був голий, і йо-
го били. Йому наказали лягти на підлогу обличчям донизу з руками за 
головою. Він вказав представникам Комісії ім’я К.Й. Гревнін. 

63. Комісія дійшла висновку, що розповідь заявника містила ряд де-
талей і елементів, які б не могли міститися у вигаданій історії. Проте вона 
зазначила, що немає жодних записів щодо подій, які б стосувалися жорс-
токого поводження, описаного заявником. Комісія прийняла твердження 
заявника, що він боявся скаржитися або писати будь-кому про це. Однак 
їй було важко погодитися з цим аргументом з огляду на те, що він не бо-
явся, коли розповів батькам 2 вересня 1998 р., що його били. Крім того, 
психіатр СІЗО бачив його 25 вересня 1998 р. і не зазначив будь-яких проб-
лем стосовно стану його здоров’я або ушкоджень. Комісія додала, що у 
медичному висновку від 28 вересня 1998 р., який був підписаний заявником, 
зазначалося, що огляд заявника не виявив жодних ознак побиття і що 
стан його здоров’я був задовільний. 

64. Далі Комісія зазначила, що 28 вересня 1998 р. заявник підписав 
заяву, що адміністрація СІЗО поводилася з ним належним чином, що 
жодного фізичного насильства до нього не застосовувалося, що дисцип-
лінарні заходи, застосовані до нього, були виправданими і що скарги його 
батьків не були обґрунтованими. Комісія зважила на те, що перед представ-
никами Комісії заявник заперечив зміст своєї заяви і вказала на те, що 
практика адміністрації СІЗО вимагати він ув’язненого підтвердити пись-
мово, що службовці поводяться з ним належним чином, викликає підозри. 

65. Що стосується тверджень батьків заявника перед представниками 
Комісії, що після стверджуваного побиття і катування 2 вересня 1998 р. 
рано вранці 3 вересня 1998 р. заявник був переведений до Чукоповської 
психоневрологічної лікарні і поміщений у реанімацію, де йому було зроб-
лено переливання крові, Комісія зауважила, що хоча заявник підтвердив, 
що його було побито після побачення з батьками 2 вересня 1998 р., він 
заперечив, що його було поміщено до лікарні. Це було підтверджено по-
казаннями лікаря СІЗО, фельдшера, чергового помічника начальника СІЗО 
і заступника начальника СІЗО, яких заслухали представники Комісії. На 
додаток, немає жодних документів, які б доводили, що заявника поміщали 
до лікарні у вищевказаний день. Комісія не вважала свідчення батьків з 
цього приводу переконливими чи достовірними. 
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66. Комісія дійшла висновку, що не було медичних чи інших суттєвих 
доказів, які б підтверджували, що заявник зазнав ушкоджень у результаті 
жорстокого поводження з боку службовців СІЗО Івано-Франківської об-
ласті, як він стверджував. Комісія взяла до уваги той факт, що заявник 
заперечив, що його били до 2 вересня 1998 р. і що він був переведений до 
лікарні після цієї дати, і що відсутність будь-якого застосування сили служ-
бовцями СІЗО 2, 10, 14 і 22 вересня 1998 р. була підтверджена свідченнями, 
заслуханими представниками Комісії. Комісія, таким чином, визнала 
неможливим встановити поза розумним сумнівом, що заявника було під-
дано нелюдському поводженню в СІЗО, як він стверджував. 

2. Розслідування звинувачень заявника і його батьків 

67. 4 вересня 1998 р. батьки заявника надіслали скаргу прокуророві об-
ласті, стверджуючи, серед іншого, що вони дізналися про те, що службовці 
СІЗО побили заявника і принижували його. Такі ж скарги вони надіслали 
голові Державного департаменту з питань виконання покарань 11 вересня 
1998 р. 12 жовтня 1998 р. батькові заявника було повідомлено, що розсліду-
вання не встановило факту застосування будь-якої фізичної сили до його 
сина і приниження останнього з боку адміністрації СІЗО чи обмеження його 
прав. Також повідомлялося, що цей висновок був підтверджений письмово 
самим заявником. 

68. 23 жовтня 1998 р. батьки заявника надіслали клопотання прокуроро-
ві області, до обласного управління Міністерства внутрішніх справ і началь-
никові СІЗО про створення незалежної медичної комісії для аналізу стану 
здоров’я заявника. Вони стверджували, що ув’язнені зазнавали катування, 
що призвело до спроби самогубства одного з них, Кузнєцова, або замаху 
на його життя. 30 жовтня 1998 р. заступник начальника обласного управ-
ління Міністерства внутрішніх справ повідомив матір заявника, що її скар-
гу стосовно катування заявника було розглянуто і визнано необґрунтова-
ною і що медичне обстеження заявника не виявило жодних ознак катуван-
ня. 3 листопада 1998 р. начальник СІЗО повідомив батьків заявника, що 
їх клопотання було відхилене на тій підставі, що немає жодних ознак 
катування чи використання будь-якої іншої форми фізичного насильства 
до заявника і що стан його здоров’я задовільний. У листі від 20 листопада 
1998 р., адресованому батькам заявника, заступник прокурора області під-
твердив, що 28 жовтня 1998 р. заявник пройшов медичне обстеження, яке 
встановило, що звинувачення батьків є необґрунтованими. Крім того, 2 
листопада 1998 р. заступник прокурора області надіслав звіт Генераль-
ному прокуророві, у якому йшлося про результати розслідування, проведе-
ного, зокрема, й у зв’язку з звинуваченнями, що заявник був підданий кату-
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ванню. Лист підтверджував, що 25 вересня 1998 р. заявник пройшов дета-
льне медичне обстеження, яке не виявило жодних фізичних ушкоджень. 

69. Комісія констатувала, що 8 грудня 1998 р. батько заявника отримав 
листа з Державного департаменту з питань покарань, у якому повідомля-
лося, що детальне розслідування довело, що його скарга про спробу стра-
тити його сина є необґрунтованою і що стан здоров’я останнього задові-
льний. Розслідування закінчилося 5 березня 1999 р. рішенням прокурора 
з приводу заяви батьків заявника про порушення кримінальної справи 
щодо прокурора області. Прокурор відмовив у порушенні кримінальної 
справи на тій підставі, що не було виявлено складу злочину. 

70. Комісія констатувала відсутність будь-яких записів того часу, які б 
містили деталі розслідування звинувачень батьків заявника про події ве-
ресня 1998 р., яке проводилося державними органами. Вона не бачила жод-
ного документа, який би підтверджував, що розслідування проводилося 
будь-яким іншим державним органом, крім тих, які прямо фігурували у 
фактах, стосовно яких скаржилися батьки заявника. Крім того, медичний 
висновок від 28 жовтня 1998 р. був складений через майже 2 місяці після 
стверджуваного катування заявника, а заявник не обстежувався лікарем 
СІЗО чи психіатром СІЗО з 23 квітня до 25 вересня 1998 р. 

3. Умови утримання заявника в «коридорі смерті» 

71. Комісія встановила, що вісім ув’язнених СІЗО Івано-Франківської 
області, засуджених до смертної кари, включно із заявником, трималися в 
одиночних камерах без можливості спілкування з іншими ув’язненими. 
Камера заявника була 2Х5Х3 м. У ній був відкритий туалет, умивальник 
з одним краном з холодною водою, два ліжка, прикріплені до підлоги стіл 
і невелика лавка, центральне опалення та вікно з ґратами. У камері заяв-
ник мав деякі книги, газети, шахівницю, мило і туалетний папір, трохи 
фруктів та іншої їжі. Під час візиту представників Комісії 24-25 листопа-
да 1998 року в камері було занадто тепло, особливо у порівнянні з ін-
шими кімнатами в СІЗО. Світло було ввімкнене 24 години на добу, а ра-
діо вимикалося на ніч. За ув’язненими часто спостерігали охоронці через 
невелике вічко у дверях камери, що позбавляло їх будь-якої приватно-
сті. Камера була свіжо побілена, з чого можна було зробити висновок, що 
до відвідин представників Комісії умови були гіршими. Комісія взяла до 
уваги свідчення заявника, що з 24 лютого по 24 березня 1998 року в ка-
мері не було крана з водою й умивальника, а лише невелика труба у стіні 
поруч з туалетом, а вода вмикалася лише з коридора, що стіни були вкриті 
фекаліями, і що не було зливного бачка в туалеті. Комісія дійшла висновку, 
що свідчення заявника, які не заперечувалися Урядом, є переконливими. 
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72. Комісія також узяла до уваги свідчення заявника, що до травня 
1998 р. вікно у камері було завішене ставнями і що йому не дозволяли 
щоденних прогулянок. 

73. Стосовно візитів батьків заявника Комісія встановила, що, крім кло-
потання батьків від 19 червня 1997 р., всі їх клопотання про побачення 
задовольнялись. Батьки звертались з проханням про побачення з сином 19 
вересня 1997 р., 4 березня, 8 квітня, 22 липня, 2 листопада і 1 грудня 1998 р. 
Дозвіл було надано 7 жовтня 1997 р., 4 березня, 22 квітня, 20 серпня, 17 лис-
топада і 11 грудня 1998 р., а побачення відбулись 4 грудня 1997 р., 4 березня, 
12 червня, 2 вересня і 26 листопада 1998 р., а також 4 січня 1999 р. Комісія 
відзначила, що клопотання батьків про побачення із заявником в основ-
ному задовольнялись через два або три місяці після подання клопотання. 
Крім того, два охоронці були присутніми на побаченнях і були уповно-
важені переривати розмови, якщо вони вважали, що батьки або заявник 
казали щось «неправдиве». 

74. Що стосується листування заявника, Комісія з’ясувала, що 17 ве-
ресня 1997 р. заявник уперше звернувся в обласне управління Міністер-
ства внутрішніх справ за дозволом надіслати лист родичам. Після цьо-
го він надсилав листи батькам 19 і 26 листопада 1997 р., 31 грудня 1997 р., 5, 
16, 20 і 30 січня, 3 лютого, 11 березня, 6 квітня, 15 травня, 17 червня, 6 лип-
ня, 10 серпня, 15 вересня, 22 жовтня, 13 листопада і 11 грудня 1998 року. 
Він отримав листи від батьків 18 і 29 вересня, 19 жовтня, 20 листопада і 
24 грудня 1997 р., а також 16 і 26 січня, 6, 10 і 23 лютого, 14 і 16 березня, 
17 квітня, 14 травня, 1 і 8 червня, 1 і 30 липня, 20 серпня, 29 вересня, 10, 
22 і 27 жовтня, 4, 20, 26 і 30 листопада, 4, 17 і 21 грудня 1998 р. 

75. Комісія не могла з достатньою чіткістю встановити, чи подавали 
заявник або його батьки клопотання про дозвіл на побачення заявника зі 
священиком. Проте, вона встановила, що хоча заявник мав побачення зі 
священиком 26 грудня 1998 р. після його вимоги від 22 грудня 1998 р., 
регулярних відвідин ув’язнених священиками не було. 

ІІ. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО 

А. КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ ВІД 28 ЧЕРВНЯ 1996 РОКУ 

76. Відповідно до ч.ч. 2 та 3 статті 8, норми Конституції є нормами пря-
мої дії. Гарантується право на звернення до суду для захисту конституційних 
прав людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України. 

77. Ч. 1 статті 9 проголошує, що чинні міжнародні договори, згода на 
обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною націо-
нального законодавства України. 
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78. Ч. 3 статті 15 заборонена цензура. 
79. Згідно зі статтею 19 правовий порядок в Україні ґрунтується на 

засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, 
що не передбачено законодавством. Органи державної влади й органи міс-
цевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на під-
ставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та 
законами України. 

80. Стаття 22 проголошує, що права та свободи людини і громадяни-
на гарантуються і не можуть бути скасовані при прийнятті нових законів 
та внесенні змін до чинних законів. 

81. Згідно з ч.ч. 2 та 4 статті 29 ніхто не може бути заарештований 
або триматися під вартою інакше, як за вмотивованим рішенням суду і 
тільки на підставах та в порядку, встановлених законом. Кожному заареш-
тованому та затриманому має бути невідкладно повідомлено про мотиви 
арешту чи затримання, роз’яснено його права й надано можливість з момен-
ту затримання захищати себе особисто та користуватися правовою допомо-
гою захисника. 

82. Відповідно до ч.ч. 2 та 3 статті 55 кожному гарантується право 
на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної вла-
ди, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. Ко-
жен має право після використання всіх національних засобів правового 
захисту звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжна-
родних судових установ чи до відповідних органів міжнародних організа-
цій, членом або учасником яких є Україна. 

83. За статтею 59 кожен має право на правову допомогу. У випадках, 
передбачених законом, ця допомога надається безоплатно. Кожен є віль-
ним у виборі захисника своїх прав. Для забезпечення права на захист від 
обвинувачення та надання правової допомоги при вирішенні справ у су-
дах та інших державних органах в Україні діє адвокатура. 

84. Ч. 3 статті 63 проголошує, що засуджений користується всіма 
правами людини і громадянина, за винятком обмежень, які визначені за-
коном і встановлені вироком суду. 

85. Відповідно до статті 64 конституційні права і свободи людини 
і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених 
Конституцією України. 

В. ЗАКОНОДАВЧІ ПОЛОЖЕННЯ, ЩО РЕГУЛЮВАЛИ УМОВИ 
УТРИМАННЯ В «КОРИДОРІ СМЕРТІ» 

86. Умови утримання в «коридорі смерті» в пенітенціарній системі 
України були послідовно врегульовані Інструкцією від 20 квітня 1998 р. 
про умови утримання осіб, засуджених до смертної кари (далі – Інструк-
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ція), і Тимчасовим положенням від 25 червня 1999 р. про умови утри-
мання осіб, засуджених до смертної кари, у слідчих ізоляторах (далі – Тим-
часове положення). 

87. Інструкцією передбачено, що після винесення остаточного вироку 
особи, засуджені до смертної кари, повинні утримуватись окремо від інших 
засуджених у спеціально облаштованих камерах. У виключних випадках, 
в одній камері могли утримуватись не більше двох таких засуджених. 
Площа камери на одного засудженого, що перебував у одиночній каме-
рі, повинна була бути не меншою за 4 квадратні метри, у камері на дві 
особи не меншою за 3 квадратні метри. Засуджені забезпечувались інди-
відуальним спальним місцем та постільною білизною. Вони носили уні-
форму, розроблену для особливо небезпечних рецидивістів. Посилання 
робились також і на їх правовий статус та обов’язки. Встановлювались 
кількість побачень з родичами та кількість листів, яку в’язні могли над-
силати та отримувати: вони мали право на одне побачення в місяць і 
могли надіслати одного листа на місяць. На отримання пошти обмежень 
не було. В’язні могли отримувати дві бандеролі на рік. Вони мали право 
на щоденні одногодинні прогулянки на свіжому повітрі. За межами камер 
в’язні перебували в наручниках. Їм не дозволялось працювати. 

88. Засуджені могли також читати книжки, журнали та газети, при-
дбані у в’язничній бібліотеці та/чи куплені через в’язничну торговельну 
мережу; вони могли отримувати грошові перекази; вони могли зберігати 
у камерах особисті речі й продукти харчування, купувати їжу та предмети 
туалету у в’язничній крамниці двічі на місяць (на суму не більше розміру 
1 мінімальної заробітної плати), грати в настільні ігри. Вони могли зустрі-
чатися з адвокатами. Медичне обслуговування здійснювалось відповідно 
до національного законодавства. 

89. Засуджені могли звертатися зі скаргами до державних органів. 
Такі скарги мали бути відправлені протягом трьох днів. Скарги Генераль-
ному прокуророві цензурі не підлягали. 

90. Тимчасове положення розширило права осіб, засуджених до смерт-
ної кари, у порівнянні з Інструкцією. Зокрема, засуджені мали право на 
восьмигодинний сон вночі; вони могли отримувати шість посилок чи пе-
редач та три бандеролі на рік, купувати їжу й предмети туалету у крамниці 
в’язниці (на суму не більше 70% розміру мінімальної заробітної плати); 
молитися та читати релігійну літературу й зустрічатися зі священиком та 
звертатися зі скаргами до державних органів. Їм дозволялось направляти 
та отримувати листи без будь-яких обмежень і мати щомісячні побачення 
з родичами тривалістю до двох годин. Посадові особи в’язниці повинні 
були бути присутніми під час таких побачень. Побачення з адвокатами від-
повідно до закріпленого права в’язнів на правову допомогу здійснювались 
відповідно до виправно-трудового законодавства. 
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С. ЗАКОН «ПРО ПОПЕРЕДНЄ УВ’ЯЗНЕННЯ» 1993 РОКУ (ДАЛІ – ЗАКОН) 

91. Відповідно до Кримінально-процесуального кодексу, попереднє 
ув’язнення є запобіжним заходом, що застосовується до підсудного, обви-
нуваченого чи особи, яка підозрюється у вчиненні кримінального діяння, 
що карається позбавленням волі, або до засудженої особи стосовно якої 
вирок ще не виконаний. 

92. Відповідно до ч. 4 статті 8, особи, засуджені до виключної міри 
покарання, вирок щодо яких не став остаточним, утримувались окремо 
від інших осіб, які перебувають під вартою. 

93. Ч. 1 статті 9 Закону проголошує серед іншого, що затримані мають 
право (а) на захист відповідно до норм кримінального права, (б) бути 
ознайомленими з правилами утримання, (в) мати щоденну одногодинну 
прогулянку, (г) отримувати двічі на місяць передачу вагою до восьми кі-
лограмів або отримувати необмежені грошові перекази та грошові кош-
ти шляхом переведення чи особистого вручення, (д) купувати продукти 
харчування і предмети туалету на суму однієї мінімальної місячної заробіт-
ної плати, розраховуючись чеком, а також необмежену кількість канце-
лярських товарів, газет та книжок у в’язничній крамниці, (е) носити свій 
власний одяг та взуття і мати з собою документи та записи щодо їх кримі-
нальної справи, (є) користуватися телевізорами, отриманими від родичів 
чи інших осіб, і настільними іграми, газетами та книжками, взятими у 
бібліотеці у попередньому місці їх затримання, або купленими у крамниці, 
(ж) окремо відправляти релігійні обряди й користуватися релігійною 
літературою та предметами, виготовленими з малоцінних матеріалів, які 
мають відношення до їхньої віри, за умови, що вони не призводять до пору-
шення правил, які застосовуються у місцях попереднього ув’язнення та 
не обмежують прав інших осіб, (з) спати вісім годин уночі, протягом яких 
вони не зобов’язані брати участь у процесуальних діях чи робити що-
небудь ще, окрім випадків гострої необхідності, та (е) подавати скарги й 
подання та надсилати листи державним органам і посадовцям у порядку, 
передбаченому статтею. 

94. Відповідно до статті 11 затримані повинні бути забезпечені засо-
бами для щоденного використання, які відповідають санітарним і гігієніч-
ним вимогам. Площа камери на одну особу не повинна бути меншою за 
2,5 квадратні метри. Затримані повинні забезпечуватись харчуванням, інди-
відуальним спальним місцем, постільною білизною й іншими предметами 
та щоденним забезпеченням безкоштовно й відповідно до норм, затверд-
жених Урядом. За необхідності вони забезпечуються одягом та взуттям 
встановленого зразка. 
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95. Відповідно до ч. 1 статті 12 дозвіл для родичів та інших осіб на по-
бачення із затриманим (зазвичай один раз на місяць від однієї до двох го-
дин) надається керівництвом місця затримання, але лише за письмової 
згоди слідчого, слідчого органу чи суду, у провадженні яких знаходиться 
справа. Згідно з ч. 4 затримані мають право на побачення із захисником, з 
яким вони можуть зустрічатись наодинці без обмеження кількості поба-
чень чи їх тривалості, з моменту, коли адвокат отримує право діяти у такій 
якості, такий дозвіл має бути наданий у письмовій формі особою чи ор-
ганом, у провадженні якого знаходиться справа. 

96. Відповідно до ч. 1 статті 13 затримані можуть листуватися зі своїми 
родичами та іншими особами і підприємствами, установами й організа-
ціями за письмового дозволу органу, у провадженні якого знаходиться спра-
ва. З моменту набрання вироком законної сили, листування не піддається 
жодним обмеженням. 

D. ВИПРАВНО-ТРУДОВИЙ КОДЕКС (ДАЛІ – КОДЕКС) 

97. Відповідно до статті 28 Кодексу (основні вимоги режиму в місцях 
позбавлення волі) основними вимогами режиму в місцях позбавлення волі 
є: обов’язкова ізоляція засуджених і постійний нагляд за ними з тим, щоб 
виключалася можливість учинення ними нових злочинів чи інших анти-
громадських вчинків; точне й неухильне виконання ними своїх обов’язків; 
різні умови тримання залежно від характеру та ступеня суспільної небе-
зпечності вчиненого злочину, особи і поведінки засудженого. 

Засуджені повинні носити одяг єдиного зразка. Їх піддають обшукові; 
особистий обшук провадиться особами однієї статі з обшукуваним. Коре-
спонденція засуджених, а також посилки, передачі й бандеролі, що надхо-
дять на їхнє ім’я, підлягають перегляду. У виправно-трудових установах 
встановлюється суворо регламентований внутрішній розпорядок. 

Зберігання засудженими при собі грошей та цінних речей, а також 
предметів, які заборонено використовувати у виправно-трудових уста-
новах, не допускається. Виявлені у засуджених гроші та цінні речі ви-
лучаються і, як правило, передаються в доход держави за мотивованою 
постановою начальника виправно-трудової установи, санкціонованою 
прокурором. 

Перелік і кількість предметів та речей, які засуджені можуть мати 
при собі, а також порядок вилучення предметів, які заборонено викори-
стовувати у виправно-трудових установах, встановлюються Правилами 
внутрішнього розпорядку виправно-трудових установ. 

У порядку, встановленому Кодексом, засудженим дозволяється купу-
вати за безготівковим розрахунком продукти харчування і предмети першої 
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потреби, мати побачення, одержувати посилки, передачі, бандеролі, грошові 
перекази, листуватися, відправляти грошові перекази родичам. 

98. Ч. 1 статті 37 (Придбання засудженими продуктів харчування і 
предметів першої необхідності) передбачається, що засудженим дозволя-
ється купувати за безготівковим розрахунком продукти харчування і 
предмети першої потреби на кошти, одержані за переказами. 

99. У статті 40, серед іншого, закріплено, що побачення надається після 
пред’явлення адвокатом ордера юридичної консультації і документа, що 
посвідчує його особу. Кількість і тривалість побачень не обмежуються та, 
за заявою адвоката, можуть проводитись віч-на-віч без присутності охорони. 

100. Відповідно до статті 41(Одержання засудженими до позбавлення 
волі посилок, бандеролей і передач) засудженим, яких тримають у виправ-
но-трудових колоніях, дозволяється одержувати протягом року: у колоніях 
загального режиму – сім посилок (передач), посиленого режиму – шість 
посилок (передач), суворого і особливого режиму – п’ять посилок (пере-
дач). Засудженим, яких тримають у виховно-трудових колоніях, дозволя-
ється одержувати протягом року: у колоніях загального режиму – десять 
посилок (передач), посиленого режиму – дев’ять посилок (передач). 

Засудженим, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі в 
тюрмах, не дозволяється одержувати посилки (передачі). 

Засудженим, незалежно від призначеного їм виду режиму, дозволя-
ється одержання не більш як двох бандеролей на рік, а також придбання 
без обмеження літератури через книготорговельну мережу. 

У виправно-трудових колоніях-поселеннях усіх видів кількість по-
силок, передач і бандеролей, одержуваних засудженими, не обмежується. 

Перелік продуктів харчування і предметів першої потреби, які дозво-
ляється одержувати засудженим у посилках, бандеролях і передачах, а 
також порядок приймання та вручення засудженим посилок, бандеролей і 
передач встановлюються Правилами внутрішнього розпорядку виправно-
трудових установ. 

101. Згідно зі статтею 42 (Одержання і відправлення засудженими до 
позбавлення волі грошових переказів) засудженим дозволяється одержу-
вати без обмеження грошові перекази і відправляти грошові перекази ро-
дичам, а з дозволу адміністрації виправно-трудової установи й іншим 
особам. Одержані за переказами гроші зараховуються на особистий раху-
нок засудженого. 

102. Ч. 2 статті 43 (Листування осіб, засуджених до позбавлення волі) 
в тюрмах засуджені можуть одержувати листи без обмеження їх кількості, 
а відправляти листи за такими нормами: на загальному режимі – один 
лист на місяць, на суворому режимі – один лист на два місяці. 
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E. ЗАКОН «ПРО ПРОКУРАТУРУ» 

103. Відповідно до ч. 1 статті 12 прокурор розглядає заяви і скарги 
про порушення прав громадян та юридичних осіб, крім скарг, розгляд 
яких віднесено до компетенції суду. Ч. 4 передбачає, що прийняте про-
курором рішення може бути оскаржено вищестоящому прокуророві, а в 
передбачених законом випадках – до суду. Ч. 5 передбачено, що рішення 
Генерального прокурора є остаточним. 

104. Відповідно до статті 38 Прокурор, його заступник мають право в 
межах своєї компетенції витребувати із суду будь-яку справу або категорію 
справ, за якими вироки, рішення, ухвали або постанови набрали законної 
сили. За наявності підстав для перегляду справи в порядку судового на-
гляду прокурор виносить протест на вирок, рішення, ухвалу або постанову 
суду. 

105. Відповідно до ч. 1 статті 44 предметом нагляду є дотримання за-
конності під час перебування осіб у місцях тримання затриманих, попе-
реднього ув’язнення, виправно-трудових, інших установах, що виконують 
покарання або заходи примусового характеру, які призначаються судом, 
дотримання встановленого кримінально-виконавчим законодавством по-
рядку та умов тримання або відбування покарання особами у цих устано-
вах, їх прав і виконання ними своїх обов’язків. Прокурор, який здійснює 
нагляд, має право у будь-який час відвідувати місця тримання затриманих, 
попереднього ув’язнення, установи, в яких засуджені відбувають покаран-
ня, установи для примусового лікування і перевиховання, опитувати осіб, 
які там перебувають, знайомитись з документами, на підставі яких ці особи 
затримані, заарештовані, засуджені або до них застосовано заходи приму-
сового характеру; перевіряти законність наказів, розпоряджень і постанов 
адміністрації цих установ, зупиняти виконання таких актів, опротестовувати 
або скасовувати їх у разі невідповідності законодавству, вимагати від по-
садових осіб пояснень з приводу допущених порушень. 

ІІІ. ВІДПОВІДНІ ДОКУМЕНТИ РАДИ ЄВРОПИ 

РЕЗОЛЮЦІЯ № 1097 (1996) ПАРЛАМЕНТСЬКОЇ АСАМБЛЕЇ 
ПРО СКАСУВАННЯ СМЕРТНОЇ КАРИ В ЄВРОПІ 

106. У цій резолюції Асамблея висловила жаль з приводу страт, які, як 
повідомлялося, були незадовго до того виконані в Латвії, Литві в Україні. 
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Зокрема, вона засудила Україну за очевидне порушення її зобов’язань вве-
сти мораторій на виконання вироків у вигляді смертної кари, взятих під 
час приєднання до Ради Європи. Вона закликала цю країну поважати свої 
зобов’язання стосовно введення мораторію на виконання смертної кари і 
негайного скасування смертної кари, застерігши її, що подальше порушення 
зобов’язань, особливо виконання вироків щодо смертної кари, призведе 
до наслідків за Процедурою № 508 (1995). 

РЕЗОЛЮЦІЯ № 1112 (1997) ПРО ДОТРИМАННЯ УКРАЇНОЮ 
ЗОБОВ’ЯЗАНЬ, УЗЯТИХ НА СЕБЕ ПРИ ВСТУПІ ДО РАДИ ЄВРОПИ 

ЩОДО ВВЕДЕННЯ МОРАТОРІЮ НА ВИКОНАННЯ 
СМЕРТНИХ ВИРОКІВ 

107. Асамблея підтвердила у цій резолюції, що вона отримала офіційну 
інформацію, що в першій половині 1996 р. в Україні було проведено ві-
сімдесят дев’ять страт, і висловила жаль, що органи влади України не по-
відомили її про кількість страт, проведених у другій половині цього року. 
Асамблея була особливо шокована, коли дізналася, що страти в Україні 
знаходяться під завісою секретності, так що, очевидно, навіть родинам за-
суджених не повідомляються про них, і що, як повідомлялося, страчені 
засуджені хороняться у непозначених могилах. Вона засудила Україну за 
порушення її зобов’язання запровадити мораторій на виконання смертної 
кари, висловила жаль з приводу страт, що вже мали місце, і висунула ви-
могу, щоб Україна негайно дотрималася своїх зобов’язань і зупинила ви-
конання вироків щодо смертної кари, які чекають виконання. 

РЕЗОЛЮЦІЯ № 1179 (1999) ТА РЕКОМЕНДАЦІЯ № 1395 (1999) 
ЩОДО ДОТРИМАННЯ УКРАЇНОЮ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ 

108. У цих документах Асамблея зазначила, що Україна не виконала 
свої зобов’язання (212 осіб були страчені з 9 листопада 1995 р. до 11 бе-
резня 1997 р. відповідно до офіційних джерел). У той самий час вона від-
значила, що з 11 березня 1997 р. в Україні діє de facto мораторій на ви-
конання вироків щодо смертної кари. Асамблея наполягала, щоб мораторій 
був підтверджений de jure і щоб Верховна Рада ратифікувала Протокол № 6 
до Конвенції. Вона наголосила на важливості фактичного мораторію на 
страти і твердо проголосила, що якщо матимуть місце подальші страти, 
вірчі грамоти парламентської делегації України будуть анульовані на на-
ступній сесії Асамблеї відповідно до правила 6 Регламенту. 
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IV. ЗВІТИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО КОМІТЕТУ 
ЗАПОБІГАННЯ КАТУВАННЮ І НЕЛЮДСЬКОМУ ТА ТАКОМУ, 

ЩО ПРИНИЖУЄ ГІДНІСТЬ, ПОВОДЖЕННЮ І ПОКАРАННЮ (КПК) 

109. Делегати КПК відвідали місця позбавлення волі в Україні у 1998, 
1999 та 2000 рр., звіти з кожного з візитів були опубліковані 9 жовтня 
2002 р. разом із відповідями на звіти Українського Уряду. 

Звіт 1998 року 

110. Візит делегації, що відбувся з 8 по 24 лютого 1998 р., був пер-
шим періодичним візитом в Україну. У ході візиту делегація оглянула, 
серед іншого, СІЗО (слідчий ізолятор) № 313/203 у Харкові. На першому 
поверсі блоку № 2 СІЗО № 203 розміщувалися на той час п’ятнадцять 
ув’язнених, засуджених до смертної кари, хоча, як зазначалося у примітці 
до звіту, представники Комісії були запевнені, що з 11 березня 1997 р. 
фактичний мораторій на виконання смертної кари дотримувався. 

111. У своєму звіті (§ 131) КПК насамперед висловив серйозну стур-
бованість щодо умов утримання, у яких перебували ці ув’язнені, і щодо ре-
жиму, який до них застосовувався. Зазначалося, що засуджені до смертної 
кари зазвичай утримувалися по двоє в камерах 6,5-7 м2. Камери не мали 
доступу природного освітлення, оскільки вікна були затемнені метале-
вими листами. Штучне освітлення, що постійно було ввімкнене, було не 
завжди достатньо яскравим, в результаті чого деякі камери були напівтем-
ними. Для провітрювання камер ув’язнені могли з допомогою шнурка 
відкрити заслін; незважаючи на це, камери були дуже вологими і досить 
холодними (§ 132). 

Обладнання камер було описано у звіті як елементарне, що склада-
лося з металевого ліжка і/або відкидної платформи (з тонким матрацом, 
простирадлами сумнівної чистоти і ковдри, яка очевидно була недостат-
ньою, щоб уберегти від холоду), полиці і двох вузьких табуретів. Передба-
чалося, що ув’язнені слухатимуть радіопрограми через приймач, вмон-
тований у стіну камери, але делегацію повідомили, що радіо працювало 
спорадично (там само). 

Усі камери мали невідокремлені унітази, які добре проглядалися з 
житлової частини; в результаті, ув’язнений, що використовував туалет, по-
винен був робити це перед очима свого співкамерника. Що стосується туа-
лету, засуджені до смертної кари знаходилися у такій самій складній си-
туації, як й інші ув’язнені; такі предмети, як мило і зубна паста, були рід-
кістю (там само). 
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Крім того, було записано, що засуджені до смертної кари не мали жод-
ної можливості зайнятися чимось за межами камери, навіть можливості 
мати годину прогулянки. У найкращому разі вони могли виходити з камери 
один раз на тиждень, щоб піти в душ у блоці, і один раз на місяць, якщо 
вони мали право мати побачення з рідними. Зайняття в камері зводились 
до читання і прослуховування радіопередач, коли приймач працював. Крім 
щомісячних побачень з рідними, які мали деякі з ув’язнених, контакт з 
людьми був обмежений, в основному, до випадкових візитів православного 
священика чи медичного персоналу, які розмовляли з ув’язненими через 
ґрати у дверях камери (§ 133). 

112. КПК підсумував свої висновки з цього питання таким чином: 
«Якщо коротко, засуджені до смертної кари були закриті на 24 годин 

на добу в камерах, в яких був дуже обмежений життєвий простір і не було 
доступу природного освітлення і часом дуже бідне штучне освітлення, вони 
фактично не мали можливості зайняти свій час і дуже мало можливостей 
для контакту з людьми. Більшість із них трималися в таких шкідливих умо-
вах значний період часу (від 10 місяців до більш ніж двох років). Така си-
туація може повністю відповідати законодавчим положенням стосовно 
ставлення до засуджених до смертної кари, чинним в Україні, проте це не 
змінює той факт, що, на думку КПК, вона становить нелюдське і таке, що 
принижує гідність, поводження» (§ 134). 

Крім того зазначалося, що делегація отримала численні скарги від 
ув’язнених, засуджених до смертної кари, про те, що їм бракувало інфор-
мації про їхню правову ситуацію, розвиток їхніх справ, наслідки звернень 
про перегляд справ, розгляд їхніх скарг та ін. (§ 138). 

113. У своїй відповіді на звіт від 1998 р. Уряд України зазначив, що 
для вирішення проблем, визначених КПК, було здійснено ряд організацій-
них і практичних кроків. Зокрема було введено в дію Тимчасове положен-
ня, щоб гарантувати ув’язненим, засудженим до смертної кари, право на 
щомісячне побачення з рідними, право на побачення з адвокатом для отри-
мання правової допомоги, право на побачення зі священиком і право отри-
мувати та надсилати листи без обмежень. Крім того, зазначалося таке: 

(і) що засуджені до смертної кари матимуть щоденні прогулянки 
на відкритому повітрі і що з цією метою буде перебудовано і переоснащено 
196 ярдів у слідчих ізоляторах; 

(іі) що з метою вдосконалення природного освітлення та доступу 
повітря в камери ставні й металеві козирки над вікнами камер були зняті; 

(ііі) що з метою інформування ув’язнених, засуджених до смерт-
ної кари, про їхні права і правовий статус витяг із Тимчасового положення 
був прикріплений на стіні кожної камери. 
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Звіт 1999 року 

114. Делегація КПК відвідала Україну з 15 по 23 липня 1999 р., у хо-
ді візиту вона знову оглянула СІЗО № 313/203 у Харкові, де на час візиту 
утримувалося 23 засуджених до смертної кари. Звіт відзначав, що з часу 
попереднього візиту сталися деякі зміни. Зокрема камери мали природне 
освітлення і були краще обладнані, ув’язнені мали щоденну прогулянку 
на відкритому повітрі тривалістю одна година, хоча було зауважено, що 
було недостатньо місця для справжніх фізичних вправ (§§ 34-35). Крім 
того звіт відзначав важливий прогрес, досягнутий у забезпеченні права 
ув’язнених на побачення з рідними та листування (§ 36). Однак КПК від-
значив певні неприйнятні умови утримання, включно з фактом, що ув’яз-
нені продовжували витрачати 23 із 24 годин на добу в камерах і що мож-
ливість контакту з людьми залишалася дуже обмеженою (§ 37). 

Звіт 2000 року 

115. Третій візит в Україну відбувся з 10 по 21 вересня 2000 р., у ході 
цього візиту делегація оглянула, серед іншого, СІЗО № 15 у Сімферополі. 
КПК привітав рішення органів влади України скасувати смертну кару і 
звернув увагу, що вироки стосовно більшості із близько 500 засуджених 
до смертної кари були замінені на довічне ув’язнення. 

116. Незважаючи на ці позитивні кроки, КПК констатував, що пово-
дження з цією категорією ув’язнених було основним джерелом стурбова-
ності для Комітету (§ 67). Зазначалося, що на додаток до попередньої ін-
струкції, виданої у липні 2000 р., і до введення в дію двох установ з 
посиленим режимом, спеціально призначених для осіб, засуджених до 
довічного ув’язнення, до таких ув’язнених застосовувався режим суворих 
обмежень (§ 68). Тоді як життєвий простір у камерах загалом був задові-
льним і розпочалися роботи з відновлення камер в установах, які відвіду-
валися, основні проблеми стосовно доступу природного освітлення і яко-
сті штучного освітлення та вентиляції залишалися (§ 69). Крім того, засуд-
жені до довічного ув’язнення перебували в межах своїх камер 23 години 
на добу без жодної форми організованої діяльності, а що стосується діяль-
ності за межами камери, то вони мали право на півгодинну прогулянку, 
яка проходила у нестерпних умовах. Ця категорія засуджених майже не 
мала контакту з людьми: з часу набуття чинності Інструкцією у липня 
2000 р. побачення з рідними були заборонені і ув’язнені мали право 
надсилати один лист кожні два місяці, хоча не було обмеження щодо 
отримання листів (§ 70). 
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117. У своїй відповіді на звіт Уряд України зазначив про подальші 
зміни в законодавстві, які забезпечили право засуджених до довічного 
ув’язнення на щоденну прогулянку тривалістю одна година і два побачення 
з рідними на місяць тривалістю до чотирьох годин. Крім того, з метою 
забезпечення належного доступу світла металеві ставні були зняті з вікон 
у всіх камерах. 

ПРАВО 

І. ОЦІНКА ФАКТІВ СУДОМ 

118. Суд нагадує свою усталену прецедентну практику, що відповід-
но до конвенційної системи, яка існувала до 1 листопада 1998 р., встано-
влення і перевірка фактів належала в основному до компетенції Комісії 
(колишня статті 28 § 1 і 31 Конвенції). Тоді як Суд не зв’язаний виснов-
ками Комісії щодо фактів і залишається вільним робити свої висновки у 
світлі всіх документів у його розпорядженні, проте він використовує свої 
повноваження у цій сфері лише за виняткових обставин (див. серед інших 
джерел рішення у справі «Акдівар проти Туреччини» від 16 вересня 1996 р., 
Звіти рішень і ухвал 1996-IV, с. 1214, § 78). 

119. З огляду на складність фактичних аспектів справи, наявність 
свідків та значну кількість документів, Суд вважає, що Комісія підійшла 
до свого завдання з оцінки доказів з необхідною ретельністю, детально 
розглянула елементи, які підтверджували вимоги заявника, і ті, що ви-
кликали сумнів щодо їх достовірності. Таким чином Суд приймає факти, 
як вони встановлені Комісією. 

ІІ. ЗАЯВЛЕНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 3 КОНВЕНЦІЇ 

120. Стаття 3 Конвенції передбачає таке: 
«Ніхто не може бути підданий катуванню чи нелюдському або такому, 

що принижує гідність, поводженню або покаранню». 

А. ЗАЯВЛЕНЕ НАСИЛЬСТВО ЩОДО ЗАЯВНИКА В СІЗО 

121. Перед представниками Комісії заявник заявив, що його було по-
бито 2 вересня 1998 р. після побачення з батьками і знову побито 10, 14 і 
22 вересня 1998 р. Його батьки заявили, що під час побачення 2 вересня 
1998 р. заявник повідомив їм, що його били і принижували. Крім того, вони 
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заявили, що 3 вересня 1998 р. заявника перевели до лікарні через наслідки 
побиття і катування, якому він був підданий у СІЗО. 

122. Проаналізувавши скаргу відповідно до суворих стандартів, які 
застосовуються про тлумаченні статті 3 Конвенції, Комісія дійшла висно-
вку, що не було встановлено «поза розумним сумнівом», що у цій справі 
мало місце погане поводження, яке досягло мінімального рівня суворості. 

123. Суд, як і Комісія, вважає, що на основі доказів, усних і письмо-
вих, не було встановлено з необхідним рівнем доказовості, що заявник був 
побитий у СІЗО Івано-Франківської області всупереч статті 3 Конвенції. 

124. Відповідно, Суд констатує відсутність порушення статті 3 Конвен-
ції у цій частині. 

В. НАЛЕЖНІСТЬ РОЗСЛІДУВАННЯ 

125. Суд нагадує, що коли особа заявляє обґрунтовану скаргу на те, 
що вона незаконно і всупереч вимогам статті 3 Конвенції зазнала жорс-
токого поводження з боку службовців держави, це положення в сукупно-
сті з загальним обов’язком держави за статтею 1 Конвенції «гарантувати 
кожному в межах її юрисдикції права і свободи, визначені в Конвенції», 
вимагає проведення ефективного офіційного розслідування. Таке розслі-
дування, як і розслідування за статтею 2, повинно бути здатним привести 
до встановлення і покарання винних (див. стосовно статті 2 Конвенції рі-
шення у справі «МакКан проти Сполученого Королівства» від 27 вересня 
1995 р., Серія А № 324, с. 49, § 161; рішення у справі «Кая проти Туреч-
чини» від 19 лютого 1998 р., Звіти 1998-І, с. 324, § 86; рішення у справі 
«Яса проти Туреччини» від 2 вересня 1998 р., Звіти 1998-VI, с. 2438, § 98). 

126. У звіті Комісія зазначила, що скарги батьків заявника про те, що 
їх син зазнав жорстокого поводження у тюрмі, становили основу оспо-
рюваної претензії, і що після подання скарг національні органи влади на-
чебто проводили певне розслідування тверджень батьків. Однак Комісія 
не була переконана, що розслідування було достатньо ретельним і ефек-
тивним, щоб відповідати вимогам статті 3 Конвенції. Зокрема, незадо-
вільним було визнано те, що медичне обстеження заявника лікарем СІЗО 
(на відміну від психіатра СІЗО) не проводилось до 28 жовтня 1998 р., а 
було проведено майже через два місяці після листа батьків заявника до 
прокурора області від 4 вересня 1998 р., і в той час, коли будь-які ознаки 
жорстокого поводження, можливо, вже зникли. Крім того, Комісія зауважи-
ла, що рішення національних органів влади, надані їй, не містили конкрет-
них підстав відхилення скарг батьків заявника. На додаток було зазначе-
но брак тогочасних записів, які б могли продемонструвати, крок за кро-
ком, характер розслідування, проведеного у зв’язку із звинуваченнями, і 
звернено увагу на те, що, здається, жоден інший орган державної влади 
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не брав участі у розслідуванні. За цих обставин Комісія дійшла висновку, 
що розслідування було формальним і поверхневим і не виявило жодної 
серйозної спроби з’ясувати, що насправді сталося в СІЗО у вересні 1998 р. 

127. У світлі своєї власної оцінки документів Суд поділяє висновки 
та мотивування Комісії і констатує, що скарга заявника про застосоване 
до нього насильство в СІЗО, яка могла знайти своє підтвердження, не була 
ефективно розслідувана національними органами влади, як це вимагається 
статтею 3 Конвенції. 

128. Таким чином, у цій частині було порушено статтю 3 Конвенції. 

С. УМОВИ УТРИМАННЯ ЗАЯВНИКА В «КОРИДОРІ СМЕРТІ» 

129. У своїй першій заяві заявник стверджував, що його право на по-
бачення з родичами обмежувалося, що йому не дозволяли надсилати і отри-
мувати листи і що йому не дозволяли дивитися телевізор чи мати будь-які 
контакти з зовнішнім світом. Також йому не дозволялося бачитися із 
священиком. 

130. Як Суд неодноразово зазначав, стаття 3 Конвенції передбачає 
одну з найосновніших цінностей демократичного суспільства. Вона забо-
роняє в абсолютних виразах катування чи нелюдське або таке, що прини-
жує гідність, поводження або покарання, незалежно від обставин і поведін-
ки потерпілого (див., рішення у справі «Лабіта проти Італії» [ВП], заява 
№ 26772/95, § 119, ECHR 2000-IV). 

131. Відповідно до прецедентної практики Суду погане поводження 
повинно досягати певного мінімального рівня суворості, щоб потрапляти 
у сферу дії статті 3 Конвенції. Оцінка цього мінімального рівня суворості 
є відносною; вона залежить від усіх обставин справи, таких як тривалість 
поводження, його фізичний і психологічний вплив і в деяких випадках 
стать, вік і стан здоров’я потерпілого (див., серед інших джерел, рішення 
у справі «Ірландія проти Сполученого Королівства» від 18 січня 1978 р., 
Серія А № 25, с. 65, § 162). Крім того, вирішуючи, чи є поводження таким, 
що принижує гідність, у сенсі статті 3 Конвенції, Суд братиме до уваги, 
чи його метою було принизити і дезорієнтувати відповідну особу і чи йо-
го наслідки несприятливо вплинули на особистість людини у спосіб, який 
не відповідає статті 3. Навіть відсутність такої мети не може переконливо 
виключити констатацію порушення цього положення (див. рішення у справі 
«Пірс проти Греції», заява № 28524/95, §§ 67-68 і 74, ECHR 2001-III; і рі-
шення у справі «Валасінас проти Литви», заява № 22558/98, § 101, ECHR 
2001-VIII). 

132. Суд послідовно наголошував, що відповідне страждання і при-
ниження повинні у будь-якому разі виходити за межі того невідворотного 
елементу страждання і приниження, пов’язаного з певною формою закон-
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ного поводження або покарання. Заходи, які позбавляють особу її свободи, 
часто можуть містити такий елемент. Відповідно до статті 3 Конвенції 
держава повинна забезпечити тримання особи під вартою в умовах, які 
відповідають принципу поваги до людської гідності, щоб спосіб і метод ви-
конання заходу не завдавали їй душевного страждання чи мук, які б пе-
ревищували невідворотній рівень страждання, притаманного триманню під 
вартою, і щоб з огляду на практичні вимоги ув’язнення її здоров’я і бла-
гополучність були належним чином забезпечені (див. рішення у справі 
«Кудла проти Польщі» [ВП], заява № 30210/96, §§ 92-94, ECHR 2000-XI). 

133. На додаток, як підкреслювалося Судом у рішенні у справі «Сьорінг 
проти Сполученого Королівства», сучасні підходи у державах-учасницях 
до питання смертної кари мають значення для оцінки, чи був перевище-
ний прийнятний поріг страждання або приниження (див. рішення у спра-
ві «Сьорінг проти Сполученого Королівства» від 7 липня 1989 р., Серія А 
№ 161, с. 41, § 104). У випадку засудження особи до смертної кари особисті 
обставини засудженого, умови тримання під вартою перед стратою та три-
валість тримання під вартою перед стратою є прикладами факторів, які 
здатні підвести поводження або покарання, отримане засудженим, під дію 
заборони статті 3 (там само). Оцінюючи умови утримання, слід узяти до 
уваги кумулятивний ефект цих умов, а також специфічні скарги заявника 
(див. рішення у справі «Дугоз проти Греції», заява № 40907/98, § 46, ECHR 
2001-II; та рішення у справі «Калашников проти Росії», заява № 47095/99, 
§ 95, ECHR 2002-VI). 

134. Суд відзначає, що заявник скаржився на певні аспекти умов, яких 
він зазнав у СІЗО Івано-Франківської області, де очікував виконання ви-
року у вигляді смертної кари, винесеного Івано-Франківським обласним 
судом 12 грудня 1995 р. і залишеного без змін Верховним Судом 22 лю-
того 1996 р. У зв’язку з цим Суд ще раз наголошує, що для кожної дер-
жави-учасниці Конвенція регулює лише факти, що сталися після набуття 
чинності Конвенцією для цієї держави. Таким чином, юрисдикція Суду 
поширюється на скарги заявника настільки, наскільки вони стосуються 
періоду після 11 вересня 1997 р., коли Конвенція набула чинності стосов-
но України. Проте, оцінюючи вплив на заявника умов утримання, Суд може 
також узяти до уваги весь період, протягом якого він тримався під вартою 
як ув’язнений, включно з періодом до 11 вересня 1997 р., а також умови 
утримання протягом цього періоду (див., рішення у справі «Калашников 
проти Росії», цитоване вище, § 96). 

135. Крім того, Суд зауважує, що заявник тримався під вартою як 
засуджений до смертної кари до моменту, коли смертна кара йому була 
замінена на довічне ув’язнення в червні 2000 р. Як зазначалося вище 
(§§ 106-108), застосування смертної кари в Україні було предметом суво-
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рої і неодноразової критики у резолюціях Парламентської Асамблеї Ради 
Європи, в якій було задокументовано, що з 9 листопада 1995 р. до 11 берез-
ня 1997 р. 212 страт було виконано в цій державі. Проте пізніше Прези-
дентом України був введений фактичний мораторій на виконання смер-
тної кари; 29 грудня 1999 р. Конституційний Суд визнав положення Кри-
мінального кодексу, які регулювали застосування смертної кари, неконсти-
туційними, а 22 лютого 2000 р. смертна кара була скасована законом і 
замінена на довічне ув’язнення (§ 11). Заявник був засуджений до смерт-
ної кари в грудні 1995 року, тобто за 15 місяців до введення мораторію. 
Суд погоджується з тим, що до формального скасування смертної кари та 
пом’якшення вироку заявник повинен був перебувати у стані деякої непев-
ності, страху і побоювань щодо свого майбутнього. Проте він вважає, 
що ризик того, що вирок буде виконаний, і супроводжуючі почуття страху 
та побоювань з боку засуджених до смертної кари з часом повинні були 
меншати через фактичне введення мораторію. 

136. Що стосується умов утримання заявника в «коридорі смерті», 
Суд узяв до уваги висновки делегатів Комісії, а особливо їх висновки сто-
совно розміру, освітлення і опалення камери заявника, а також висновки, 
які стосувались практики щодо щоденних прогулянок, листування заяв-
ника та побачень з родичами. Суд бере до уваги той факт, що делегати 
глибоко розслідували скарги заявника і звернули особливу увагу на умови 
в місці, де він утримувався. За цих обставин Суд вважає, що на висновки 
делегатів Комісії можна покластися. 

137. Суд також узяв до уваги документи, подані сторонами стосовно 
періоду з 26 жовтня 1999 р., коли Комісія прийняла свій звіт (колишня 
стаття 31 Конвенції), до 2 червня 2000 р., коли вирок щодо заявника був за-
мінений на довічне ув’язнення, а також, наскільки це важливо, звіти КПК, 
які стосуються відповідного періоду. 

138. На час скоєння вбивств, за які був засуджений заявник, йому 
було 19 років. Він був поміщений у «коридор смерті» СІЗО Івано-Франків-
ської області 22 лютого 1996 р., коли Верховний Суд залишив у силі вирок 
у вигляді смертної кари (§ 10). 

139. Суд бере до уваги факти, встановлені Комісією, що на час візи-
ту представників Комісії до СІЗО Івано-Франківської області вісім засу-
джених до смертної кари трималися в одиночних камерах без можливості 
спілкуватися з іншими ув’язненими. Часто за ними спостерігали охоронці 
через маленьке віконечко в дверях камери. Світло було ввімкнене протя-
гом двадцяти чотирьох годин на добу, а радіо вимикалося лише вночі. 

140. Крім того, Суд бере до уваги факти, встановлені Комісією, що 
до травня 1998 р. засудженим до смертної кари не дозволялося мати що-
денних прогулянок, а вікна у їхніх камерах були повністю закриті ставня-
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ми ще незадовго до візиту делегатів. Під час інспекції делегатів Комісії 
камера заявника була свіжо побілена, мала відкритий туалет і умивальник 
з холодною водою, два ліжка, прикріплені до підлоги стіл і невелику лав-
ку, центральне опалення та вікно з ґратами. В камері були деякі книжки, 
газети, шахівниця, мило і туалетний папір, трохи фруктів та іншої їжі. Суд 
зазначає, що протягом візиту делегатів у листопаді 1998 р. в камері заяв-
ника було занадто тепло, особливо в порівнянні з іншими приміщеннями 
СІЗО. Він погоджується з висновком Комісії, що умови були дуже поганими 
до листопада 1998 р. 

141. Що стосується побачень з батьками заявника, Суд покладається 
на факт, встановлений Комісією, що два охоронці були присутні, коли 
батьки відвідували заявника, і вони були уповноважені переривати роз-
мову, коли вважали, що батьки чи заявник казали що-небудь «неправдиве». 
Крім клопотання від 19 червня 1998 р. всі клопотання батьків заявника 
про побачення з ним були задоволені. Проте, ці побачення відбувалися в 
більшості випадків через два або три місяці після подачі клопотання, а їх 
кількість була обмежена до дванадцяти на рік. 

142. Суд зазначає, що Комісія не могла встановити з достатньою чіт-
кістю, чи заявник або його батьки просили про дозвіл щодо відвідин за-
явника священиком, однак можна сказати, що коли заявник побачився зі 
священиком 26 грудня 1998 р. після клопотання від 22 грудня 1998 р., ре-
гулярних візитів священників до ув’язнених не відбувалося, оскільки Ін-
струкція не передбачала таких візитів. 

143. Що стосується листування заявника, Суд зауважує, що хоча заяв-
ник мав право надсилати більше, ніж дванадцять листів на рік відповідно 
до Інструкції, до вересня 1997 р. він не мав права цього робити. 

144. На підставі значної кількості документів, наданих сторонами, і 
фактів, встановлених Комісією під час візиту до СІЗО Івано-Франківської 
області відносно незадовго після вступу в законну силу вироку щодо за-
явника і після набуття чинності Конвенцією щодо України, Суд має мож-
ливість встановити детальну картину умов, у яких заявник утримувався з 
1996 р. і, зокрема, з 11 вересня 1997 р., дати набуття чинності Конвенцією 
щодо України, і до травня 1998 р., коли Інструкція почала застосовуватися 
в СІЗО Івано-Франківської області. 

145. З особливою тривогою Суд сприймає той факт, що принаймні 
до травня 1998 р. заявник разом з іншими засудженими до смертної кари, 
які утримувалися в СІЗО, двадцять чотири години на добу були зачинені 
в камерах, у яких був досить обмежений життєвий простір, що вікна 
камер були закриті таким чином, що природне освітлення не потрапляло, 
що не було передбачено можливості мати прогулянки і що майже не було 
можливості зайняти себе якоюсь діяльністю або мати контакт з іншими 
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людьми. Погоджуючись із зауваженнями КПК стосовно утримання засуд-
жених до смертної кари в Україні в подібних умовах, Суд вважає, що утри-
мання заявника в неприйнятних умовах такого роду становило поводження, 
що принижує гідність, усупереч статті 3 Конвенції. У справі заявника си-
туація ускладнювалась тим фактом, що з 24 лютого по 24 березня 1998 р. 
він утримувався в камері без водопровідного крана та умивальника, а лише 
з невеликою трубою в стіні поруч з туалетом, коли подача води здійсню-
валася з коридора, а стіни були вкриті фекаліями і не було зливного бачка 
в унітазу. Крім того, ситуацію заявника ускладнив той факт, що протягом 
усього цього періоду заявник знаходився під вироком смертної кари, хо-
ча, як зазначалося в §§ 11 і 135, з 11 березня 1997 р. діяв мораторій. 

146. Суд вважає, що у цій справі немає доказів існування позитивно-
го наміру принизити чи збентежити заявника. Однак, незважаючи на те, 
що питання, чи метою поводження було прагнення принизити або збенте-
жити жертву, є фактором, який слід брати до уваги, відсутність такої мети не 
може виключати констатацію порушення статті 3 Конвенції (див. рішення 
у справі «V. проти Сполученого Королівства» [ВП], заява № 24888/94, § 71, 
ECHR 1999-IX; і рішення у справі «Калашников проти Росії», цитоване 
вище, § 101). Він вважає, що умови, в яких утримувався заявник, зокрема, 
до травня 1998 р., повинні були завдати йому значного психологічного 
страждання і принижувати його людську гідність. 

147. Суд визнає, що після травня 1998 р. мало місце значне і посту-
пове вдосконалення як загальних умов утримання заявника, так і режиму, 
що застосовувався в СІЗО. Зокрема, ставні на вікнах камер були зняті, 
було впроваджено щоденні прогулянки та розширено права засуджених 
на побачення та листування. Проте Суд зауважує, що на дату впровад-
ження цих покращень заявник уже утримувався в цих шкідливих умовах 
протягом близько тридцяти місяців, включаючи 8 місяців після набуття 
чинності Конвенцією для України. 

148. При розгляді суттєвих умов утримання заявника та занять, які 
йому пропонувались, Суд також звернув увагу, що Україна мала серйозні 
соціально-економічні проблеми в ході перехідного періоду і що до літа 
1998 р. адміністрація СІЗО працювала в складних економічних умовах і зай-
малася впровадженням нового національного законодавства та відповідних 
інструкцій. Проте, Суд зауважує, що брак коштів не може, в принципі, 
виправдати умови, які були настільки поганими, що перевищили поріг 
поводження, яке суперечить статті 3 Конвенції. Крім того, економічні 
проблеми України не можуть у будь-якому разі пояснити та виправда-
ти окремі умови утримання, які у § 145 були визнані неприйнятними у 
цій справі. 

149. Відповідно, у цій частині було порушено статтю 3 Конвенції. 
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ІІІ. ЗАЯВЛЕНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 8 КОНВЕНЦІЇ 

150. У своїй заяві заявник скаржився на обмеження права на побачення 
з родиною, а також на те, що йому не дозволяли зустрічатись з адвокатом 
та відсилати і отримувати листи, дивитися телебачення і мати будь-який 
зв’язок із зовнішнім світом. 

151. Суд вважає, що скарги заявника слід розглядати за статтею 8 
Конвенції, яка передбачає: 

«1. Кожен має право на повагу до його приватного і сімейного жит-
тя, до житла і до таємниці кореспонденції. 

2. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього 
права інакше, ніж згідно із законом і коли це необхідно в демократично-
му суспільстві в інтересах національної і громадської безпеки або еконо-
мічного добробуту країни, з метою запобігання заворушенням чи злочи-
нам, для захисту здоров’я чи моралі або для захисту прав і свобод інших 
осіб». 

152. Комісія встановила, що право заявника на побачення з батьками, 
які включали візити його представника пана Воскобойнікова, обмежува-
лось до одного побачення на місяць і що під час цих побачень були при-
сутніми два охоронці, які слухали розмови і мали право втручатися, коли 
вони вважали, що ув’язнений або його родичі казали що-небудь «неправ-
диве». Крім того, Комісія встановила, що у побаченні могло бути відмов-
лено у разі застосування до заявника дисциплінарного покарання за пору-
шення в’язничних правил. Що стосується листування, Комісія зазначала, 
що тоді, як відповідно до інструкції заявник міг надсилати родичам один 
лист на місяць і отримувати листи без обмежень щодо кількості, вся ко-
респонденція перлюструвалася. 

153. Погоджуючись із Комісією, Суд вважає, що вищезгадані обме-
ження становили втручання державного органу у використання заявни-
ком свого права на повагу до приватного і сімейного життя та кореспон-
денцію, гарантованого статтею 8 § 1 Конвенції. 

154. Таке втручання може бути виправданим лише при виконанні 
умов другого параграфа цієї статті. Зокрема, щоб не суперечити статті 8, 
втручання повинно бути здійснене «відповідно до закону», переслідувати 
законну мету і бути необхідним у демократичному суспільстві для досягнен-
ня цієї мети (див. рішення у справі «Сільвер та інші проти Сполученого Ко-
ролівства» від 25 березня 1993 р., серія А № 61, с. 32, § 84; і рішення у справі 
«Петра проти Румунії» від 23 вересня 1998 р., Звіти 1998-VII, с. 2853, § 36). 

155. Насамперед Суд повинен розглянути, чи втручання було здій-
снено «відповідно до закону». Цей вираз, по-перше, вимагає, щоб відповід-
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ний захід мав певну підставу в національному законодавстві; він також 
стосується якості відповідного законодавства і вимагає, щоб воно було до-
ступне відповідній особі, яка, крім того, повинна бути здатна передбачити 
його наслідки для себе, а також це законодавство має відповідати принципу 
верховенства права (див. рішення у справах «Круслін проти Франції» та 
«Ювіг проти Франції» від 24 квітня 1990 р., серія А № 176-А, с. 20, § 27, 
і серія А № 176-В, с. 52, § 26, відповідно). 

156. Стверджуючи, що ці вимоги були виконані, Уряд посилався у 
своїх письмових зауваженнях на Закон «Про попереднє ув’язнення» та 
Виправно-трудовий кодекс. У своїх наступних зауваженнях він також по-
слався на Інструкцію та Тимчасове положення. Заявник стверджував, що 
лише певні внутрішні інструкції видавалися для регулювання умов утри-
мання осіб, які очікували смертної кари. 

157. Суд зауважує, що закон регулює умови утримання до вступу ви-
року в законну силу. Крім того, він зауважує, що хоча Кодекс передбачає 
загальну правову основу для умов тримання під вартою, компетентні ор-
гани влади у цій справі не посилалися на його положення, коли інформу-
вали заявника чи його батьків про правила, які застосовуються до засуд-
женого до смертної кари. 

158. З документів, поданих сторонами, та фактів, встановлених Комі-
сією, випливає, що після вступу вироку в законну силу умови тримання 
під вартою засуджених до смертної кари регулювалися Інструкцією, ви-
даною Міністерством юстиції, Генеральним прокурором та Верховним 
Судом. Суд зазначає, що Інструкція була внутрішнім документом, який не 
підлягав публікації, а тому не був доступний громадськості. 

159. Суд зазначає, що Інструкція була замінена Тимчасовим поло-
женням, затвердженим Державним департаментом з питань виконання 
покарань наказом № 72 від 25 червня 1999 р. і зареєстрованим у Міністер-
стві юстиції 1 липня 1999 р. за № 426/3719, який набув чинності 11 липня 
1999 р. і був доступним для громадськості. Тимчасове положення роз-
ширило права засуджених до смертної кари. Зокрема ув’язненим було 
дозволено отримувати шість посилок та три бандеролі на рік, відправляти 
і отримувати листи без обмежень та мати щомісячні побачення з родича-
ми тривалістю до двох годин. Проте, як зазначалося Комісією, Тимчасове 
положення не застосовувалось до фактів, на які скаржився заявник і які 
мали місце до 11 липня 1999 р. 

160. За цих обставин Суд вважає, що не можна сказати, що втручан-
ня в право заявника на повагу до приватного і сімейного життя та кореспон-
денцію було здійснене «відповідно до закону», як вимагається статтею 8 § 2 
Конвенції. 

161. З огляду на цей висновок Суд, як і Комісія, вважає зайвим роз-
глядати, чи у цій справі втручання було необхідним у демократичному 
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суспільстві для досягнення однієї з законних цілей в сенсі статті 8 § 2 
Конвенції. 

162. Таким чином, статтю 8 Конвенції було порушено. 

IV. ЗАЯВЛЕНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 9 КОНВЕНЦІЇ 

163. У своїй заяві заявник стверджував, що йому не дозволяли поба-
чення зі священиком. 

164. Суд вважає, що ця скарга заявника повинна розглядатися за стат-
тею 9 Конвенції, яка передбачає таке: 

«1. Кожен має право на свободу думки, совісті і віросповідання; 
це право включає свободу змінювати свою релігію або свої переконання, 
а також свободу сповідувати свою релігії або переконання як одноособово, 
так і спільно з іншими, прилюдно чи приватно, в богослужінні, ученні, вико-
нанні та дотриманні релігійних і ритуальних обрядів. 

2. Свобода сповідування релігії або переконання підлягає лише 
таким обмеженням, які встановлені законом і є необхідними в демократи-
чному суспільстві в інтересах громадської безпеки, для охорони громад-
ського порядку, здоров’я чи моралі або для захисту прав і свобод інших 
осіб». 

165. Уряд стверджував, що заявник ніколи не просив про побачення 
зі священиком. Відповідно до фактів, встановлених Комісією, це запере-
чувалось батьками заявника, але підтверджувалось певними свідками, за-
слуханими нею, і недатованим документом, підписаним п. Й.М.Павлюком, 
заступником начальника СІЗО. У листі від 12 жовтня 1998 р. у відповідь 
на скаргу батьків заявника від 11 вересня 1998 р. Державний департамент 
з питань виконання покарань зазначив, що дозвіл на візит священика може 
бути надано Управлінням Міністерства внутрішніх справ в Івано-Франків-
ській області. 

166. Комісія не змогла встановити з достатньою ясністю, чи заявник 
або його батьки клопотали перед національними органами влади про дозвіл 
на побачення заявника зі священиком до 22 грудня 1998 р. Проте Комісія 
встановила на підставі усних свідчень та документів, наданих їй, що заяв-
ник не міг брати участь у недільній службі, яка була доступною іншим 
ув’язненим, і що фактично його не відвідував священик до 26 грудня 1998 р. 

167. Суд приймає висновки Комісії і, як і Комісія, вважає, що ця ситуа-
ція становила втручання у реалізацію заявником «свободи виявлення релі-
гійних поглядів або віри». Таке втручання суперечить статті 9 Конвенції, 
якщо воно не «передбачене законом», переслідує одну або кілька законних 
цілей, зазначених у § 2, і є «необхідним у демократичному суспільстві» для 
досягнення цих цілей. 
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168. Розглядаючи скарги заявника за статтею 8 Конвенції, Суд уже 
зауважував, що умови утримання засуджених до смертної кари регулю-
валися Інструкцією, яка відповідно до витягу, наданого Урядом, не надава-
ла засудженим до смертної кари права на побачення зі священиком. Крім 
того Суд уже дійшов висновку, що Інструкція не відповідала вимогам, 
які висуваються статтею 8 § 2 Конвенції до «закону». 

169. Фактично Інструкція була замінена Тимчасовим положенням, яке 
набуло чинності 11 липня 1999 р. Проте, хоча воно гарантує право ув’язне-
них молитися, читати релігійну літературу та мати побачення зі священи-
ком, Тимчасове положення не застосовувалось до фактів, на які скаржився 
заявник і які мали місце до 11 липня 1999 р. 

170. За цих обставин Суд вважає, що втручання в право заявника ви-
являти релігійні погляди чи віросповідання не було здійснене «відповід-
но до закону», як цього вимагає стаття 9 § 2 Конвенції. Він вважає зайвим 
розглядати, чи у цій справі втручання було «необхідним у демократично-
му суспільстві» для досягнення однієї з «законних цілей» в сенсі статті 9 
§ 2 Конвенції. 

171. Відповідно, статтю 9 було порушено. 

V. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ 

172. Стаття 41 Конвенції передбачає таке: 
«Якщо суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї і 

якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони перед-
бачає лише часткову компенсацію, Суд у разі необхідності, надає потер-
пілій стороні справедливу сатисфакцію». 

А. ШКОДА 

173. Заявник вимагав 2 580 000 українських гривень як компенсацію 
моральної шкоди. 

174. Уряд стверджував, що вимоги заявника про відшкодування мо-
ральної шкоди за стверджуване порушення статті 3 Конвенції в зв’язку з 
умовами утримання в «коридорі смерті» та стверджуваний брак ефектив-
ного розслідування були надзвичайно великими. Він попросив Суд ви-
значити справедливу сатисфакцію на справедливій основі, беручи до ува-
ги прецедентну практику з подібних питань та економічну ситуацію в Укра-
їні. Крім того, Уряд стверджував, що вимоги заявника про відшкодування 
моральної шкоди за нібито жорстоке поводження були необґрунтованими. 

Крім того, Уряд зауважував, що вимоги заявника про відшкодування 
моральної шкоди у зв’язку зі стверджуваним порушенням статті 8 Конвен-
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ції були частково необґрунтованими. Він вважав, що констатація порушення 
статей 8 і 9 становитиме відповідну компенсацію моральної шкоди. 

175. Беручи до уваги свої висновки стосовно скарг заявника, Суд вва-
жає, що він зазнав певної моральної шкоди через умови, в яких він перебу-
вав в «коридорі смерті», і ця шкода не може бути компенсована виключно 
констатацією порушення. Оцінюючи розмір шкоди на справедливій основі, 
Суд присуджує заявникові 2 000 євро. 

В. СУДОВІ ВИТРАТИ 

176. Заявник вимагав 53 300 українських гривень відшкодування су-
дових витрат, пов’язаних із провадженням у національних органах та в 
органах Конвенції. 

177. Уряд заперечив цю вимогу. Він стверджував, що заявник не на-
дав на підтвердження своєї вимоги жодних документів і що відповідні суми 
були надзвичайно великими і невиправданими. 

178. Суд нагадує, що для того, щоб судові витрати були включені у 
винагороду за статтею 41, слід встановити, що вони були насправді здій-
снені та були необхідними для запобігання ситуації, щодо якої є висно-
вок про порушення Конвенції, чи отримання компенсації за порушення і 
що вони були розумними за розміром (див. рішення у справі «Нільсен і 
Джонсон проти Норвегії» [ВП], № 23118/93, § 43, ECHR 1999-VIII). Суд 
не переконаний, що всі судові витрати, які перевищують 53 000 гривень, 
були необхідними у зв’язку зі скаргами, надісланими в інституції у Страс-
бургу. Він зауважує, що вимога заявника включала витрати за послуги адво-
катів під час кримінального провадження в національних судах. Однак ці 
витрати не стосуються порушення статей 3, 8 і 9 Конвенції. 

179. Беручи до уваги також те, що заявник досяг успіху лише в частині 
своєї заяви, поданої відповідно до Конвенції, і вирішуючи питання на спра-
ведливій основі, Суд присуджує заявникові кошти в сумі 1 000 євро. 

C. ПЕНЯ 

180. Суд вважає, що пеня, яка нараховуватиметься у разі несвоєчасної 
сплати, дорівнює граничній позичковій ставці Європейського центрального 
банку плюс три відсоткові пункти. 

На цих підставах Суд одностайно 

1. Постановляє, що статтю 3 Конвенції не було порушено в частині 
стверджуваного побиття заявника в СІЗО Івано-Франківської області; 
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2. Постановляє, що статтю 3 Конвенції було порушено в частині від-
сутності ефективного офіційного розслідування скарг заявника про побиття 
в СІЗО Івано-Франківської області; 

3. Постановляє, що статтю 3 Конвенції було порушено в частині умов 
утримання заявника в «коридорі смерті»; 

4. Постановляє, що було порушено статтю 8 Конвенції; 
5. Постановляє, що було порушено статтю 9 Конвенції; 
6. Постановляє: 

(а) що держава-відповідач повинна сплатити заявникові протягом 
трьох місяців такі суми: 

(і) 2 000 (дві тисячі) євро як компенсацію моральної шкоди в 
українських гривнях за курсом на день розрахунку; 

(іі) 1 000 (одну тисячу) євро судових витрат в українських гри-
внях за курсом на день розрахунку; 

(ііі) будь-який податок, який може справлятися із зазначених 
вище сум; 

(в) що після закінчення вищевказаних трьох місяців до остаточного 
розрахунку на зазначені вище суми нараховуватиметься відсоток, що дорів-
нює граничній кредитній ставці Європейського центрального банку, що дія-
тиме в період несплати, плюс 3 відсоткових пункти; 

7. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції. 
Здійснено англійською і повідомлено письмово 29 квітня 2003 р. від-

повідно до правила 77 §§ 2 і 3 Регламенту Суду. 
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C O N S E I L 

D E L ’ E U R O P E 
C O U N C I L 

O F E U R O P E 

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

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ 

ЧЕТВЕРТА СЕКЦІЯ 

СПРАВА «КУЗНЄЦОВ ПРОТИ УКРАЇНИ» 

(Заява № 39042/97) 

РІШЕННЯ 

СТРАСБУРГ 
29 квітня 2003 року 

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

У справі «Кузнєцов проти України» 

Європейський суд з прав людини (четверта секція), засідаючи палатою, 
до складу якої увійшли судді: 

сер Н. Братца, голова, голова, 
пані Е. Палм, 
п. Й. Макарчик, 
пані В. Стражницька, 
п. М. Фішбах, 
п. В. Буткевич, 
п. Р. Марусте, 
та п. М. О’Бойл, секретар секції, 
порадившись у нарадчій кімнаті 25 березня 2003 р., 
виносить таке рішення, яке було прийнято у зазначений вище день: 
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ПРОЦЕДУРА 

1. Справа ґрунтується на заяві (№ 39042\97) проти України, поданій 
до Європейської комісії з прав людини (далі – Комісія) відповідно до ко-
лишньої статті 25 Конвенції про захист прав і основних свобод людини 
(далі – Конвенція) громадянином України Кузнєцовим Михайлом Сер-
гійовичем (далі – заявник) 25 листопада 1997 року. 

2. Інтереси заявника представляла його мати, Марія Г. Кузнєцова, 
Ігор Воскобойников і пізніше Олег О. Костян. Інтереси Уряду України пред-
ставляла Валерія Лутковська, Уповноважений у справах дотримання Кон-
венції про захист прав та основних свобод людини. 

3. Справа стосувалася умов тримання заявника в «коридорі смерті» у 
СІЗО Івано-Франківської області та поводження з ним там. 

4. Заява була визнана частково прийнятною Комісією 30 жовтня 
1998 року. З 23 по 26 листопада 1998 року Комісія перебувала у відряджен-
ні в Києві та СІЗО Івано-Франківської області з метою встановлення фактів. 
У своєму звіті від 26 жовтня 1999 року (колишня стаття 31 Конвенції) вона 
висловила думку, що у цій справі не було порушення статті 3 Конвенції в 
частині нелюдського поводження з заявником у СІЗО (одноголосно), що 
було порушення статті 3 в результаті умов утримання заявника в СІЗО 
Івано-Франківської області (одноголосно), що було порушено статтю 3 Кон-
венції в результаті відсутності ефективного розслідування скарг заявника 
стосовно поганого поводження з ним у СІЗО Івано-Франківської області 
(двадцяти чотирма голосами проти одного), що було порушено статтю 8 
(одноголосно) і що було порушено статтю 9 (одноголосно). [Довідка секре-
таріату: копію звіту Комісії можна отримати в секретаріаті]. 

5. Заяву було передано до Суду відповідно до положень, що застосо-
вувалися до набуття чинності Протоколу № 11 до Конвенції, 11 вересня 
1999 року (стаття 5 § 4 Протоколу № 11 та колишні статті 47 і 48 Конвенції). 
Вона була передана Четвертій секції Суду (правило 52 § 1 Регламенту Суду). 
У цій секції відповідно до правила 26 § 1 Регламенту Суду була сформо-
вана палата, яка повинна була розглядати справу. 

6. Порадившись зі сторонами, Президент Палати прийняв рішення, 
що в інтересах належного судочинства провадження у справі повинно від-
буватися одночасно з провадженням у справах «Назаренко проти України», 
«Алієв проти України», «Данкевич проти України», «Хохлич проти України» 
та «Кузнєцов проти України» (заяви №№ 39483/98, 41220/98, 40679/98, 
41707/98 та 39042/97) (правило 43 § 2). 

7. Заявник та Уряд надали свої зауваження щодо суті заяви (пра-
вило 59 § 1). 
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8. 1 листопада 2001 р. Суд змінив склад секцій (правило 25 § 1). Ця 
справа була передана на розгляд новому складу Четвертої секції. 

ФАКТИ 

І. КОНКРЕТНІ ОБСТАВИНИ СПРАВИ 

А. ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС ПОДІЙ 

9. 12 грудня 1995 р. Івано-Франківський обласний суд визнав заяв-
ника винним у вбивстві чотирьох осіб і засудив його до смертної кари з кон-
фіскацією майна. 

10. 22 лютого 1996 р. Верховний Суд залишив вирок суду першої 
інстанції в силі. За рішенням відповідних посадових осіб слідчого ізоля-
тора Управління Міністерства внутрішніх справ у Івано-Франківській обла-
сті заявник був переведений до однієї з камер, призначених для осіб, які очі-
кують виконання вироку у вигляді смертної кари. 

11. Мораторій на виконання таких вироків був проголошений Прези-
дентом України 11 березня 1997 р. Рішенням № 11рр/99 від 29 грудня 
1999 р. Конституційний Суд України визнав неконституційними положення 
Кримінального кодексу стосовно смертної кари. Покарання у вигляді смерт-
ної кари було, таким чином, замінене на довічне ув’язнення відповідно 
до Закону № 1483-ІІІ від 22 лютого 2000 р. 

2 червня 2000 р. Івано-Франківський обласний суд замінив заявникові 
покарання у вигляді позбавлення волі на довічне ув’язнення. 

В. ФАКТИ 

Факти у справі стосовно умов утримання заявника в СІЗО Івано-
Франківської області та події під час його перебування там викладалися 
неоднаково заявником та Урядом. 

Факти, як вони викладалися заявником, наведені у §§ 16–19 нижче. 
Факти, як вони викладалися Урядом, наведені у §§ 20–25 нижче. 

14. Опис документів, наданих Комісії та Суду, представлений у 
§§ 26–41. 

15. Для встановлення фактів у світлі спору щодо умов утримання 
заявника та подій, які сталися в СІЗО Івано-Франківської області, Комісія 
провела своє власне розслідування відповідно до колишньої статті 28 § 1 
(а) Конвенції. З цією метою Комісія розглянула ряд документів, наданих 
заявником та Урядом в обґрунтування своїх відповідних тверджень, і при-
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значила трьох делегатів для заслуховування свідчень свідків на слуханні, 
яке було проведено у Міністерстві юстиції в Києві 23 та 26 листопада 
1998 р. та в Івано-Франківську 24 і 25 листопада 1998 р. Оцінка доказів 
Комісією та її висновки щодо фактів підсумовані у §§ 42–57. 

1. Факти, як вони описані заявником 

16. 12 грудня 1995 р. Івано-Франківський обласний суд засудив за-
явника за вбивство чотирьох осіб до смертної кари з конфіскацією всього 
особистого майна. 

17. 22 лютого 1996 р. Верховний Суд залишив вирок суду першої ін-
станції в силі. За рішенням адміністрації слідчого ізолятора Міністерства 
внутрішніх справ заявник був переведений до камери, призначеної для осіб, 
які очікують смертної кари. За словами заявника, він був позбавлений усіх 
прав. 

18. Заявник скаржився, що Закон «Про попереднє ув’язнення» від 
1993 р. не застосовувався до нього, оскільки співробітники правоохорон-
них органів керувалися таємною Інструкцією. Відповідно до положень 
цієї Інструкції заявник не мав права на прогулянки на свіжому повітрі 
протягом більш ніж двох з половиною років. Він мав побачення зі своєю 
матір’ю лише один раз на рік, йому було відмовлено у праві на зустрічі, по-
чинаючи з липня 1996 року кількість відвідувань була зменшена до 1 кожні 
три місяці. 

19. У відповідь на звернення заявника до єпископа Греко-Католиць-
кої церкви Івано-Франківської громади, духовенство звернулось до адміні-
страції слідчого ізолятора. З вересня 1997 року заявникові та його матері 
було заборонено листуватись. 

2. Факти, як вони були описані Урядом 

20. Уряд вказав, що правовий статус та умови утримання осіб, засуд-
жених до смертної кари, були викладені в Законі та Кримінально-проце-
суальному кодексі. Відповідно до розділу 8 Закону особа, засуджена до сме-
ртної кари, трималася під вартою окремо від інших засуджених. Камера, 
до якої було переведено заявника після набуття вироком щодо нього закон-
ної сили, відповідала гігієнічно-санітарним нормам, викладеним у розділі 
11 Закону: розмір камери був 9 м2, у ній було ліжко, стіл, радіо, достатнє 
природне та електричне освітлення, опалення, проточна вода і туалет. 

21. Заявник був забезпечений харчуванням тричі на день, одягом, взут-
тям стандартного типу, а також іншими предметами щоденного вжитку. 
Медичне обслуговування, лікування, профілактичні й антиепідеміологічні 
заходи були організовані та впроваджувалися відповідно до законодавства 
з питань охорони здоров’я. 
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22. Відповідно до розділу 12 Закону до виконання вироку особам, за-
судженим до смертної кари, як правило, дозволялися візити родичів та 
інших осіб не частіше, ніж один раз на місяць, за письмовою згодою суду, 
що розглядав справу. Тривалість візиту не могла перевищувати 2 годин. 
Після розгляду справи апеляційним судом візити юристів та захисників 
могли бути дозволені начальником Головного управління Міністерства 
внутрішніх справ, начальником обласного управління Міністерства вну-
трішніх справ або його заступником, відповідальним за слідчий ізолятор. 
Візити адвокатів особи дозволялися без будь-яких обмежень щодо їх кіль-
кості та тривалості. 

23. Після винесення вироку судом першої інстанції 14 грудня 1995 
року та 4 січня 1996 року мати заявника та 18 грудня 1995 року та 17 січ-
ня 1996 року його адвокати звертались із заявою щодо зустрічі з ним. Мати 
відвідувала заявника 14 грудня 1995 року та 4 січня 1996 року. Адвокат 
заявника відвідував його 18 грудня 1995 року та 18 січня 1996 року. 
Протягом періоду з 22 лютого 1996 року до 29 грудня 1997 року мати заяв-
ника зверталась про побачення до Івано-Франківського обласного упра-
вління міністерства внутрішніх справ 29 лютого, 15 березня, 4 квітня, 5 
та 31 травня, 23 вересня, 18 листопада та 19 грудня 1996 року, 3 та 6 червня, 
24 вересня 1997 року та 4 січня 1998 року. Їй було надано дозвіл на по-
бачення 29 лютого, 19 березня, 9 квітня, 7 травня, 7 червня, 23 вересня та 
4 грудня 1996 року, 4 березня, 4 червня, 4 вересня та 4 грудня 1997 року 
та 4 березня 1998 року. Адвокат заявника звертався про побачення 12 
березня, 11 квітня, 23 вересня, 2 та 18 грудня 1996 року. Дозвіл на поба-
чення було надано 15 березня, 29 квітня, 23 вересня, 2 та 20 грудня 1996 
року. 

24. Особам, засудженим до смертної кари, було дозволено надсилати 
необмежену кількість листів. Протягом 1995–1998 рр. заявник надіслав 24 
листи: 16 листів стосовно кримінальної справи та 8 листів до його роди-
чів. 6 жовтня 1997 року заявник уперше звернувся до обласного управ-
ління Міністерства внутрішніх справ за дозволом надсилати листи його 
родичам. Після того він надіслав листи матері 3 та 19 листопада, 9 та 30 
грудня 1997 року, 19 та 29 січня, 16 лютого, 12 березня, 6 квітня, 6 травня, 
10 червня, 6 серпня, 1 вересня, 5 жовтня, 4 листопада та 4 грудня 1998 року. 
Він отримував листи від родичів 24 вересня, 8 та 24 жовтня, 24 листопада 
та 25 грудня 1997 року, 14 та 28 січня, 5 та 10 лютого, 13, 16 та 30 березня, 
6, 9 та 16 квітня, 6, 12, 20 та 22 травня, 3, 17, 22 червня, 1, 15, 20 та 30 ли-
пня, 19, 25 та 31 серпня 15 та 17 вересня, 1, 10, 14 та 22 жовтня, 10, 21 та 23 
листопада, 4 та 17 грудня 1998 року. 

25. Крім того, Уряд повідомив, що Генеральний прокурор провів ре-
тельне розслідування питань, порушених у зверненнях заявника та його 
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матері стосовно застосування незаконних методів слідства у справі заявни-
ка, зокрема, катування та жорстокого і нелюдського поводження. Інформа-
ція не знайшла підтвердження, було встановлено, що вона є необґрунтова-
ною. Фактично скарги заявника та його матері були отримані 18 квітня, 
19 та 29 липня, 26 серпня 1996 року, 31 січня, 5 лютого, 15, 19 та 21 березня, 
14 та 16 травня, 10 червня, 16 липня 1997 року, і на них давались відпові-
ді 22 квітня, 24 липня, 26 серпня, 16 вересня 1996 року, 4 та 7 лютого, 31 
березня, 19 та 20 травня, 23 червня та 23 липня 1997 року. 19 травня 1997 
року обмін листами та провадження стосовно скарг, поданих заявником і 
його матір’ю, були припинені відповідно до розділу 12 Закону. 

С. ДОКУМЕНТИ 

26. 23 жовтня 1998 року мати заявника направила звернення до про-
курора Івано-Франківської області, Управління внутрішніх справ у Івано-
Франківській області та начальника слідчого ізолятора. Вона зверталась з 
проханням направити медичну комісію з незалежних лікарів перевірити 
стан здоров’я свого сина. Вона наполягала на тому, що в’язні піддавались 
тортурам, що призвело до спроби самогубства або замаху на життя заяв-
ника. 3 листопада 1998 року мати заявника була поінформована началь-
ником слідчого ізолятора про те, що її запит було відхилено, оскільки не 
було виявлено ознак катувань або застосування фізичної сили стосовно за-
явника, і що стан заявника є задовільним. 

27. 23 та 24 жовтня 1998 року мати заявника направила листа до пані 
Лені Фішер, тодішнього Президента Парламентської Асамблеї Ради Єв-
ропи. Вона скаржилась на застосування тортур стосовно заявника та його 
співкамерника пана Полторацького, що призвело до спроби самогубства 
заявника, та наполягала на тому, що вони були відвезені до лікарні та 
що заявник був паралізований. Крім цього, мати заявника скаржилась на 
те, що вона була позбавлена можливості бачитись із ним. 

28. У листі від 26 жовтня 1998 року мати заявника поінформувала 
Комісію про те, що «в установі ВІ 304\199 м. Івано-Франківська мала місце 
незаконна спроба виконати смертний вирок проти Кузнєцова та Полтора-
цького та що уряд намагався приховати цю подію». 

29. 26 жовтня 1998 року мати заявника звернулась до обласної про-
куратури з проханням направити медичну комісію з незалежних лікарів з 
метою перевірки стану здоров’я свого сина. Вона зауважила, що її було по-
інформовано про небезпеку для здоров’я її сина. 

30. 28 жовтня 1998 року лікар слідчого ізолятора склав медичний ви-
сновок. У цьому висновку йшлося про те, що не було виявлено жодних 
ознак того, що заявника було побито або до нього застосовувались торту-
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ри і що стан його здоров’я був задовільний. Цей висновок було підписано 
та підтверджено заявником. 

31. У своїй письмовій доповіді від 29 жовтня 1998 року заявник за-
уважив, крім іншого, що до нього не було застосовано фізичної сили, що 
адміністрація слідчого ізолятора поводилась із ним належним чином, що 
його права не було порушено, що він не має скарг на адміністрацію слід-
чого ізолятора, що він не мав наміру знову здійснити спробу самогубства 
та що адміністрація слідчого ізолятора не мала жодного відношення до 
його попередньої спроби. 

32. Івано-Франківське обласне управління з питань виконання пока-
рань Міністерства внутрішніх справ України у відповідь на скаргу матері 
заявника про застосування тортур стосовно її сина та прохання направити 
медичну комісію з незалежних лікарів з метою перевірки стану здоров’я 
свого сина було складено звіт від 29 жовтня 1998 року. У цьому звіті йшлося 
про те, що 28 жовтня 1998 року заявника було оглянуто лікарями слідчого 
ізолятора, які не виявили жодних ознак фізичних ушкоджень. Крім цього, 
йшлося про те, що заявник заперечував факт застосування тортур стосовно 
нього. 

33. Листом від 30 жовтня 1998 року заступник начальника Івано-Фран-
ківського обласного управління Міністерства внутрішніх справ України по-
інформував матір заявника про те, що її скарга щодо застосування тортур 
стосовно її сина була розглянута та відхилена як необґрунтована. Медич-
ний огляд заявника не підтвердив жодних ознак катування. Таким чином, не 
існує підстав для направлення комісії незалежних лікарів для розслідуван-
ня заявлених фактів. 

34. Листом від 2 листопада 1998 року заступник прокурора Івано-
Франківської області поінформував матір заявника про те, що її скарга що-
до зустрічей з її сином була розглянута та не було виявлено жодних ознак 
порушення прав заявника. 

35. У своєму наступному листі від 18 грудня 1998 року заступник про-
курора Івано-Франківської області поінформував Генерального прокурора 
про факт проведення ряду медичних оглядів заявника протягом останніх 
місяців з метою встановлення, чи не було завдано шкоди заявникові дія-
ми адміністрації слідчого ізолятора. Останній медичний огляд було прове-
дено 29 жовтня 1998 року за участю працівників департаменту з питань 
охорони здоров’я Івано-Франківського обласного управління МВС України. 
Огляд установив, що заявника не було піддано поводженню, яке б прини-
жувало його людську гідність. 

36. 21 грудня 1998 року заявник звернувся до заступника начальника 
Івано-Франківського обласного управління МВС України, пана Кмити, з 
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проханням про зустріч із священиком. Дозвіл заявникові було надано, і він 
зустрівся із священиком 26 грудня 1998 року. 

37. Начальник слідчого ізолятора листом від 10 січня 1999 року поін-
формував мати заявника про те, що її син 3 вересня 1998 року здійснив 
спробу самогубства та був урятований. Він також зазначив, що копія рішен-
ня про відмову в порушенні кримінальної справи за фактом здійснення спро-
би самогубства її сином була направлена обласному прокуророві. 

38. Рішенням від 5 березня 1999 року прокурор відхилив скаргу ма-
тері заявника на дії заступника прокурора Івано-Франківської області. Він 
відмовився порушити кримінальну справу проти заступника прокурора 
Івано-Франківської області у зв’язку з відсутністю складу злочину в його 
діях. Він також зазначив, крім іншого, що Постанова не застосовувалась 
до умов утримання в’язнів у «коридорі смерті». Співробітники слідчого 
ізолятора керувалися положеннями Інструкції, зміст якої був державною 
таємницею. 

39. Відповідно до записів у документах в’язниці, мати заявника звер-
талась з проханням відвідати свого сина 24 вересня 1997 року, 4 та 26 бе-
резня, 27 червня. 27 серпня, 24 жовтня та 30 листопада 1998 року. Дозвіл 
на відвідування, які мали місце 4 грудня 1997 року та 4 березня, 4 червня, 
6 липня, 11 серпня та 28 листопада 1998 та 5 січня 1999 року було надано 
7 жовтня 1997 року, 4 березня, 22 квітня, 1 червня, 11 серпня, 17 листо-
пада та 11 грудня 1998 року. Клопотання про відвідування від 27 серпня 
1998 року було відхилено. 

40. У документі, на якому відсутня дата, заступник начальника слід-
чого ізолятора, пан В.М. Павлюк, заявив, що в період з 11 вересня 1997 
року по 18 грудня 1998 року ні заявник, ні його батьки не звертались з 
проханням надати дозвіл на зустріч заявника із священиком. Крім цього, 
він зазначив, що протягом цьому періоду ніхто з представників церкви не 
звертався з проханням про отримання цього дозволу. 

41. Відповідно до медичної картки заявника, заявник страждав на 
гастрит 13 травня та 16 червня 1996 року. 31 липня, 20 серпня, 16 вересня, 
1 та 6 листопада 1996 року, 10 та 15 січня, 23 червня, 28 серпня, 12 вересня, 
30 жовтня та 27 листопада 1997 року, 23 січня, 1 квітня, 16 липня та 4 грудня 
1998 року заявник страждав на хронічний гастрит. 

3 вересня 1998 року після вчинення спроби самогубства заявника 
було госпіталізовано. 4 вересня 1998 року він повернувся до слідчого ізо-
лятора. З 4 по 7 вересня 1998 року він приймав ліки. З 7 по 18 вересня, 1, 18 
та 28 жовтня, 9, 19 та 27 листопада 1998 року заявник був оглянутий пси-
хіатром слідчого ізолятора та 28 жовтня та 4 грудня 1998 року він був 
оглянутий лікарем слідчого ізолятора. 
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D. ОЦІНКА КОМІСІЄЮ ДОКАЗІВ ТА ЇЇ ВИСНОВКИ ЩОДО ФАКТІВ 

42. Оскільки існував спір щодо фактів у справі, Комісія за допомо-
гою сторін провела розслідування і заслухала усні свідчення дев’ятнад-
цяти свідків: заявника, батьків заявника, п. Броніслава С. Стичинського, 
заступника Міністра юстиції, п. Дрижчаного, начальника управління Ге-
неральної прокуратури, пана Доценка, начальника департаменту з пенітен-
ціарних питань Генеральної прокуратури України, п. Івана В. Штанька, 
заступника Міністра внутрішніх справ, п. Петра А. Яремківа, начальника 
СІЗО Івано-Франківської області, п. Богдана В. Качура, лікаря СІЗО, пана 
Валерія І. Слободянюка, психіатра в’язниці, п. Станіслава В. Прохницько-
го, фельдшера, п. Юрія М. Піндюса, помічника начальника СІЗО, який чер-
гував 3 вересня 1998 р., п. Федора О. Савчука, помічника начальника СІЗО, 
який чергував в ніч з 2 на 3 вересня 1998 р., пана Михайла Д. Козакієвича, 
охоронця, який був черговим у ніч з 2 на 3 вересня 1998 року; пана Бог-
дана Б. Галйасса, охоронця, який був черговим у ніч на 3 вересня 1998 року, 
п. Ігоря П. Івашка, заступника начальника СІЗО, п. Ярослава М. Павлюка, 
заступника начальника СІЗО, п. Валентина М. Набіуліна, начальника Управ-
ління з нагляду за слідчими ізоляторами і тюрмами Управління виконан-
ня покарань, п. Олександра В. Кмита, заступника начальника Управління 
Міністерства внутрішніх справ у Івано-Франківській області, і п. Анато-
лія О. Бойка, начальника Івано-Франківського обласного департаменту ви-
конання покарань Міністерства внутрішніх справ. 

Висновки Комісії можуть бути підсумовані таким чином. 

1. Стверджувані напади на заявника з боку працівників СІЗО 

43. Заявник дав свідчення перед Делегатами, що його було побито 2 
вересня 1998 р., оскільки він передав записку іншому в’язневі, пану Пол-
торацькому, який 1 вересня 1998 року мив підлогу в коридорі. Він пові-
домив пану Полторацькому зміст листа, який він отримав від своїх батьків. 
За словами заявника, він хотів лише поспілкуватись, оскільки йому набрид-
ло сидіти одному в камері. Наступного ранку його викликали з камери та 
побили в «кінозалі» кийками шість або сім осіб, обличчя яких були при-
ховані масками, по спині, ногах та плечах, але не по голові. 

44. Комісія зауважила, що заявник написав та підписав заяву від 28 
жовтня 1998 року, крім іншого, про те, що співробітники в’язниці пово-
дились з ним належним чином, що до нього не застосовувалась фізична 
сила і що він не має скарг на дії адміністрації слідчого ізолятора. Комісія 
також узяла до уваги той факт, що заявник у присутності Делегатів запе-
речував зміст заяви та повідомив, що на практиці в’язнів зобов’язували 



С П Р А В А  « К У З Н Є Ц О В  П Р О Т И  У К Р А Ї Н И »  

 53 

підтверджувати письмово те, що співробітники слідчого ізолятора пово-
дяться з ними належним чином, і що зміст цих заяв викликає сумніви. 

45. Комісія зауважила, що заява заявника про його побиття містить 
ряд деталей та елементів, які вона не очікувала б знайти у разі вигаданої 
історії. Але вона відмітила, що не було встановлено жодного запису випад-
ків нелюдського поводження, описаного заявником. Комісія погодилась 
із твердженням заявника, що він не скаржився, щоб не погіршити ситуа-
цію. Але ні Комісія, ні Делегати не отримали ні усних, ні письмових до-
казів на підтримку його заяви. Вона також відмічає, що медичний огляд 
заявника 3 вересня 1998 року та курс лікування в період з 4 по 7 вересня 
1998 року не виявили жодних ознак фізичного насильства у результаті 
нелюдського поводження, описаного заявником. Не було жодних записів 
стосовно цього в його медичній картці, зроблених лікарем слідчого ізоля-
тора, психіатром слідчого ізолятора або фельдшером. 

46. 3 вересня 1998 року заявника було знайдено підвішеним у його 
камері, але його було реанімовано. За словами матері заявника, спроба само-
губства її сина була результатом нелюдського поводження з боку адміні-
страції слідчого ізолятора або спробою стратити його. Комісія взяла до 
уваги свідчення пана Дорошенка, директора пенітенціарного департамен-
ту Генеральної прокуратури України, що 3 вересня 1998 року о 8.48 під 
час звичайної перевірки заявника було знайдено з мотузкою на шиї, зроб-
леною з шматка простирадла. Співробітниками слідчого ізолятора було 
вжито всіх необхідних медичних заходів для врятування його життя. Піс-
ля цього заявника було доставлено в госпіталь, звідки він повернувся на-
ступного дня. Мати заявника бачила його востаннє в серпні 1998 року. 
Свідок сказав, що, скоївши спробу самогубства, заявник порушив правила 
слідчого ізолятора і його було поміщено в карцер на 15 діб. 

47. Комісія зауважує, що заява матері заявника щодо спроби самогуб-
ства свого сина не була повністю підтримана заявником, який підтвердив 
у присутності Делегатів, що він повісився в результаті побиття співробіт-
никами слідчого ізолятора 2 вересня 1998 року. Але він не згадував жодних 
деталей подій 3 вересня 1998 року. Він зазначив, що знаходився у нерво-
вому стані і не міг більше терпіти поводження, якому він був підданий. 
У цьому зв’язку Комісія зауважила, що заява заявника про те, що він вчи-
нив спробу самогубства, була підтверджена свідченнями начальника слід-
чого ізолятора, його двома помічниками та двома охоронцями, які були 
черговими 2 та 3 вересня 1998 року. Твердження цих свідків можуть не 
співпадати щодо окремих деталей. Незважаючи на це, Комісія вважає ці 
розходження незначними за своєю суттю порівняно із детальними, точни-
ми та загально змістовними висновками, представленими ними. 

48. У цьому зв’язку Комісія також узяла до уваги той факт, що заяв-
никові відразу було зроблено масаж серця та дихання рот у рот, що вря-
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тувало його життя. В той же час було викликано швидку медичну допо-
могу та пізніше заявника було оглянуто отоларингологом, його було гос-
піталізовано до психоневрологічної лікарні, де він пробув один день. Комі-
сія відмічає, що на третій день після повернення з лікарні заявник взагалі 
стверджував, що не вішався. Однак Комісія вважає, що заявник знаходився 
у шоковому стані та мав часткову амнезію. Більше того, свідчення психіат-
ра слідчого ізолятора, який детально оглядав заявника, свідчать про те, що 
заявник стверджував, що не міг зрозуміти, що було причиною його вчинку, 
та не мав жодного уявлення, чому він це зробив. Тому Комісія зауважила, 
що це не може бути встановлено поза розумним сумнівом, що заявник 
був підданий нелюдському поводженню у слідчому ізоляторі 2 та 3 верес-
ня 1998 року. 

2. Розслідування звинувачень заявника і його батьків 

49. 23 жовтня 1998 року мати заявника направила звернення до про-
курора Івано-Франківської області, Івано-Франківського обласного управ-
ління Міністерства внутрішніх справ та адміністрації слідчого ізолятора з 
проханням направити медичну комісію з незалежних лікарів з метою пе-
ревірки стану здоров’я її сина. Вона стверджувала, що в’язні піддавались 
тортурам, що призвело до спроби самогубства заявника або замаху на йо-
го життя. Вона повторила свій запит до прокурора Івано-Франківської 
області 26 жовтня 1998 року, зазначивши, що вона була поінформована 
про небезпеку для здоров’я її сина. Листом від 30 жовтня 1998 року за-
ступник начальника Івано-Франківського обласного управління Міністер-
ства внутрішніх справ, пан Кмита, поінформував мати заявника про те, 
що її скарга щодо застосування тортур стосовно заявника була розгляну-
та і відхилена як необґрунтована та що медичний огляд заявника не під-
твердив жодних ознак катування. Таким чином, не існує підстав для напра-
влення комісії з метою розслідування заявлених фактів. 3 листопада 1998 
року начальник в’язниці поінформував матір заявника, що її скарга щодо 
застосування тортур стосовно її сина була відхилена, оскільки не було 
виявлено жодних ознак катування або використання фізичної сили до 
заявника, і що стан його здоров’я був задовільний. 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, 
в результаті якого не було виявлено жодних ознак порушення прав за-
явника. 

50. У цей же час 29 жовтня 1998 року Івано-Франківське обласне 
управління з питань виконання покарань Міністерства внутрішніх справ 
у своєму звіті, крім іншого, зазначив, що заявник був оглянутий лікарями 
слідчого ізолятора, які не знайшли будь-яких ознак фізичних ушкоджень. 
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51. У своєму листі від 18 грудня 1998 року заступник прокурора Івано-
Франківської області поінформував Генерального прокурора про проведен-
ня ряду медичних оглядів заявника протягом останніх місяців з метою вста-
новлення, чи не було завдано шкоди здоров’ю заявника в результаті повод-
ження з ним співробітників слідчого ізолятора. Останній медичний огляд 
було проведено 28 жовтня 1998 року за участю працівників департаменту 
з питань охорони здоров’я Івано-Франківського обласного управління Міні-
стерства внутрішніх справ та було встановлено, що з заявником поводились 
належним чином. Начальник слідчого ізолятора листом від 10 січня 1999 
року поінформував матір заявника про те, що її син 3 вересня 1998 року 
здійснив спробу самогубства та був урятований. Він також поінформував 
її, що копію рішення про відмову порушити кримінальну справу за фактом 
здійснення спроби самогубства її сином було направлено прокуророві об-
ласті. Внутрішнє розслідування було закінчено 5 березня 1999 року за 
рішенням прокурора щодо скарги матері заявника на дії заступника обла-
сного прокурора. Прокурор області відмовив у порушенні кримінальної 
справи в зв’язку із відсутністю складу злочину. 

52. Комісія відмітила, що відсутні записи того часу, які б надавали 
деталі будь-якого розслідування, проведеного національними органами 
за скаргою матері заявника щодо подій, які мали місце 2 та 3 вересня 
1998 року. Комісія не побачила жодного документа, який підтвердив би 
проведення розслідування національними органами, крім тих, які безпо-
середньо були задіяні у фактах, на які скаржилась мати заявника. Більше 
того, незважаючи на те, що виходячи з фрагменту медичної картки за-
явника та свідчень, наданих лікарем слідчого ізолятора паном Б.В. Качу-
рою, що заявник проходив курс медичного лікування у період з 4 по 7 верес-
ня 1998 року та був оглянутий психіатром слідчого ізолятора 7 та 18 вересня, 
1, 18 та 28 жовтня 1998 року, медичний огляд заявника за участю пред-
ставників Івано-Франківського обласного відділу з питань охорони здоров’я 
мав місце 28 жовтня 1998 року, тобто більше ніж через місяць після заявле-
ного нелюдського поводження щодо заявника. 

3. Умови утримання заявника в «коридорі смерті» 

53. Комісія встановила, що вісім ув’язнених СІЗО Івано-Франківсь-
кої області, засуджених до смертної кари, включно із заявником, трима-
лися в одиночних камерах без можливості спілкування з іншими ув’язнени-
ми. Камера заявника була 2Х5Х3 м. У ній був відкритий туалет, умиваль-
ник з одним краном з холодною водою, два ліжка, прикріплені до підлоги 
стіл і невелика лавка, центральне опалення та вікно з ґратами. У камері 
заявник мав деякі книги, газети, шахівницю, мило і туалетний папір, 
трохи фруктів та іншої їжі. Під час візиту делегатів 24-25 листопада 1998 
року у камері було занадто тепло, особливо у порівнянні з іншими кімна-
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тами у СІЗО. Світло було ввімкнене 24 години на добу, а радіо вимикалося 
на ніч. За ув’язненими часто спостерігали охоронці через невелике вічко 
у дверях камери, що позбавляло їх будь-якої приватності. Камера була 
свіжо побілена, з чого можна було зробити висновок, що до візиту делегатів 
умови були гіршими. Комісія взяла до уваги свідчення заявника, що з 24 
лютого по 24 березня 1998 року в камері не було крана з водою і умива-
льника, а лише невелика труба у стіні поруч з туалетом, а вода вмикалася 
лише з коридора, що стіни були вкриті фекаліями, і що не було зливного 
бачка в туалеті. Комісія дійшла висновку, що свідчення заявника, які не 
заперечувалися Урядом, є переконливими. 

54. Комісія взяла до уваги свідчення матері заявника про те, що за-
явник страждав на нервовий розлад ще задовго до того, як був затриманий 
та засуджений. У зв’язку із його психічною хворобою він був звільнений 
від військової служби. Більше того, він страждав на хронічний гастрит. 

55. Щодо побачень матері заявника Комісія встановила, що за винят-
ком клопотання від 27 серпня 1998 року, всі її клопотання про побачен-
ня були задоволені. Відповідно до записів у документах слідчого ізолятора, 
мати заявника зверталась про побачення з її сином 24 вересня 1997 року, 
4 та 26 березня, 27 червня, 25 липня, 24 жовтня та 30 листопада 1998 року. 
Дозвіл на відвідування, які мали місце 4 грудня 1997 року та 4 березня, 
4 червня, 6 липня, 11 серпня та 28 листопада 1998 та 5 січня 1999 року бу-
ло надано 7 жовтня 1997 року, 4 березня, 22 квітня, 1 червня, 11 серпня, 
17 листопада та 11 грудня 1998 року. Комісія зауважує, що клопотання 
про побачення від 24 вересня 1997 року та 26 березня 198 року були за-
доволені 4 грудня 1997 року та 4 червня 1998 року, тобто через більш 
ніж три місяці після подання. Більше того, два охоронці були присутні 
під час побачень із матір’ю, які мали право переривати розмову, якщо за-
явник або його мати казали щось «неправдиве». 

56. Щодо листування заявника, Комісія відмітила, що 6 жовтня 1997 
року заявник уперше звернувся до Івано-Франківського обласного управ-
ління Міністерства внутрішніх справ про надання дозволу відправляти 
листи до своїх близьких. Після цього заявник надсилав листи до своєї ма-
тері 3 та 9 листопада 1997 року, 9 та 30 грудня 1997 року, 19 та 29 січня, 
16 лютого, 12 березня, 6 квітня, 6 травня, 10 червня. 2 липня, 6 серпня, 1 ве-
ресня, 5 жовтня, 4 листопада та 4 грудня 1998 року. Він отримував листи 
від своєї матері від 24 вересня, 8 та 24 жовтня, 24 листопада та 25 грудня 
1997 року, 14 та 28 січня, 5 та 10 лютого, 13, 16 та 30 березня, 6, 9 та 16 квіт-
ня, 6, 12, 20 та 22 травня, 3, 17 та 22 червня, 1, 15, 20 та 30 липня, 19, 25 
та 31 серпня, 15 та 17 вересня, 1,10, 14 та 22 жовтня, 10, 21 та 23 листопада, 
14 та 17 грудня 1998 року. 

57. Заявник засвідчив, що його мати зверталась з проханням надати 
дозвіл священикові побачитись із заявником. Але у документі, на якому 
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відсутня дата, підписаним паном В.М.Павлюком, заступником началь-
ника слідчого ізолятора йдеться про те, що у період з 11 вересня 1997 року 
по 18 грудня 1998 року ні заявник, ні його мати, ні представники церкви 
не звертались про надання такого дозволу. 

ІІ. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО 

А. КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ ВІД 28 ЧЕРВНЯ 1996 РОКУ 

58. Відповідно до п.п. 2 та 3 статті 8 норми Конституції є нормами 
прямої дії. Гарантується право на звернення до суду для захисту конститу-
ційних прав людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції 
України. 

59. Ч. 1 статті 9 проголошує, що чинні міжнародні договори, згода на 
обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною націо-
нального законодавства України. 

60. Ч. 3 статті 15 заборонена цензура. 
61. Згідно зі статтею 19 правовий порядок в Україні ґрунтується на 

засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що 
не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місце-
вого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підста-
ві, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та зако-
нами України. 

62. Стаття 22 проголошує, що права та свободи людини і громадяни-
на гарантуються і не можуть бути скасовані при прийнятті нових законів 
та внесенні змін до чинних законів. 

63. Згідно з п.п. 2 та 4 статті 29 ніхто не може бути заарештований 
або триматися під вартою інакше, як за вмотивованим рішенням суду і 
тільки на підставах та в порядку, встановлених законом. Кожному зааре-
штованому та затриманому має бути невідкладно повідомлено про моти-
ви арешту чи затримання, роз’яснено його права і надано можливість з 
моменту затримання захищати себе особисто та користуватися правовою 
допомогою захисника. 

64. Відповідно до пунктів 2 та 3 статті 55 кожному гарантується право 
на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, 
органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. Кожен має 
право після використання всіх національних засобів правового захисту звер-
татися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових 
установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, членом або 
учасником яких є Україна. 
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65. За статтею 59 кожен має право на правову допомогу. У випадках, 
передбачених законом, ця допомога надається безоплатно. Кожен є віль-
ним у виборі захисника своїх прав. Для забезпечення права на захист від 
обвинувачення та надання правової допомоги при вирішенні справ у судах 
та інших державних органах в Україні діє адвокатура. 

66. Ч. 3 статті 63 проголошує, що засуджений користується всіма пра-
вами людини і громадянина, за винятком обмежень, які визначені законом 
і встановлені вироком суду. 

67. Відповідно до статті 64 конституційні права і свободи людини і 
громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Кон-
ституцією України. 

B. НОРМАТИВНІ ПОЛОЖЕННЯ, ЯКИМИ ЗАКРІПЛЕНІ УМОВИ 
УТРИМАННЯ В «КОРИДОРІ СМЕРТІ» 

68. Умови утримання в «коридорі смерті» у пенітенціарній системі 
України були послідовно врегульовані Інструкцією щодо умов утримання 
осіб, засуджених до виключної міри покарання від 20 квітня 1998 року 
(далі – Інструкція) та Тимчасовими положеннями щодо умов утримання 
осіб, засуджених до виключної міри покарання у слідчих ізоляторах від 25 
червня 1999 року (далі – Тимчасові положення). 

69. Інструкцією закріплено, що після винесення остаточного вироку, 
особи засуджені до смертної кари, повинні утримуватись окремо від інших 
засуджених у спеціально облаштованих камерах. У виключних випадках, 
в одній камері могли утримуватись не більше двох таких засуджених. Пло-
ща камери на одного засудженого, що перебував у одиночній камері, повин-
на була бути не меншою за 4 квадратні метри, у камері на дві особи не мен-
шою за 3 квадратні метри. Засуджені забезпечувались індивідуальним спа-
льним місцем та постільною білизною. Вони носили уніформу, розроблену 
для особливо небезпечних рецидивістів. Посилання робились також і на 
їх правовий статус та обов’язки. Встановлювались кількість побачень з ро-
дичами та кількість листів, яку в’язні могли надсилати та отримувати: вони 
мали право на одне побачення в місяць та могли надіслати одного листа на 
місяць. На отримання пошти обмежень не було. В’язні могли отримувати 
дві бандеролі на рік. Вони мали право на щоденні одногодинні прогулянки 
на свіжому повітрі. За межами камер в’язні перебували в наручниках. Їм 
не дозволялось працювати. 

Засуджені могли також читати книжки, журнали та газети, придбані 
у в’язничній бібліотеці та/або куплені через в’язничну торговельну мережу; 
вони могли отримувати грошові перекази; вони могли зберігати у каме-
рах особисті речі та продукти харчування і купувати їжу й предмети 
туалету у в’язничній крамниці двічі на місяць (на суму не більше розміру 
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1 мінімальної заробітної плати), грати в настільні ігри. Вони могли зустрі-
чатися з адвокатами. Медичне обслуговування здійснювалось відповідно 
до національного законодавства. 

Засуджені могли звертатися зі скаргами до державних органів. Такі 
скарги мали бути відправлені протягом трьох днів. Скарги Генеральному 
прокуророві цензурі не підлягали. 

Тимчасове Положення порівняно з Інструкцією розширювало права 
осіб, засуджених до виняткової міри покарання. Зокрема засуджені мали 
право на восьмигодинний сон уночі; вони могли отримувати шість поси-
лок чи передач та три бандеролі на рік, купувати їжу та предмети туалету 
у в’язничній крамниці (на суму не більше 70% розміру мінімальної заро-
бітної плати); молитися й читати релігійну літературу та зустрічатися зі 
священиком і звертатися зі скаргами до державних органів. Їм дозволя-
лось направляти та отримувати листи без будь-яких обмежень і мати щомі-
сячні побачення з родичами до двох годин. Посадові особи в’язниці повинні 
були бути присутніми під час таких побачень. Побачення з адвокатами від-
повідно до закріпленого права в’язнів на правову допомогу здійснювались 
відповідно до виправно-трудового законодавства. 

C. ЗАКОН ПРО «ПОПЕРЕДНЄ УВ’ЯЗНЕННЯ» 
ВІД 1993 РОКУ (ДАЛІ – ЗАКОН) 

70. Відповідно до Кримінально-процесуального кодексу, попереднє 
ув’язнення є запобіжним заходом, який застосовується до підсудного, об-
винуваченого чи особи, яка підозрюється у скоєнні кримінального діяння, 
що карається позбавленням волі, або до засудженої особи щодо якої вирок 
ще не виконаний. 

71. Відповідно до ч. 4 статті 8, особи, засуджені до виключної міри 
покарання, вирок щодо яких не став остаточним, утримувались окремо від 
інших затриманих осіб. 

72. Ч. 1 статті 9 Закону проголошує серед іншого, що затримані ма-
ють право (а) на захист відповідно до норм кримінального права, (б) бути 
ознайомленими правилами утримання, (в) мати щоденну одногодинну про-
гулянку, (г) отримувати двічі на місяць передачу вагою до восьми кілогра-
мів або отримувати необмежені грошові перекази та грошові кошти шля-
хом переказу чи особистого вручення, (д) купувати продукти харчування 
та предмети туалету на суму однієї мінімальної місячної заробітної пла-
ти, розраховуючись чеком, а також необмежену кількість канцелярських 
товарів, газет і книжок у в’язничній крамниці, (е) носити свій власний 
одяг та взуття та мати з собою документи та записи щодо їхньої криміна-
льної справи, (є) користуватися телевізорами, отриманими від родичів чи 
інших осіб, і настільними іграми, газетами та книжками, взятими у біб-
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ліотеці в попередньому місці їхнього затримання, чи купленими в крамниці, 
(ж) окремо відправляти релігійні обряди й користуватися релігійною лі-
тературою та предметами, виготовленими з напівкоштовних матеріалів, які 
стосуються їхньої віри, за умови, що вони не призводять до порушення 
правил, які застосовуються у місцях попереднього ув’язнення та не 
обмежують прав інших осіб, (з) спати вісім годин уночі, протягом яких 
вони не зобов’язані брати участь у процесуальних діях чи робити що-небудь 
ще, окрім випадків гострої необхідності, та (е) подавати скарги й подан-
ня і надсилати листи державним органам і посадовцям у порядку, перед-
баченому статтею 13 Закону. 

73. Відповідно до статті 11 затримані повинні бути забезпечені засо-
бами для щоденного використання, які відповідають санітарним та гігіє-
нічним вимогам. Площа камери на одну особу не повинна бути меншою 
за 2,5 квадратні метри. Затримані повинні забезпечуватись харчуванням, 
індивідуальним спальним місцем, постільною білизною та іншими пред-
метами й щоденним забезпеченням безкоштовно та відповідно до норм, 
затверджених Урядом. За необхідності вони забезпечуються одягом й взут-
тям встановленого зразка. 

Відповідно до ч. 1 статті 12 дозвіл для родичів та інших осіб на 
побачення із затриманим (зазвичай один раз на місяць від однієї до двох 
годин) надається керівництвом місця затримання, але лише за письмової 
згоди слідчого, слідчого органу чи суду, у провадженні яких знаходиться 
справа. Згідно з ч. 4 затримані мають право на побачення із захисником, з 
яким вони можуть зустрічатись наодинці без обмеження кількості поба-
чень чи їх тривалості з моменту, коли адвокат отримує право діяти у такій 
якості, такий дозвіл має бути наданий у письмовій формі особою чи орга-
ном, у провадженні якого знаходиться справа. 

74. Відповідно до ч. 1 статті 13 затримані можуть листуватися зі свої-
ми родичами та іншими особами і підприємствами, установами та орга-
нізаціями за письмового дозволу органу, у провадженні якого знаходиться 
справа. З моменту початку перебігу засудження, кореспонденція більше 
не піддається жодним обмеженням. 

D. ВИПРАВНО-ТРУДОВИЙ КОДЕКС (КОДЕКС) 

77. Відповідно до статті 28 Кодексу (Основні вимоги режиму в міс-
цях позбавлення волі) основними вимогами режиму в місцях позбавлення 
волі є: обов’язкова ізоляція засуджених і постійний нагляд за ними з тим, 
щоб виключалася можливість учинення ними нових злочинів чи інших 
антигромадських вчинків; точне і неухильне виконання ними своїх обов’яз-
ків; різні умови тримання залежно від характеру та ступеня громадської 
небезпеки вчиненого злочину, особи і поведінки засудженого. 
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Засуджені повинні носити одяг єдиного зразка. Їх піддають обшукові; 
особистий обшук провадиться особами однієї статі з обшукуваним. Коре-
спонденція засуджених, а також посилки, передачі і бандеролі, що надхо-
дять на їхнє ім’я, підлягають перегляду. У виправно-трудових установах 
встановлюється суворорегламентований внутрішній розпорядок. 

Зберігання засудженими при собі грошей та цінних речей, а також 
предметів, які заборонено використовувати у виправно-трудових устано-
вах, не допускається. Виявлені у засуджених гроші та цінні речі вилучають-
ся і, як правило, передаються в доход держави за мотивованою постановою 
начальника виправно-трудової установи, санкціонованою прокурором. 

Перелік і кількість предметів та речей, які засуджені можуть мати 
при собі, а також порядок вилучення предметів, які заборонено викорис-
товувати у виправно-трудових установах, встановлюються Правилами внут-
рішнього розпорядку виправно-трудових установ. 

У порядку, встановленому Кодексом, засудженим дозволяється купу-
вати за безготівковим розрахунком продукти харчування і предмети першої 
потреби, мати побачення, одержувати посилки, передачі, бандеролі, грошові 
перекази, листуватися, відправляти грошові перекази родичам. 

78. Ч.1 статті 37 (Придбання засудженими продуктів харчування і 
предметів першої необхідності) передбачається, що засудженим дозволя-
ється купувати за безготівковим розрахунком продукти харчування і пред-
мети першої потреби на кошти, одержані за переказами. 

79. В статті 40, серед іншого, закріплено, що побачення надається після 
пред’явлення адвокатом ордера юридичної консультації і документа, що 
посвідчує його особу. Кількість і тривалість побачень не обмежуються та, 
за заявою адвоката, можуть проводитись віч-на-віч без присутності охорони. 

80. Відповідно до статті 41 (Одержання засудженими до позбавлення 
волі посилок, бандеролей і передач) засудженим, яких тримають у виправно-
трудових колоніях, дозволяється одержувати протягом року: у колоніях зага-
льного режиму – сім посилок (передач), посиленого режиму – шість посилок 
(передач), суворого і особливого режиму – п’ять посилок (передач). Засуд-
женим, яких тримають у виховно-трудових колоніях, дозволяється одержу-
вати протягом року: у колоніях загального режиму – десять посилок (пе-
редач), посиленого режиму – дев’ять посилок (передач). 

Засудженим, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі в 
тюрмах, не дозволяється одержувати посилки (передачі). 

Засудженим, незалежно від призначеного їм виду режиму, дозволя-
ється одержання не більш як двох бандеролей на рік, а також придбання 
без обмеження літератури через книготорговельну мережу. 
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У виправно-трудових колоніях-поселеннях усіх видів кількість поси-
лок, передач і бандеролей, одержуваних засудженими, не обмежується. 

Перелік продуктів харчування і предметів першої потреби, які дозво-
ляється одержувати засудженим у посилках, бандеролях і передачах, а також 
порядок приймання та вручення засудженим посилок, бандеролей і пе-
редач встановлюються Правилами внутрішнього розпорядку виправно-
трудових установ. 

81. Відповідно до статті 42 (Одержання і відправлення засудженими 
до позбавлення волі грошових переказів) засудженим дозволяється одер-
жувати без обмеження грошові перекази і відправляти грошові перекази 
родичам, а з дозволу адміністрації виправно-трудової установи й іншим 
особам. Одержані за переказами гроші зараховуються на особистий раху-
нок засудженого. 

82. Ч.2 статті 43 (Листування осіб, засуджених до позбавлення волі) 
засуджені в тюрмах можуть одержувати листи без обмеження їх кількос-
ті, а відправляти листи за такими нормами: на загальному режимі – один 
лист на місяць, на суворому режимі – один лист на два місяці. 

E. ЗАКОН «ПРО ПРОКУРАТУРУ» 

83. Відповідно до ч. 1 статті 12 прокурор розглядає заяви і скарги про 
порушення прав громадян та юридичних осіб, крім скарг, розгляд яких 
віднесено до компетенції суду. Ч. 4 передбачає, що прийняте прокурором 
рішення може бути оскаржено вищестоящому прокуророві, а в передба-
чених законом випадках – до суду. Ч. 5 передбачено, що рішення Генера-
льного прокурора є остаточним. 

84. Відповідно до статті 38 прокурор, його заступник мають право в 
межах своєї компетенції витребувати із суду будь-яку справу або катего-
рію справ, за якими вироки, рішення, ухвали або постанови набрали за-
конної сили. За наявності підстав для перегляду справи в порядку судового 
нагляду прокурор виносить протест на вирок, рішення, ухвалу або поста-
нову суду. 

85. Відповідно до ч. 1 статті 44 предметом нагляду є дотримання за-
конності під час перебування осіб у місцях тримання затриманих, попе-
реднього ув’язнення, виправно-трудових, інших установах, що виконують 
покарання або заходи примусового характеру, які призначаються судом, 
дотримання встановленого кримінально-виконавчим законодавством по-
рядку та умов тримання або відбування покарання особами у цих устано-
вах, їх прав і виконання ними своїх обов’язків. Прокурор, який здійснює 
нагляд, має право у будь-який час відвідувати місця тримання затриманих, 
попереднього ув’язнення, установи, в яких засуджені відбувають покарання, 
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установи для примусового лікування і перевиховання, опитувати осіб, що 
там перебувають, знайомитися з документами, на підставі яких ці особи 
затримані, заарештовані, засуджені або до них застосовано заходи приму-
сового характеру; перевіряти законність наказів, розпоряджень і постанов 
адміністрації цих установ, зупиняти виконання таких актів, опротестовува-
ти або скасовувати їх у разі невідповідності законодавству, вимагати від 
посадових осіб пояснень з приводу допущених порушень. 

ІІІ. ВІДПОВІДНІ ДОКУМЕНТИ РАДИ ЄВРОПИ 

РЕЗОЛЮЦІЯ ПАРЛАМЕНТСЬКОЇ АСАМБЛЕЇ № 1097 (1996) 
ЩОДО СКАСУВАННЯ СМЕРТНОЇ КАРИ В ЄВРОПІ 

86. У цій резолюції Асамблея висловила жаль з приводу страт, які, 
як повідомлялося, були незадовго до того виконані в Латвії, Литві в Укра-
їні. Зокрема, вона засудила Україну за очевидне порушення її зобов’язань 
ввести мораторій на виконання вироків у вигляді смертної кари, взятих 
під час приєднання до Ради Європи. Вона закликала цю країну поважати 
свої зобов’язання стосовно введення мораторію на виконання смертної 
кари і негайного скасування смертної кари, застерігши її, що подальше 
порушення зобов’язань, особливо виконання вироків щодо смертної кари, 
призведе до наслідків за Процедурою № 508 (1995). 

РЕЗОЛЮЦІЯ № 1112 (1997) ПРО ДОТРИМАННЯ УКРАЇНОЮ 
ЗОБОВ’ЯЗАНЬ, УЗЯТИХ НА СЕБЕ ПРИ ВСТУПІ ДО РАДИ ЄВРОПИ 

ЩОДО ВВЕДЕННЯ МОРАТОРІЮ НА ВИКОНАННЯ 
СМЕРТНИХ ВИРОКІВ 

87. Асамблея підтвердила у цій резолюції, що вона отримала офі-
ційну інформацію, що в першій половині 1996 р. в Україні було прове-
дено вісімдесят дев’ять страт, і висловила жаль, що органи влади України 
не повідомили її про кількість страт, проведених у другій половині цього 
року. Асамблея була особливо шокована, коли дізналася, що страти в 
Україні знаходяться під завісою секретності, так що, очевидно, навіть 
родинам засуджених не повідомляються про них, і що, як повідомлялося, 
страчені засуджені хороняться у непозначених могилах. Вона засудила 
Україну за порушення її зобов’язання запровадити мораторій на вико-
нання смертної кари, висловила жаль з приводу страт, що вже мали міс-
це, і висунула вимогу, щоб Україна негайно дотрималася своїх зобов’язань 
і зупинила виконання вироків щодо смертної кари, які чекають виконання. 
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РЕЗОЛЮЦІЯ № 1179 (1999) ТА РЕКОМЕНДАЦІЯ № 1395 (1999) 
ЩОДО ДОТРИМАННЯМ УКРАЇНОЮ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ 

88. У цих документах Асамблея зазначила, що Україна не виконала 
своїх зобов’язань (212 осіб були страчені з 9 листопада 1995 р. до 11 берез-
ня 1997 р. відповідно до офіційних джерел). У той самий час вона відзна-
чила, що з 11 березня 1997 р. в Україні діє de facto мораторій на виконання 
вироків щодо смертної кари. Асамблея наполягала, щоб мораторій був 
підтверджений de jure і щоб Верховна Рада ратифікувала Протокол № 6 
до Конвенції. Вона наголосила на важливості фактичного мораторію на 
страти і твердо проголосила, що якщо матимуть місце подальші страти, 
вірчі грамоти парламентської делегації України будуть анульовані на на-
ступній сесії Асамблеї відповідно до правила 6 Регламенту. 

IV. ЗВІТИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО КОМІТЕТУ ЗАПОБІГАННЯ КАТУВАННЮ 
І НЕЛЮДСЬКОМУ ТА ТАКОМУ, ЩО ПРИНИЖУЄ ГІДНІСТЬ, 

ПОВОДЖЕННЮ І ПОКАРАННЮ (КПК) 

Делегати КПК відвідали місця позбавлення волі в Україні у 1998, 
1999 та 2000 рр. звіти з кожного з візитів були опубліковані 9 жовтня 
2002 р. разом із відповідями на звіти українського Уряду. 

Звіт 1998 року 

90. Візит делегації, що відбувся з 8 по 24 лютого 1998 р., був першим 
періодичним візитом в Україну. У ході візиту делегація оглянула, серед 
іншого, СІЗО (слідчий ізолятор) № 313/203 у Харкові. На першому по-
версі блоку № 2 СІЗО № 203 розміщувалися на той час п’ятнадцять 
ув’язнених, засуджених до смертної кари, хоча, як зазначалося у примітці 
до звіту, делегація була запевнена, що з 11 березня 1997 р. фактичний мо-
раторій на виконання смертної кари дотримувався. 

91. У своєму звіті (§ 131) КПК насамперед висловив серйозну стур-
бованість щодо умов утримання, у яких перебували ці ув’язнені, і щодо 
режиму, який до них застосовувався. Зазначалося, що засуджені до смерт-
ної кари зазвичай утримувалися по двоє в камерах 6,5-7 м2. Камери не 
мали доступу природного освітлення, оскільки вікна були затемнені мета-
левими листами. Штучне освітлення, що постійно було ввімкнене, було 
не завжди достатньо сильним, в результаті чого деякі камери були напів-
темними. Для провітрювання камер ув’язнені могли з допомогою шнурка 
відкрити заслін; незважаючи на це, камери були дуже вологими і досить 
холодними (§ 132). 
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Обладнання камер було описано у звіті як елементарне, що склада-
лося з металевого ліжка і/або відкидної платформи (з тонким матрацом, 
простирадлами сумнівної чистоти і ковдри, яка очевидно була недостат-
ньою, щоб уберегти від холоду), полиці і удвох вузьких табуретів. Перед-
бачалося, що ув’язнені слухатимуть радіо програми через приймач, вмон-
тований у стіну камери, але делегацію повідомили, що радіо працювало 
спорадично (там само). 

Усі камери мали невідокремлені унітази, які добре проглядалися з 
житлової частини; в результаті, ув’язнений, який використовував туалет, 
повинен був робити це перед очима свого співкамерника. Що стосується 
туалету, засуджені до смертної кари знаходилися у такій самій складній 
ситуації, як і інші ув’язнені; такі предмети, як мило і зубна паста, були 
рідкістю (там само). 

Крім того, було записано, що засуджені до смертної кари не мали 
жодної можливості зайнятися чимось за межами камери, навіть можливості 
мати годину прогулянки. У найкращому разі вони могли виходити з каме-
ри один раз на тиждень, щоб піти в душ у блоці, і один раз на місяць, якщо 
вони мали право мати побачення з рідними. Діяльність у камері склада-
лася з читання і прослуховування радіопередач, коли приймач працював. 
Крім щомісячних побачень з рідними, які мали деякі з ув’язнених, кон-
такт з людьми був обмежений, в основному, до випадкових візитів право-
славного священика чи медичного персоналу, які розмовляли з ув’язне-
ними через ґрати у дверях камери (§ 133). 

92. КПК підсумував свої висновки з цього питання таким чином: 
«Якщо коротко, засуджені до смертної кари були закриті на 24 годин 

на добу в камерах, у яких був дуже обмежений життєвий простір і не було 
доступу природного освітлення і часом дуже бідне штучне освітлення, 
вони фактично не мали можливості зайняти свій час і дуже мало можли-
востей для контакту з людьми. Більшість із них трималися в таких шкід-
ливих умовах значний період часу (від 10 місяців до більш ніж двох ро-
ків). Така ситуація може повністю відповідати законодавчим положенням 
стосовно ставлення до засуджених до смертної кари, чинним в Україні, 
проте це не змінює той факт, що, на думку КПК, вона становить нелюд-
ське і таке, що принижує гідність, поводження» (§ 134). 

Крім того зазначалося, що делегація отримала численні скарги від 
ув’язнених, засуджених до смертної кари, про те, що їм бракувало інфор-
мації про їх правову ситуацію, розвиток їхніх справ, наслідки звернень про 
перегляд справ, розгляд їхніх скарг та ін. (§ 138). 

93. У своїй відповіді на звіт від 1998 р. Уряд України зазначив, що 
для вирішення проблем, визначених КПК, було здійснено ряд організа-
ційних і практичних кроків. Зокрема було введено в дію Тимчасове по-
ложення, щоб гарантувати ув’язненим, засудженим до смертної кари, право 



С П Р А В А  « К У З Н Є Ц О В  П Р О Т И  У К Р А Ї Н И »  

 66 

на щомісячне побачення з рідними, право на побачення з адвокатом для 
отримання правової допомоги, право на побачення зі священиком і право 
отримувати й надсилати листи без обмежень. Крім того, зазначалося таке: 

(і) що засуджені до смертної кари матимуть щоденні прогулянки 
на відкритому повітрі і що з цією метою буде перебудовано і переосна-
щено 196 ярдів у слідчих ізоляторах; 

(іі) що з метою вдосконалення природного освітлення і доступу 
повітря в камери ставні й металеві козирки над вікнами камер були зняті; 

(ііі) що з метою інформування ув’язнених, засуджених до смертної 
кари, про їх права і правовий статус витяг із Тимчасового положення був 
прикріплений на стіні кожної камери. 

Звіт 1999 року 

94. Делегація КПК відвідала Україну з 15 по 23 липня 1999 р., у ході 
візиту вона знову оглянула СІЗО № 313/203 у Харкові, де на час візиту 
утримувалося 23 засуджених до смертної кари. Звіт відзначав, що з часу 
попереднього візиту сталися деякі зміни. Зокрема камери мали природне 
освітлення і були краще обладнані, ув’язнені мали щоденну прогулянку 
на відкритому повітрі тривалістю одна година, хоча було зауважено, що 
було недостатньо місця для справжніх фізичних вправ (§§ 34-35). Крім то-
го звіт відзначав важливий прогрес, досягнутий у забезпеченні права 
ув’язнених на побачення з рідними та листування (§ 36). Однак КПК від-
значив певні неприйнятні умови утримання, включно з фактом, що ув’яз-
нені продовжували витрачати 23 із 24 годин на добу в камерах і що мож-
ливість контакту з людьми залишалася дуже обмеженою (§ 37). 

Звіт 2000 року 

Третій візит в Україну відбувся з 10 по 21 вересня 2000 р., у ході цього 
візиту делегація оглянула, серед іншого, СІЗО № 15 у Сімферополі. КПК 
привітав рішення органів влади України скасувати смертну кару і звернув 
увагу, що вироки стосовно більшості із близько 500 засуджених до смерт-
ної кари були замінені на довічне ув’язнення. 

95. Незважаючи на ці позитивні кроки, КПК констатував, що повод-
ження з цією категорією ув’язнених було основним джерелом стурбова-
ності для Комітету (§ 67). Зазначалося, що на додаток до попередньої 
Інструкції, виданої у липні 2000 р., і до введення в дію двох установ з по-
силеним режимом, спеціально призначених для осіб, засуджених до до-
вічного ув’язнення, до таких ув’язнених застосовувався режим суворих 
обмежень (§ 68). Тоді як життєвий простір у камерах загалом був за-
довільним і розпочалися роботи з відновлення камер в установах, які від-
відувалися, основні проблеми стосовно доступу природного освітлення 
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і якості штучного освітлення та вентиляції залишалися (§ 69). Крім того, 
засуджені до довічного ув’язнення перебували в межах своїх камер 23 
години на добу без жодної форми організованої діяльності, а що сто-
сується діяльності за межами камери, то вони мали право на півгодинну 
прогулянку, яка проходила у нестерпних умовах. Ця категорія засудже-
них майже не мала контакту з людьми: з часу набуття чинності Інструк-
цією в липня 2000 р. побачення з рідними були заборонені і ув’язнені 
мали право надсилати один лист кожні два місяці, хоча не було обме-
ження щодо отримання листів (§ 70). 

96. У своїй відповіді на звіт Уряд України зазначив про подальші зміни 
в законодавстві, які забезпечили право засуджених до довічного ув’язнення 
на щоденну прогулянку тривалістю одна година і два побачення з рідними 
на місяць тривалістю до чотирьох годин. Крім того, з метою забезпечення 
належного доступу світла металеві ставні були зняті з вікон у всіх камерах. 

ПРАВО 

І. ОЦІНКА ФАКТІВ СУДОМ 

97. Суд нагадує свою усталену прецедентну практику, що відповідно 
до конвенційної системи, яка існувала до 1 листопада 1998 р., встановлення 
і перевірка фактів належала в основному до компетенції Комісії (колиш-
ня статті 28 § 1 і 31 Конвенції). Тоді як Суд не зв’язаний висновками Ко-
місії щодо фактів і залишається вільним робити свої висновки у світлі 
всіх документів у його розпорядженні, проте він використовує свої пов-
новаження у цій сфері лише за виняткових обставин (див. серед інших 
джерел рішення у справі «Акдівар проти Туреччини» від 16 вересня 1996 р., 
Звіти рішень і ухвал 1996-IV, с. 1214, § 78). 

98. З огляду на складність фактичних аспектів справи, що включають 
численних свідків та значну кількість документів, Суд вважає, що Комісія 
підійшла до свого завдання з оцінки доказів з необхідною ретельністю, дета-
льно розглянула елементи, які підтверджували вимоги заявника, і ті, що 
викликали сумнів щодо їх достовірності. Таким чином Суд приймає фак-
ти, як вони встановлені Комісією. 

ІІ. ЗАЯВЛЕНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 3 КОНВЕНЦІЇ 

99. Стаття 3 Конвенції передбачає таке: 
«Ніхто не може бути підданий катуванню чи нелюдському або такому, 

що принижує гідність, поводженню або покаранню». 
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А. ЗАЯВЛЕНЕ НАСИЛЬСТВО ЩОДО ЗАЯВНИКА В СІЗО 

100. Перед Делегатами Комісії заявник стверджував, що його було по-
бито 2 вересня 1998 року. 3 вересня 1998 року о 8.48. його було знайдено 
повішеним у його камері. За словами його матері, спроба самогубства була 
спричинена жорстоким поводженням адміністрації слідчого ізолятора або 
замахом на його життя. 

101. Проаналізувавши скаргу відповідно до суворих стандартів, які 
застосовуються про тлумаченні статті 3 Конвенції, Комісія дійшла висно-
вку, що не було встановлено «поза розумним сумнівом», що заявник був 
підданий катуванню у слідчому ізоляторі 2 та 3 вересня 1998 року. 

102. Суд, як і Комісія, вважає, що на основі доказів, усних і письмових, 
не було встановлено з необхідним рівнем доказовості, що заявник був по-
битий у СІЗО Івано-Франківської області всупереч статті 3 Конвенції. 

103. Відповідно, Суд констатує відсутність порушення статті 3 Конвен-
ції у цій частині. 

В. НАЛЕЖНІСТЬ РОЗСЛІДУВАННЯ 

104. Суд зауважує, що мати заявника мали останню зустріч зі своїм 
сином 11 серпня 1998 року і в той час мав місце факт, коли заявник був 
госпіталізований 3 вересня 1998 троку, наступного дня після того, як йо-
го нібито було побито співробітниками слідчого ізолятора. Суд вважає, 
що мати заявника була виправдано стурбована і що її скарги містили об-
ґрунтовані скарги щодо того, що заявник міг бути підданий жорстокому 
поводженню у слідчому ізоляторі. 

105. Суд нагадує, що коли особа заявляє обґрунтовану скаргу на те, 
що її незаконно і всупереч вимогам статті 3 Конвенції було піддано пога-
ному поводженню з боку службовців держави, це положення в сукупності 
з загальним обов’язком держави за статтею 1 Конвенції «гарантувати ко-
жному в межах її юрисдикції права і свободи, визначені в Конвенції», вима-
гає проведення ефективного офіційного розслідування. Таке розслідуван-
ня, як і розслідування за статтею 2, повинно бути здатним привести до 
встановлення і покарання винних (див. стосовно статті 2 Конвенції рішен-
ня у справі «МакКан проти Сполученого Королівства» від 27 вересня 
1995 р., Серія А № 324, с. 49, § 161; рішення у справі «Кая проти Туреч-
чини» від 19 лютого 1998 р., Звіти 1998-І, с. 324, § 86; рішення у справі 
«Яса проти Туреччини» від 2 вересня 1998 р., Звіти 1998-VI, с. 2438, § 98). 

106. У своєму звіті Комісія зазначила, що за результатами численних 
скарг матері заявника щодо жорстокого поводження державні посадові 
особи начебто провели відповідне розслідування. Однак Комісія була 
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незадоволена тим, що проведене розслідування було лише умовно повним 
та ефективним для того, щоб відповідати вимогам статті 3 Конвенції. А 
саме, було відмічено, що рішення національних органів влади, які були 
представлені Комісії, стосувались лише відхилення скарг без представ-
лення конкретних кроків, які були здійснені національними органами під 
час розслідування. Крім того, незважаючи на те, що виходячи з фрагмен-
та медичної картки заявника та свідчень, наданих лікарем слідчого ізо-
лятора, що заявник проходив курс медичного лікування у період з 4 по 7 
вересня 1998 року та був оглянутий психіатром слідчого ізолятора 7 та 18 
вересня, 1, 18 та 28 жовтня 1998 року, медичний огляд заявника за учас-
тю представників Івано-Франківського обласного відділу з питань охоро-
ни здоров’я мав місце лише 28 жовтня 1998 року, тобто практично через 
два місяці після твердження заявника про нелюдське поводження. Комі-
сія відмітила, що не існувало записів того часу, які могли б продемонст-
рувати, крок за кроком, процедуру проведення розслідування тверджень 
та участь у розслідуванні інших органів, ніж ті, які були безпосередньо 
пов’язані з цими подіями. За цих обставин Комісія дійшла висновку, що 
розслідування було поверховим і неповним та не відображало серйозні 
наміри розібратися, що дійсно трапилось у слідчому ізоляторі у вересні 
1998 року. 

107. У світлі власного аналізу матеріалів, Суд поділяє погляди та ви-
сновки Комісії і робить висновок, що обґрунтована скарга заявника про 
жорстоке поводження з ним у слідчому ізоляторі не була предметом об’єк-
тивного розслідування з боку національних органів, як цього вимагає стаття 
3 Конвенції. 

108. Таким чином, у цій частині було порушено статтю 3 Конвенції. 

С. УМОВИ УТРИМАННЯ ЗАЯВНИКА В «КОРИДОРІ СМЕРТІ» 

109. У своїй першій заяві заявник стверджував, що його право на по-
бачення з матір’ю обмежувалося, що до вересня 1997 року йому не до-
зволяли надсилати і отримувати листи і що йому не дозволяли дивитися 
телевізор чи мати будь-які контакти з зовнішнім світом. Також йому не 
дозволялося мати побачення із священиком. 

110. Як Суд неодноразово зазначав, стаття 3 Конвенції передбачає 
одну з найосновніших цінностей демократичного суспільства. Вона забо-
роняє в абсолютних виразах катування чи нелюдське або таке, що при-
нижує гідність, поводження або покарання, незалежно від обставин і по-
ведінки потерпілого (див., рішення у справі «Лабіта проти Італії» [ВП], 
заява № 26772/95, § 119, ECHR 2000-IV). 

111. Відповідно до прецедентної практики Суду погане поводження 
повинно досягати певного мінімального рівня суворості, щоб потрапляти 
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у сферу дії статті 3 Конвенції. Оцінка цього мінімального рівня суворості 
є відносною; вона залежить від усіх обставин справи, таких як тривалість 
поводження, його фізичний і психологічний вплив і в деяких випадках 
стать, вік і стан здоров’я потерпілого (див., серед інших джерел, рішення 
у справі «Ірландія проти Сполученого Королівства» від 18 січня 1978 р., 
Серія А № 25, с. 65, § 162). Крім того, вирішуючи, чи є поводження таким, 
що принижує гідність, у сенсі статті 3 Конвенції, Суд братиме до уваги, 
чи його метою було принизити і дезорієнтувати відповідну особу і чи йо-
го наслідки несприятливо вплинули на особистість людини у спосіб, який 
не відповідає статті 3. Навіть відсутність такої мети не може переконливо 
виключити констатацію порушення цього положення (див. рішення у 
справі «Пірс проти Греції», заява № 28524/95, §§ 67-68 і 74, ECHR 
2001-III; і рішення у справі «Валасінас проти Литви», заява № 22558/98, 
§ 101, ECHR 2001-VIII). 

112. Суд послідовно наголошував, що відповідне страждання і при-
ниження повинні у будь-якому разі виходити за межі того невідворот-
ного елемента страждання і приниження, пов’язаного з певною формою 
законного поводження або покарання. Заходи, які позбавляють особу її 
свободи, часто можуть містити такий елемент. Відповідно до статті 3 Кон-
венції держава повинна забезпечити тримання особи під вартою в умовах, 
які відповідають принципу поваги до людської гідності, щоб спосіб і ме-
тод виконання заходу не завдавали їй душевного страждання чи мук, які б 
перевищували невідворотний рівень страждання, притаманного триман-
ню під вартою, і щоб з огляду на практичні вимоги ув’язнення її здоров’я 
і благополуччя були належним чином забезпечені (див. рішення у справі 
«Кудла проти Польщі» [ВП], заява № 30210/96, §§ 92-94, ECHR 2000-XI). 

113. На додаток, як підкреслювалося Судом у рішенні у справі «Сьо-
рінг проти Сполученого Королівства», сучасні підходи у державах-учас-
ницях до питання смертної кари мають значення для оцінки, чи був пере-
вищений прийнятний поріг страждання або приниження (див. рішення у 
справі «Сьорінг проти Сполученого Королівства» від 7 липня 1989 р., Серія 
А № 161, с. 41, § 104). У випадку засудження особи до смертної кари осо-
бисті обставини засудженого, умови тримання під вартою перед стратою 
та тривалість тримання під вартою перед стратою є прикладами факторів, 
які здатні підвести поводження або покарання, отримане засудженим, під 
дію заборони статті 3 (там само). Оцінюючи умови утримання, слід узяти 
до уваги кумулятивний ефект цих умов, а також специфічні скарги заявника 
(див. рішення у справі «Дугоз проти Греції», заява № 40907/98, § 46, ECHR 
2001-II; та рішення у справі «Калашников проти Росії», заява № 47095/99, 
§ 95, ECHR 2002-VI). 

114. Суд відзначає, що заявник скаржився на певні аспекти умов, яких 
він зазнав у СІЗО Івано-Франківської області, де очікував виконання ви-
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року у вигляді смертної кари, винесеного Івано-Франківським обласним 
судом 12 грудня 1995 р. і залишеного в силі Верховним Судом 22 лютого 
1996 р. У зв’язку з цим Суд ще раз наголошує, що для кожної держави-
учасниці Конвенція регулює лише факти, що сталися після набуття чин-
ності Конвенцією для цієї держави. Таким чином, юрисдикція Суду по-
ширюється на скарги заявника настільки, наскільки вони стосуються пе-
ріоду після 11 вересня 1997 р., коли Конвенція набула чинності стосовно 
України. Проте оцінюючи вплив на заявника умов утримання, Суд може 
також узяти до уваги весь період, протягом якого він тримався під вар-
тою як ув’язнений, включно з періодом до 11 вересня 1997 р., а також 
умови утримання протягом цього періоду (див., рішення у справі «Калаш-
ников проти Росії», цитоване вище, § 96). 

115. Крім того, Суд зауважує, що заявник тримався під вартою як 
засуджений до смертної кари до моменту, коли смертна кара йому була 
замінена на довічне ув’язнення в червні 2000 р. Як зазначалося вище 
(§§ 106-108), застосування смертної кари в Україні було предметом суво-
рої і неодноразової критики у резолюціях Парламентської Асамблеї Ради 
Європи, в якій було задокументовано, що з 9 листопада 1995 р. до 11 бе-
резня 1997 р. 212 страт було виконано в цій державі. Проте пізніше Пре-
зидентом України був введений фактичний мораторій на виконання сме-
ртної кари; 29 грудня 1999 р. Конституційний Суд визнав положення 
Кримінального кодексу, які регулювали застосування смертної кари, не-
конституційними, а 22 лютого 2000 р. смертна кара була скасована зако-
ном і замінена на довічне ув’язнення (§ 11). Заявник був засуджений до 
смертної кари в грудні 1995 року, тобто за 15 місяців до введення мора-
торію. Суд погоджується з тим, що до формального скасування смерт-
ної кари та пом’якшення вироку заявник повинен був перебувати у стані 
деякої непевності, страху і побоювань щодо свого майбутнього. Проте він 
вважає, що ризик того, що вирок буде виконаний, та супроводжуючі 
почуття страху й побоювань з боку засуджених до смертної кари з часом 
повинні були меншати через фактичне введення мораторію. 

116. Що стосується умов утримання заявника в «коридорі смерті», 
Суд узяв до уваги висновки делегатів Комісії, а особливо їх висновки 
стосовно розміру, освітлення і опалення камери заявника, а також виснов-
ки, які стосувались практики щоденних прогулянок, листування заявника 
та побачень з родичами. Суд бере до уваги той факт, що делегати глибоко 
розслідували скарги заявника і звернули особливу увагу на умови в місці, 
де він утримувався. За цих обставин Суд вважає, що на висновки делегатів 
Комісії можна покластися. 

117. Суд також узяв до уваги документи, подані сторонами стосовно 
періоду з 26 жовтня 1999 р., коли Комісія прийняла свій звіт (колишня 
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стаття 31 Конвенції), до 2 червня 2000 р., коли вирок щодо заявника був 
замінений на довічне ув’язнення, а також, наскільки це важливо, звіти 
КПК, які стосуються відповідного періоду. 

118. На час убивств, за які був засуджений заявник, йому було 19 років. 
Він був поміщений в «коридор смерті» СІЗО Івано-Франківської області 
22 лютого 1996 р., коли Верховний Суд залишив в силі вирок у вигляді 
смертної кари. 

119. Суд бере до уваги факти, встановлені Комісією, що на час візиту 
делегатів до СІЗО Івано-Франківської області вісім засуджених до смертної 
кари трималися в одиночних камерах без можливості спілкуватися з ін-
шими ув’язненими. Часто за ними спостерігали охоронці через маленьке 
вічко в дверях камери. Світло було ввімкнене протягом двадцяти чоти-
рьох годин на добу, а радіо вимикалося лише вночі. Далі Суд зауважує, 
що відповідно до свідчень матері заявника він страждав на нервовий роз-
лад до того, як він був затриманий та засуджений. На підставі його психіч-
ного захворювання він був звільнений від військової служби. Більше того, 
він страждав на хронічний гастрит. 

120. Крім того, Суд відзначає факти, встановлені Комісією, що до 
травня 1998 р. засудженим до смертної кари не дозволялося мати щоден-
них прогулянок, а вікна у їх камерах були повністю закриті ставнями ще 
незадовго до візиту делегатів. Під час інспекції делегатів Комісії камера 
заявника була свіжо побілена, мала відкритий туалет і умивальник з хо-
лодною водою, два ліжка, прикріплені до підлоги стіл і невелику лавку, 
центральне опалення та вікно з ґратами. В камері були деякі книжки, га-
зети, шахівниця, мило і туалетний папір. Камера заявника була перегріта, 
особливо в порівнянні з іншими приміщеннями в слідчому ізоляторі. 

121. Що стосується побачень заявника з матір’ю, Суд покладається 
на факт, встановлений Комісією, що два охоронці були присутні, коли 
батьки відвідували заявника, і вони були уповноважені переривати роз-
мову, коли вважали, що батьки чи заявник казали щось «неправдиве». 
Крім клопотання від 19 червня 1998 р. всі клопотання батьків заявника 
про побачення з ним були задоволені. Проте ці побачення відбувалися в 
більшості випадків через два або три місяці після подачі клопотання, а їх 
кількість була обмежена дванадцятьма на рік. 

122. Суд зазначає, що Комісія не могла встановити з достатньою чіт-
кістю, чи заявник або його мати просили про дозвіл священикові відвіда-
ти заявника в середині 1997 року. Однак можна сказати, що коли заявник 
побачився зі священиком 26 грудня 1998 р. після клопотання від 21 груд-
ня 1998 р., регулярних візитів священиків до ув’язнених не відбувалося, 
оскільки Інструкція не передбачала таких візитів. 
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123. Що стосується листування заявника, Суд зауважує, що хоча за-
явник мав право надсилати більше, ніж дванадцять листів на рік відповід-
но до Інструкції, до жовтня 1997 р. він не мав права цього робити. 

124. На підставі значної кількості документів, наданих сторонами, і 
фактів, встановлених Комісією під час візиту до СІЗО Івано-Франківської 
області відносно незадовго після вступу в законну силу вироку щодо за-
явника і після набуття чинності Конвенцією щодо України, Суд має мож-
ливість встановити детальну картину умов, у яких заявник утримувався з 
1996 р. і, зокрема, з 11 вересня 1997 р., дати набуття чинності Конвенцією 
щодо України, і до травня 1998 р., коли Інструкція почала застосовуватися 
в СІЗО Івано-Франківської області. 

125. З особливою тривогою Суд сприймає той факт, що принаймні до 
травня 1998 р. заявник разом з іншими засудженими до смертної кари, які 
утримувалися в СІЗО, двадцять чотири години на добу були зачинені в ка-
мерах, в яких був досить обмежений життєвий простір, що вікна камер 
були закриті таким чином, що природне освітлення не потрапляло, що не 
було передбачено можливості мати прогулянки і що майже не було можли-
вості зайняти себе якоюсь діяльністю або мати контакт з іншими людьми. 
Погоджуючись із зауваженнями КПК стосовно утримання засуджених до 
смертної кари в Україні в подібних умовах, Суд вважає, що утримання 
заявника в неприйнятних умовах такого роду становило поводження, що 
принижує гідність, усупереч статті 3 Конвенції. У справі заявника ситуа-
ція ускладнювалась тим фактом, що з 24 лютого по 24 березня 1998 р. він 
утримувався в камері без водопровідного крана та умивальника, а лише з 
невеликою трубою в стіні поруч з туалетом, коли подача води здійснюва-
лася з коридора, а стіни були вкриті фекаліями і не було зливного бачка в 
унітазу. Крім того, ситуацію заявника ускладнив той факт, що протягом 
усього цього періоду заявник знаходився під вироком смертної кари, хоча, 
як зазначалося в §§ 11 і 115, з березня 1997 р. діяв мораторій. 

126. Суд вважає, що у цій справі немає доказів існування позитивно-
го наміру принизити чи збентежити заявника. Однак, незважаючи на те, 
що питання, чи метою поводження було прагнення принизити чи збенте-
жити жертву, є фактором, який слід брати до уваги, відсутність такої мети не 
може виключати констатацію порушення статті 3 Конвенції (див. рішення 
у справі «V. проти Сполученого Королівства» [ВП], заява № 24888/94, § 71, 
ECHR 1999-IX; і рішення у справі «Калашников проти Росії», цитоване 
вище, § 101). Він вважає, що умови, в яких утримувався заявник, зокрема, 
до травня 1998 р., повинні були завдати йому значного психічного страж-
дання і принизити його людську гідність. 

127. Суд визнає, що після травня 1998 р. мало місце значне і посту-
пове вдосконалення як загальних умов утримання заявника, так і режиму, 
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що застосовувався в СІЗО. Зокрема, ставні на вікнах камер були зняті, було 
впроваджено щоденні прогулянки й розширено права засуджених на поба-
чення та листування. Проте Суд зауважує, що на дату впровадження цих 
покращень заявник уже утримувався в цих шкідливих умовах протягом 
близько тридцяти місяців, включаючи 8 місяців після набуття чинності 
Конвенцією для України. 

128. При розгляді суттєвих умов утримання заявника та занять, які 
йому пропонувались, Суд також звернув увагу, що Україна мала серйозні 
соціально-економічні проблеми в ході перехідного періоду і що до літа 
1998 р. адміністрація СІЗО працювала в складних економічних умовах і 
займалася впровадженням нового національного законодавства та відповід-
них інструкцій. Проте Суд зауважує, що брак коштів не може, в принципі, 
виправдати умови, які були настільки поганими, що перевищили поріг по-
водження, яке суперечить статті 3 Конвенції. Крім того, економічні проб-
леми України не можуть у будь-якому разі пояснити та виправдати окремі 
умови утримання, які у § 145 були визнані неприйнятними у цій справі. 

129. Відповідно, у цій частині було порушено статтю 3 Конвенції. 

ІІІ. ЗАЯВЛЕНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 8 КОНВЕНЦІЇ 

130. У своїй заяві заявник скаржився на обмеження права на побачення 
з родиною, а також на те, що йому не дозволяли мати зустрічі з адвокатом та 
відсилати й отримувати листи, дивитися телебачення і мати будь-який зв’я-
зок із зовнішнім світом. 

131. Суд вважає, що скарги заявника слід розглядати за статтею 8 
Конвенції, яка передбачає: 

«1. Кожен має право на повагу до його приватного і сімейного життя, 
до житла і до таємниці кореспонденції. 

2. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього 
права інакше, ніж згідно із законом і коли це необхідно в демократично-
му суспільстві в інтересах національної і громадської безпеки або еконо-
мічного добробуту країни, з метою запобігання заворушенням чи злочи-
нам, для захисту здоров’я чи моралі або для захисту прав і свобод інших 
осіб». 

132. Комісія встановила, що право заявника на побачення з матір’ю 
обмежувалось до одного побачення на місяць і що під час цих побачень 
були присутніми два охоронці, які слухали розмови і мали право втруча-
тися, коли вони вважали, що ув’язнений або його родичі казали щось 
«неправдиве». Крім того, Комісія встановила, що у побаченні могло бути 
відмовлено у разі застосування до заявника дисциплінарного покарання 
за порушення в’язничних правил. Що стосується листування, Комісія за-
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значала, що тоді, як відповідно до Інструкції заявник міг надсилати роди-
чам один лист на місяць і отримувати листи без обмежень щодо кількос-
ті, вся кореспонденція перлюструвалася. 

133. Погоджуючись із Комісією, Суд вважає, що вищезгадані обме-
ження становили втручання державного органу у використання заявником 
свого права на повагу до приватного і сімейного життя та кореспонденцію, 
гарантованого статтею 8 § 1 Конвенції. 

134. Таке втручання може бути виправданим лише при виконанні 
умов другого параграфа цієї статті. Зокрема, щоб не суперечити статті 8, 
втручання повинно бути здійснене «відповідно до закону», мати законну 
мету і бути необхідним у демократичному суспільстві для досягнення цієї 
мети (див. рішення у справі «Сільвер та інші проти Сполученого Королів-
ства» від 25 березня 1993 р., серія А № 61, с. 32, § 84; і рішення у справі 
«Петра проти Румунії» від 23 вересня 1998 р., Звіти 1998-VII, с. 2853, § 36). 

135. Насамперед Суд повинен розглянути, чи втручання було здійс-
нено «відповідно до закону». Цей вираз, по-перше, вимагає, щоб відпові-
дний захід мав певну підставу в національному законодавстві; він також 
стосується якості відповідного законодавства і вимагає, щоб воно було до-
ступне відповідній особі, яка, крім того, повинна бути здатна передбачити 
його наслідки для себе, а також, це законодавство повинно відповідати 
принципу верховенства права (див. рішення у справах «Круслін проти 
Франції» та «Ювіг проти Франції» від 24 квітня 1990 р., серія А № 176-А, 
с. 20, § 27, і серія А № 176-В, с. 52, § 26, відповідно). 

136. Стверджуючи, що ці вимоги були виконані, Уряд посилався у 
своїх письмових зауваженнях на Закон «Про попереднє ув’язнення» та 
Виправно-трудовий кодекс. У своїх наступних зауваженнях він також по-
слався на Інструкцію та Тимчасове положення. Заявник стверджував, що 
лише певні внутрішні інструкції видавалися для регулювання умов утри-
мання осіб, які очікували смертної кари. 

137. Суд зауважує, що закон регулює умови утримання до вступу 
вироку в законну силу. Крім того, він зауважує, що хоча Кодекс передба-
чає загальну правову основу для умов тримання під вартою, компетентні 
органи влади у цій справі не посилалися на його положення, коли інфор-
мували заявника чи його батьків про правила, які застосовуються до за-
судженого до смертної кари. 

138. З документів, поданих сторонами, та фактів, встановлених Ко-
місією, випливає, що після вступу вироку в законну силу умови тримання 
під вартою засуджених до смертної кари регулювалися Інструкцією, ви-
даною Міністерством юстиції, Генеральним прокурором та Верховним 
Судом. Суд зазначає, що Інструкція була внутрішнім документом, який 
не підлягав публікації, а тому не був доступний громадськості. 
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139. Суд зазначає, що Інструкція була замінена Тимчасовим положен-
ням, затвердженим Державним департаментом з питань виконання пока-
рань наказом № 72 від 25 червня 1999 р. і зареєстрованим у Міністерстві 
юстиції 1 липня 1999 р. за № 426/3719, який набув чинності 11 липня 1999 р. 
і був доступним для громадськості. Тимчасове положення розширило права 
засуджених до смертної кари. Зокрема ув’язненим було дозволено отриму-
вати шість посилок та три бандеролі на рік, відправляти і отримувати листи 
без обмежень та мати щомісячні побачення з родичами тривалістю до двох 
годин. Проте, як зазначалося Комісією, Тимчасове положення не застосо-
вувалось до фактів, на які скаржився заявник і які мали місце до 11 липня 
1999 р. 

140. За цих обставин Суд вважає, що не можна сказати, що втручан-
ня в право заявника на повагу до приватного і сімейного життя та кореспон-
денцію було здійснене «відповідно до закону», як вимагається статтею 8 
§ 2 Конвенції. 

141. З огляду на цей висновок Суд, як і Комісія, вважає зайвим роз-
глядати, чи в цій справі втручання було необхідним у демократичному сус-
пільстві для досягнення однієї з законних цілей в сенсі статті 8 § 2 Кон-
венції. 

142. Таким чином, статтю 8 Конвенції було порушено. 

IV. ЗАЯВЛЕНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 9 КОНВЕНЦІЇ 

143. У своїй заяві заявник стверджував, що йому не дозволялося мати 
побачення зі священиком. 

144. Суд вважає, що ця скарга заявника повинна розглядатися за стат-
тею 9 Конвенції, яка передбачає таке: 

«1. Кожен має право на свободу думки, совісті і віросповідання; це 
право включає свободу змінювати свою релігію або свої переконання, а та-
кож свободу сповідувати свою релігію або переконання як одноособово, 
так і спільно з іншими, прилюдно чи приватно, в богослужінні, ученні, ви-
конанні та дотриманні релігійних і ритуальних обрядів. 

2. Свобода сповідування релігії або переконання підлягає лише та-
ким обмеженням, які встановлені законом і є необхідними в демократич-
ному суспільстві в інтересах громадської безпеки, для охорони громадсь-
кого порядку, здоров’я чи моралі або для захисту прав і свобод інших 
осіб». 

145. Уряд стверджував, що заявник ніколи не просив про побачення 
зі священиком. Відповідно до фактів, встановлених Комісією, це запере-
чувалось батьками заявника, але підтверджувалось певними свідками, за-
слуханими нею. 



С П Р А В А  « К У З Н Є Ц О В  П Р О Т И  У К Р А Ї Н И »  

 77 

146. Комісія не змогла встановити з достатньою ясністю, чи заявник 
або його мати клопотали перед національними органами влади про дозвіл 
на побачення заявника зі священиком до 21 грудня 1998 р. Проте Комісія 
встановила на підставі усних свідчень та документів, наданих їй, що за-
явник не міг брати участь у недільній службі, яка була доступною ін-
шим ув’язненим, і що фактично його не відвідував священик до 26 груд-
ня 1998 р. 

147. Суд приймає висновки Комісії і, як і Комісія, вважає, що ця си-
туація становила втручання у реалізацію заявником «свободи виявлення 
релігійних поглядів або віри». Таке втручання суперечить статті 9 Конвен-
ції, якщо воно не «передбачене законом», переслідує одну або кілька за-
конних цілей, зазначених у § 2, і є «необхідним у демократичному суспіль-
стві» для досягнення цих цілей. 

148. Розглядаючи скарги заявника за статтею 8 Конвенції, Суд уже 
зауважував, що умови утримання засуджених до смертної кари регулю-
валися Інструкцією, яка відповідно до витягу, наданого Урядом, не нада-
вала засудженим до смертної кари права на побачення зі священиком. 
Крім того Суд уже дійшов висновку, що Інструкція не відповідала вимо-
гам, які висуваються статтею 8 § 2 Конвенції до «закону». 

149. Правда, Інструкція була замінена Тимчасовим положенням, яке 
набуло чинності 11 липня 1999 р. Проте, хоча воно гарантує право ув’язне-
них молитися, читати релігійну літературу та мати побачення зі священи-
ком, Тимчасове положення не застосовувалось до фактів, на які скаржився 
заявник і які мали місце до 11 липня 1999 р. 

150. За цих обставин Суд вважає, що втручання в право заявника ви-
являти релігійні погляди чи віросповідання не було здійснене «відповідно 
до закону», як цього вимагає стаття 9 § 2 Конвенції. Він вважає зайвим 
розглядати, чи в цій справі втручання було «необхідним у демократичному 
суспільстві» для досягнення однієї з «законних цілей» в сенсі статті 9 § 2 
Конвенції. 

151. Відповідно, статтю 9 було порушено. 

V. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ 

152. Стаття 41 Конвенції передбачає таке: 
«Якщо суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї і 

якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони передбачає 
лише часткову компенсацію, Суд у разі необхідності, надає потерпілій сто-
роні справедливу сатисфакцію». 
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А. ШКОДА 

153. Заявник вимагав 3 130 000 українських гривень як компенсацію 
моральної шкоди. 

154. Уряд стверджував, що вимоги заявника про відшкодування мо-
ральної шкоди за стверджуване порушення статті 3 Конвенції в зв’язку з 
умовами утримання в «коридорі смерті» та стверджуваний брак ефектив-
ного розслідування були надзвичайно великими. Він попросив Суд визна-
чити справедливу сатисфакцію на справедливій основі, беручи до уваги 
прецедентну практику з подібних питань та економічну ситуацію в Україні. 
Крім того, Уряд стверджував, що вимоги заявника про відшкодування мора-
льної шкоди за нібито жорстоке поводження були необґрунтованими. 

Крім того Уряд зауважував, що вимоги заявника про відшкодування 
моральної шкоди у зв’язку зі стверджуваним порушенням статті 8 Конвенції 
були частково необґрунтованими. Він вважав, що констатація порушення 
статей 8 і 9 становитиме відповідну компенсацію моральної шкоди. 

155. Беручи до уваги свої висновки стосовно скарг заявника, Суд вва-
жає, що він зазнав певної моральної шкоди через умови, в яких він перебу-
вав в «коридорі смерті», і ця шкода не може бути компенсована виключно 
констатацією порушення. Оцінюючи розмір шкоди на справедливій основі, 
Суд присуджує заявникові 2 000 євро. 

В. СУДОВІ ВИТРАТИ 

156. Заявник вимагав 12 600 українських гривень відшкодування су-
дових витрат, пов’язаних із провадженням у національних органах та в 
органах Конвенції. 

157. Уряд заперечив цю вимогу. Він стверджував, що заявник не надав 
на підтвердження своєї вимоги жодних документів, і що відповідні суми 
були надзвичайно великими і невиправданими. 

158. Суд нагадує, що для того, щоб судові витрати були включені у 
винагороду за статтею 41, слід встановити, що вони були насправді здій-
снені та були необхідними для запобігання ситуації, щодо якої є висно-
вок про порушення Конвенції, чи отримання компенсації за порушення і 
що вони були розумними за розміром (див. рішення у справі «Нільсен і 
Джонсон проти Норвегії» [ВП], № 23118/93, § 43, ECHR 1999-VIII). Суд 
не переконаний, що всі судові витрати, які перевищують 53 000 гривень, 
були необхідними у зв’язку зі скаргами, надісланими в інституції у Страс-
бургу. Він зауважує, що вимога заявника включала витрати за послуги адво-
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катів під час кримінального провадження в національних судах. Однак ці 
витрати не стосуються порушення статей 3, 8 і 9 Конвенції. 

159. Беручи до уваги також те, що заявник досяг успіху лише в час-
тині своєї заяви, поданої відповідно до Конвенції, і вирішуючи питання 
на справедливій основі, Суд присуджує заявникові кошти в сумі 1 000 євро. 

C. ПЕНЯ 

160. Суд вважає, що пеня, яка нараховуватиметься у разі несвоєчасної 
сплати, дорівнює граничній позичковій ставці Європейського центрального 
банку плюс три відсоткові пункти. 

На цих підставах Суд одностайно 

1. Постановляє, що статтю 3 Конвенції не було порушено в частині 
стверджуваного побиття заявника в СІЗО Івано-Франківської області; 

2. Постановляє, що статтю 3 Конвенції було порушено в частині від-
сутності ефективного офіційного розслідування скарг заявника про побиття 
в СІЗО Івано-Франківської області; 

3. Постановляє, що статтю 3 Конвенції було порушено в частині 
умов утримання заявника в «коридорі смерті»; 

4. Постановляє, що було порушено статтю 8 Конвенції; 
5. Постановляє, що було порушено статтю 9 Конвенції; 
6. Постановляє: 

(а) що держава-відповідач повинна сплатити заявникові протягом 
трьох місяців такі суми: 

(і) 2 000 (дві тисячі) євро як компенсацію моральної шкоди в 
українських гривнях за курсом на день розрахунку; 

(іі) 1 000 (одну тисячу) євро судових витрат в українських грив-
нях за курсом на день розрахунку; 

(ііі) будь-який податок, який може справлятися з вищевказаних сум; 
(в) що після закінчення вищевказаних трьох місяців до остаточного 

розрахунку на вищевказані суми нараховуватиметься відсоток, що дорів-
нює граничній кредитній ставці Європейського центрального банку, що 
діятиме в період несплати, плюс три відсоткових пункти; 

7. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції. 
Здійснено англійською і повідомлено письмово 29 квітня 2003 р. від-

повідно до правила 77 §§2 і 3 Регламенту Суду. 
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C O N S E I L 

D E L ’ E U R O P E 
C O U N C I L 

O F E U R O P E 

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

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ 

ЧЕТВЕРТА СЕКЦІЯ 

СПРАВА «ХОХЛИЧ ПРОТИ УКРАЇНИ» 

(Заява № 41707/98) 

РІШЕННЯ 

СТРАСБУРГ 
29 квітня 2003 року 

Це рішення набуває чинності відповідно до умов, визначених стат-
тею 44 § 2 Конвенції. Воно може бути відредагованим. 

У справі «Хохлич проти України» 

Європейський суд з прав людини (четверта секція), засідаючи палатою, 
до складу якої увійшли судді: 

сер Н. Братца, голова, 
п. М. Пеллонпя, 
пані Е. Палм, 
п. Й. Макарчик, 
пані В. Стражницька, 
п. В. Буткевич, 
п. Р. Марусте, 
та п. М. О’Бойл, секретар секції, 
порадившись у нарадчій кімнаті 25 березня 2003 року, 
виносить таке рішення, яке було прийнято у зазначений вище день: 
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ПРОЦЕДУРА 

1. Справа ґрунтується на заяві (№ 41707/98), поданої в Суд проти 
України Миколою Хохличем, польської національності (далі – заявник) 
9 лютого 1998 року відповідно до статті 34 Конвенції про захист прав 
і основних свобод людини (далі – Конвенція). 

2. Заявника в Суді представляє п. Воскобойников та з червня 
2000 р. п. Хитсинський та п. Стецько. Український Уряд (далі – Уряд) 
представляє Уповноважений, пані Валерія Лутковська, з Міністерства 
юстиції. 

3. Заявник стверджував, між іншим, що умови, у яких він знаходився 
в камері смертників у тюрмі м. Хмельницького, можна вважати нелюдсь-
кими та такими, що принижує людську гідність, поводженням. 

4. Заяву було передано до Суду 1 листопада 1998 року, коли на-
був чинності Протокол № 11 до Конвенції (стаття 5 § 2 Протоколу 
№ 11). 

5. Заяву було передано до Четвертої секції Суду (§ 1 правила 52 Рег-
ламенту Суду). У цій секції відповідно до правила 26 § 1 Регламенту Суду 
була сформована палата, яка повинна була розглядати справу. 

6. Порадившись зі сторонами, Президент Палати прийняв рішен-
ня, що в інтересах належного судочинства провадження у справі по-
винно відбуватися одночасно з провадженням у справах «Назаренко 
проти України», «Алієв проти України», «Данкевич проти України», 
«Полторацький проти України», «Кузнєцов проти України» (заяви 
№№ 39483/98, 41220/98, 40679/98, 38812/97, 39042/97 (стаття 43 § 2 Рег-
ламенту)). 

7. Своїм рішенням від 25 травня 1999 року палата визнала заяву част-
ково прийнятною. 7 та 8 жовтня 1999 р. Суд здійснив візит для оцінки 
обставин до тюрми м. Хмельницького. 

8. Уряд, але не заявник, подали свої зауваження щодо суті заяви 
(§ 1 правила 59). 

9. 1 листопада 2001 року Суд змінив склад Секцій (§ 1 правила 25). 
Цю справу було передано новому складу Четвертої секції. 

10. У термін 13-15 червня 2000 р. на запит Суду Інститут фтизіатрії 
і пульмонології ім. Яновського здійснив незалежну медичну експертизу 
заявника та його співкамерника п. Р. Юсіва. 
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ФАКТИ 

І. КОНКРЕТНІ ОБСТАВИНИ СПРАВИ 

А. ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС ПОДІЙ 

11. У лютому 1995 р., заявник, якому тоді було 19 років, був заарешто-
ваний міліцією у зв’язку із деякими подіями та 13 березня 1995 р. він був 
залишений під ватрою до проведення попереднього розслідування. 

12. 9 лютого 1996 р. Хмельницький обласний суд визнав заявника 
винним у скоєнні 2-х убивств та засудив заявника до смертної кари. 

13. 26 березня 1996 р. Верховний Суд України підтримав рішення суду 
першої інстанції. 

У вересні 1997 р. у заявника був виявлений туберкульоз. 
14. 29 жовтня 1997 р. прокурор Хмельницької області проінформу-

вав матір заявника, що національне законодавство не дозволяє візити нота-
ріуса до осіб, які засуджені до страти. 30 жовтня 1997 р. Міністерство внут-
рішніх справ підтвердило цю інформацію. 

15. 10 грудня 1997 р. обласний суд надав заявникові дозвіл на візит 
нотаріуса. 

16. 6 січня 1998 р. Перша Хмельницька державна нотаріальна контора 
підтвердила, що між 5 грудня 1997 р. та 6 січня 1998 р. вона не отриму-
вала будь-якого письмового дозволу для візиту до заявника. 

17. 10 лютого 1998 р. нотаріус відвідав заявника та засвідчив підпис 
заявника на дорученні. 

18. Мораторій на виконання смертної кари був проголошений Пре-
зидентом України 11 березня 1997 року. Рішенням № 11рп/99 від 29 грудня 
1999 року Конституційний Суд України визнав неконституційними поло-
ження Кримінального кодексу стосовно смертної кари. Покарання у вигляді 
смертної кари було, таким чином, замінене на довічне ув’язнення відповідно 
до Закону № 1483-ІІІ від 22 лютого 2000 р. 

19. 21 червня 2000 р. обласний суд замінив заявникові покарання у 
вигляді смертної кари на довічне позбавлення волі. 

В. УСНІ СВІДЧЕННЯ ПЕРЕД ДЕЛЕГАТАМИ СУДУ 

20. Свідчення заявника та 4 інших свідків були отримані делегатами 
Суду у Хмельницькій тюрмі 7 та 8 жовтня 1999 р. Ці твердження можуть 
бути коротко викладені таким чином: 
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1. Заявник 

(а) Основні умови утримання заявника в «коридорі смерті» 

21. Заявник стверджував, що він був проінформований про його права 
та обов’язки як засудженої особи 22 вересня 1999 р., коли йому було надано 
листівку із викладеними правами та обов’язками ув’язненого. Він повинен 
був підписати цей документ. 

22. Він підтвердив, що бажає знаходитися в камері наодинці. На день 
візиту делегатів Суду до слідчого ізолятора м. Хмельницького він утриму-
вався у одиночній камері. 

23. Заявник не скаржився на медичний догляд у слідчому ізоляторі, 
окрім догляду щодо туберкульозу. Він звертався із проханням щодо сто-
матологічного лікування, однак йому повідомили, що протягом такого ліку-
вання повинен бути присутній караульний і що лікування буде дуже дов-
гим. Він поскаржився щодо такої практики до голови медичного підроз-
ділу слідчого ізолятора та до фельдшера. Однак він ніколи не подавав пись-
мові скарги. Він також не повідомляв свою матір про його проблеми із 
зубами. 

24. Заявник стверджував, що він майже завжди був голодний. Бі-
льше того, гаряча вода, яку приносили із кухні, ніколи не була достатньо 
гарячою, щоб приготувати чай. 

25. Він також стверджував, що температура в його камері була за-
довільна лише влітку, але зимою було дуже холодно. 

26. Йому дозволяли приймати гарячий душ один раз на тиждень, 
але, згідно з його твердженнями, ванна кімната була в неприйнятному стані. 

27. Єдина лампа у його камері була ввімкнена 24 години на добу, але 
вона не дуже турбувала заявника. Вікно відкривалось персоналом слідчо-
го ізолятора протягом його прогулянок удень. Він не міг відкривати його 
самостійно. Згідно з його твердженнями, вікно було зачинено ставнями 
до 1 жовтня 1999 р. 

28. Він заявляв, що його туалет в камері не закривався. Він мав мож-
ливість змивати. 

29. Заявник стверджував, що умови в камерах, де він раніше був, 
були такими ж. 

30. Він підтвердив, що 25 лютого, 29 квітня та 27 жовтня 1998 р. він 
написав, за власним бажанням, три заяви, згідно з якими він не мав жодних 
скарг на адміністрацію слідчого ізолятора. Він написав ці заяви на прохан-
ня адміністрації слідчого ізолятора, але він не був повідомлений, навіщо 
ці заяви потрібні. Він підтвердив, що ніякого тиску на нього у зв’язку із 
цими заявами на нього не здійснювалось. 
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31. Заявник сказав, що протягом його перебування у слідчому ізоля-
торі його ніколи не наказували. 

32. Він заявив, що в 1997 р. він довідався про мораторій на смертну 
кару. Але він ніколи не був формально повідомлений про це національною 
владою. 

(в) Деталі щодо хвороби заявника на туберкульоз 

33. Заявник стверджував, що він був поміщений у камеру із чолові-
ком, п. Юсівим, який хворів на туберкульоз, і що він також був інфікований 
на цю хворобу. Він сказав, що він пройшов перше рентгенівське обсте-
ження у березні 1995 року, коли він був поміщений до слідчого ізолятора 
м. Хмельницького. Згідно з його твердженнями, між березнем та вереснем 
1997 р. він не проходив рентгенівського обстеження. Він підтвердив, що 
знаходився разом із п. Юсівим 5 місяців, між 3 лютого та 4 червня 1997 р. 

34. Заявник стверджував, що ув’язнені проходили рентгенівське об-
стеження кожні 6 місяців і що їм надавалися спеціальні засоби для того, 
щоб запобігти процесу розвитку туберкульозу. Проте, заявник не відповів 
на коментар делегатів Суду: «Ви стверджуєте, що Ви проходили обстежен-
ня кожні 6 місяців. Але це не відповідає тому періоду, який ми раніше 
обговорювали, тому що Ви сказали, що Ви не проходили обстеження з 
5 березня 1995 р. до вересня 1997 р.». 

35. Згідно з твердженнями заявника, окрім п. Юсіва, ніхто більше, з 
ким він знаходився в камерах, не був хворий на туберкульоз. 

36. Він сказав, що препарат проти туберкульозу був наданий його 
родиною. Стан його здоров’я не покращився одразу ж після застосування 
препарату. Він сказав: «Стало гірше з самого початку. Але оскільки я став 
отримувати медикаменти, стан мого здоров’я покращився». Він не був госпі-
талізований. 

(с) Практика слідчого ізолятора щодо кореспонденції заявника 
та отримання посилок, передач та бандеролей 

37. Заявник стверджував, що доки смертний вирок не вступив у си-
лу, йому було дозволено отримувати щомісячно одну посилку із речами, 
які придбані в тюремному магазині. 5 жовтня 1998 р. він отримав першу 
посилку від його матері. Він хотів отримати більше посилок або банде-
ролей. Він ніколи не був покараний адміністрацією слідчого ізолятора шля-
хом обмеження кількості посилок, які могли бути йому надіслані його 
родиною. 

38. Заявник сказав, що до 23 вересня 1999 р. він не був повідомлений, 
що він має право відправляти й отримувати листи та посилки до і від 
своєї родини. Але заявник сказав, що він писав один лист на місяць. 
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(d) Практика слідчого ізолятора щодо прогулянок 

39. Заявник підтвердив, що він мав щоденну одногодинну прогулянку 
після 5 травня 1998 р. Прогулянки відбувались кожного дня, але заявник, 
оскільки він не мав годинника, не міг сказати, чи дійсно вони продовжу-
вались 1 годину. У нього не складалося враження, що ці прогулянки були 
скорочені. Він повинен був гуляти наодинці та бути із надягнутими на-
ручниками, навіть у зимовий час, що позбавило його можливості робити 
фізичні вправи. Він сказав, що коли він був у камері із іншим ув’язненим, 
вони ходили разом. 

(е) Візит нотаріуса до заявника 

40. Заявник підтвердив, що дозвіл від адміністрації слідчого ізолятора 
на візит нотаріуса не надавався та був наданий тільки після рішення облас-
ного суду і що нотаріус відвідав його 2 лютого 1998 р. Він скаржився, що 
рішення суду було винесено 10 грудня 1997 р., але дозвіл був наданий через 
2 місяці. Проте ця затримка не завдала йому ніякої шкоди. 

41. Згідно з твердженнями заявника, нотаріуса до слідчого ізолятора 
запросила його мати. Він особисто ніколи не подавав заяву письмово – 
тільки усно. 

(f) Практика слідчого ізолятора щодо візитів родичів до заявника 

42. Заявник сказав, що його мова його матері – польська. Він зіткнувся 
із деякими проблемами стосовно спілкування його родичів із адміністра-
цією слідчого ізолятора. Він підтвердив, що справа була владнана 7 міся-
ців тому. 

2. п. Анатолій Р. Юрченко 

43. Свідок був начальником слідчого ізолятора м. Хмельницького. 
Він працював начальником 12 років. 

(а) Основні умови тримання заявника в «коридорі смерті» 

44. Свідок сказав, у слідчому ізоляторі було ув’язнено біля 584 особи, 
серед яких 411 знаходились під слідством та 173 засуджених. 9 ув’язнених 
знаходились у камерах «смертників». Вони знаходилися в окремому кори-
дорі у восьми спеціальних камерах, які пристосовані для цієї категорії 
ув’язнених. 

45. З початку заявник знаходився в камері із іншим ув’язненим. На 
день прибуття делегатів він утримувався в окремій камері. Згідно з його 
твердженнями, засуджені до страти утримувались у камерах по дві особи 
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та за їх власним бажанням в окремих камерах. Слідчий ізолятор вів запис 
переміщення ув’язнених. 

46. Згідно з його твердженнями, заявник спочатку був ув’язнений на 
три роки у 1994 р. Він був звільнений після амністії Президента України. 
Він був заарештований знову 10 березня 1995 р. та поміщений до слідчого 
ізолятора м. Хмельницького 13 березня 1995 р. 

47. Свідок заявив, що ув’язнені мали право направляти скарги щодо 
умов їх утримання через співробітника слідчого ізолятора, відповідального 
за відповідну частину слідчого ізолятора, який проходить регулярно всі 
камери та реєструє всі скарги й передає їх начальникові слідчого ізолятора. 
Свідок підтвердив, що всі внутрішні скарги були зареєстровані. 

48. Він сказав, що заявник ніколи не подавав письмові скарги ані 
йому, ані прокуророві, ані до Верховного Суду. Всі скарги подавались 
від імені заявника його матір’ю. Протягом знаходження у слідчому ізоля-
торі заявник особисто подав одну заяву про виділення матрацу. Його мати 
спілкувалась із свідком, коли скаржилась на заходи щодо посилок та бан-
деролей та щодо її зустрічей із заявником. 

49. У відповідь на питання делегатів: «Чи були випадки, окрім тих, 
про які веде мову заявник, коли скарга, яка стосується умов утримання 
під вартою або поганого поводження персоналу слідчого ізолятора при-
звела до таких наслідків, як догана або покарання?», свідок відповів: «Ні, 
ми не маємо таких прикладів». 

50. Свідок розцінив як позитивні останні зміни стосовно умов утри-
мання осіб, засуджених до смертної кари, у результаті мораторію на ви-
конання покарань. 

(в) Деталі щодо туберкульозу заявника 

51. Свідок заявив, що протягом досудового слідства та після прого-
лошення вироку заявник утримувався разом із п. Юсівим. Обидва вони 
були здорові у той час, що підтверджує рентгенівське обстеження. 

52. 4 липня 1997 р. регулярне медичне обстеження виявило у п. Юсіва 
туберкульоз, після чого почалось його лікування. У той же час заявник 
був відокремлений від п. Юсіва та мав запобіжне лікування як особа, що ма-
ла контакт із інфікованим хворим. Фактично, через два місяці у заявника теж 
був виявлений туберкульоз, що потягло відповідне лікування заявника. 

53. У відповідь на коментар делегатів: «Перше дослідження п. Юсіва 
відбулось 4 липня 1997 р. У той же час заявника також перевірили і вияви-
ли підозру на туберкульоз. Пізніше, 18 вересня 1997 р., підозра змінилася 
на підтвердження діагнозу, тому що рентгенівське обстеження підтвердило 
наявність хвороби», свідок заявив: «Я би хотів, щоби ви знали, що кожний 
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ув’язнений проходить медичну перевірку при його прибутті. Він обстежу-
ється рентгеном та розміщується у відповідній камері». 

54. Заявник сказав, що голова медичного підрозділу працював у слі-
дчому ізоляторі м. Хмельницького протягом 5 років та працював там як 
лікар між 1995 та 1997 рр., коли у заявника був виявлений туберкульоз 
і коли його почали лікувати. 

55. Він також заявив, що в 1999 р. 23 особи, які утримувались у слід-
чому ізоляторі, хворіли на туберкульоз. Вони утримувались окремо і до 
них застосовувались заходи для попередження будь-яких контактів із ін-
шими ув’язненими. 

(с) Практика слідчого ізолятора щодо кореспонденції 
та отримання посилок та бандеролей 

56. Згідно з твердженнями свідка, слідчий ізолятор веде реєстр вхідних 
та вихідних листів. Кожний ув’язнений має окрему справу, у якій адміністра-
ція слідчого ізолятора фіксує всю його кореспонденцію, посилки та зустрічі. 

(d) Візит нотаріуса до заявника 

57. У відповідь на коментар делегатів: «У 1997 р. мати заявника 
запитувала неодноразово, щоб начальник слідчого ізолятора засвідчив до-
віреність її сина юристові або щоб дозволив візит нотаріуса. Нотаріус був 
допущений до заявника 10 лютого 1998 р., але співставлення із іншими 
справами дає підстави вважати, що відбулась затримка у декілька місяців», 
свідок заявив: «Дозвіл на зустріч із нотаріусом був наданий обласним судом. 
Тільки після того, як ми отримали цей дозвіл, ми допустили цей візит». 
Він підтвердив, що мати заявника була повідомлена про те, що начальник 
закладу попереднього ув’язнення не уповноважений засвідчувати підпис 
на довіреності. Свідок додав, що згідно з українським законодавством, як-
що ув’язнений бажає бачити свого юриста, він направляє запит до началь-
ника слідчого ізолятора. Якщо юрист має всі необхідні документи, які засві-
дчують, що він є адвокатом, йому надається дозвіл бачитися із ув’язненим 
хоч кожного дня без будь-яких обмежень. Проте, правила, які регулюють 
візити нотаріуса інші. 

58. Представник Уряду пояснив, що у відповідності до національного 
законодавства адвокат має право побачення із клієнтом у будь-який час 
без обмеження терміну цих зустрічей, про що було зазначено вище началь-
ником слідчого ізолятора. Представник заявника перед Європейським судом 
п. Воскобойников не був адвокатом та не мав законних підстав. Якщо б він 
був адвокатом, довіреність йому була б непотрібна. 

59. Свідок далі заявив, що оскільки п. Воскобойников не був адвока-
том, він не був зобов’язаний надавати йому будь-яку інформацію, включаю-
чи інформацію, яка стосується режиму, застосованого до заявника. 
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3. пані Марія Й. Хохлич 

60. Свідок є матір’ю заявника. 

(а) Загальні умови утримання заявника в камері «смертників» 

61. Свідок заявила, що електрична лампа в камері її сина була дуже 
яскравою та світила весь час. У камері не було денного світла. Камера була 
дуже сирою та холодною. Їжа була, відповідно до її тверджень, також дуже 
поганою. Вона сказала, що вона скаржилась про ці факти до начальника 
слідчого ізолятора та до голови департаменту виконання покарань. 

62. Вона заявила, що її синові інколи замість чаю давали гарячу воду. 
63. У відповідь на питання делегатів: «Ми були проінформовані, що 

ваш син надав декілька заяв, які підтверджують, що він не має ніяких пре-
тензій щодо умов утримання, медичного обслуговування тощо. Чи гово-
рив ваш син, що він був примушений надати такі заяви?», свідок заявила: 
«Після того, як ми звернулись до Ради Європи, мій син та інші ув’язнені 
написали заяву, що вони не бажають, щоб приїхала делегація. Я говорила 
із моїм сином, і він сказав мені, що я не знаю багатьох речей, і я зрозуміла, 
що він мав на увазі». 

(в) Деталі щодо хвороби заявника на туберкульоз 
та інших проблем із здоров’ям 

64. Свідок заявила, що її син захворів на туберкульоз у слідчому ізоля-
торі. Під час зустрічі він сказав, що кашляє кров’ю. Пізніше вона звернулась 
із заявою до начальника слідчого ізолятора із скаргою, що заявник ділить 
камеру із хворою людиною. Вона також звернулась із заявою до влади для 
отримання медичної допомоги. Ліки частково були принесені нею, а част-
ково надані медичним департаментом слідчого ізолятора. Згідно з тверджен-
нями свідка, медична допомога була недостатньою. 

65. Свідок сказала, що заявник мав проблеми із печінкою та шлун-
ком, а також із зубами. Вона звернулась до лікаря слідчого ізолятора, але 
отримала відповідь, що слідчий ізолятор не має достатньо медичних засо-
бів, щоб забезпечити ув’язненим необхідний стоматологічний догляд. Вона 
сказала, що її синові вирвали два зуби без застосування анестезії і що вона 
скаржилась на це усно і письмово. 

66. Далі вона сказала, що вона хотіла принести деякі препарати своєму 
синові до слідчого ізолятора, але начальник слідчого ізолятора не дав на 
це дозволу. Вона заявила: «Препарати від туберкульозу або грипу, загальні 
болезаспокійливі я звикла носити їм регулярно. Проте такі, як тваринний 
жир, мені дозволили передавати лише 2 або 3 місяці тому». 
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67. У відповідь на питання делегатів: «Адміністрація слідчого ізоля-
тора наполягає на тому, що п. Юсів був обстежений рентгеном 19 серпня 
1995 р. і що він не був хворий на той час. Вважаючи, що вони обидва за-
хворіли, але Ваш син не заразився від п. Юсіва, чи маєте Ви якісь коментарі 
щодо цих тверджень?», свідок заявила: «Вони знайшли туберкульоз спершу 
у п. Юсіва і після того, як вони обидва були в одній камері, вони віднайшли 
туберкульоз і у мого сина». У відповідь на коментар делегатів: «Згідно з 
нашими записами, обстеження, яке виявило у п. Юсіва туберкульоз, прово-
дилось 4 липня 1997 р., а Ваш син знаходився із ним з 5 лютого до 4 липня 
1997 р. Адміністрація наполягає на тому, що одразу, як було виявлено 
стан здоров’я п. Юсіва, Ваш син був переведений до іншої камери», свідок 
заявила: «Ні. Це неправда. Інший ув’язнений, який знаходився із п. Юсівим 
до мого сина, сказав, що навіть тоді він кашляв кров’ю». 

68. Свідок далі сказала, що вона просила доступу до медичної справи 
свого сина, але їй було відмовлено. Її запит щодо обстеження її сина спе-
ціалістом також був відхилений. Їй було сказано, що обстеження такого 
роду ув’язненим такої категорії неможливе. 

(с) Практика слідчого ізолятора щодо отримання посилок 
та бандеролей 

69. Свідок підтвердила, що її син отримав першу посилку 5 жовтня 
1998 р. Вона просила дозволу надіслати посилку в деяких попередніх ви-
падках, доки її син не захворів, але в дозволі було відмовлено. Її перша 
заява була направлена півтора роки тому. 

70. Свідок сказала, що в серпні 1999 р. адміністрація слідчого ізоля-
тора не хотіла приймати її передачі синові. Їй було сказано, що така кате-
горія ув’язнених не має права отримувати звичайні посилки, а лише 2 ма-
ленькі передачі на рік. Вона скаржилася «всюди», але без ніякого успіху. 

(d) Практика слідчого ізолятора стосовно щоденної прогулянки 

71. Свідок сказала, що заявникові не дозволялося гуляти, доки вона 
не звернулася до Ради Європи. Згідно з її твердженнями, йому дозволили 
мати щоденні прогулянки з квітня 1998 р. Свідок підтвердила, що її син 
скаржився начальникові слідчого ізолятора, що його руки були сковані на-
ручниками протягом прогулянки. 

(е) Практика слідчого ізолятора щодо візитів матері заявника 

72. Свідок сказала, що її син був із руками, скованими наручниками, 
протягом її зустрічей із ним. Більше того, вони зіткнулись із проблемами, 
коли вони говорили польською при зустрічах. Згідно з її твердженнями, на-
чальник слідчого ізолятора прийшов на одну з їх зустрічей із магнітофоном. 
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4. п. Олег С. Вичавка 

73. Свідок був лікарем слідчого ізолятора та головою медичного де-
партаменту слідчого ізолятора з 1 червня 1999 р. Раніше він працював у 
слідчому ізоляторі лікарем з 1995 р. 

74. Він заявив, що медичний підрозділ включає 2 лікарів, які пра-
цюють постійно, та кілька лікарів за сумісництвом: стоматолог, дерматолог, 
спеціаліст-рентгенолог, голова лабораторії та пульмонолог. Він також вклю-
чає 2 медичних помічників та медичну сестру за сумісництвом, асистента 
рентгенолога та асистента лабораторії. Він вважав такий персонал достат-
нім для потреб слідчого ізолятора м. Хмельницького. Він підтвердив, що 
не було різниці між категоріями ув’язнених в очах персоналу медичного 
підрозділу. Кожного дня медичний асистент обходив усі камери у слідчому 
ізоляторі. Якщо він був спроможний забезпечити необхідну допомогу, 
він робив це. Якщо ні, він організовував відвідування лікаря або відповід-
ного спеціаліста. 

75. Свідок заявив, що ті ув’язнені, які знаходились у слідчому ізоля-
торі більше 6 місяців, обстежувались рентгеном на регулярній основі 
кожні 6 місяців. 

76. У відповідь на питання делегатів: «Ми маємо інформацію, що 
заявник та п. Юсів були обстежені рентгеном після прибуття до слідчого 
ізолятора 13 та 19 серпня відповідно. Ці обстеження не дали ніяких пока-
зань щодо наявності туберкульозу. Заявник та п. Юсів потім знаходились 
у камері з 3 лютого до 4 липня 1997 р. 04 липня 1997 р. регулярний медич-
ний огляд виявив у п. Юсіва туберкульоз легень без росту мікробактерій. 
Потім заявник став подавати симптоми і виникла підозра на наявність 
туберкульозу і в нього. Це було підтверджено рентгенівським обстежен-
ням 18 вересня 1997 р. Ми би хотіли задати Вам дуже важливе питання та 
ми би хотіли перевірити це медичними справами. У період між обстежен-
ням у 1995 р. та обстеженням, яке виявило туберкульоз спершу у п. Юсіва, 
а потім у заявника, чи були регулярні та обов’язкові піврічні рентгенівські 
обстеження цих двох осіб?», свідок заявив: «Не кожні 6 місяців, але 1 раз 
на рік. Була різниця між звичайними ув’язненими та ув’язненими, засуд-
женими до смертної кари, які знаходились у більш жорстких умовах з 
1995 р. до 1996 р». Згідно тверджень свідка, здійснення піврічних об-
стежень не могло завадити поширенню туберкульозу, оскільки не було 
можливості уникнути зараження. Він сказав, що заявник та п. Юсів були 
єдиними двома випадками, коли ув’язнені контактували із туберкульозом 
у слідчому ізоляторі. 
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77. Свідок додав, що останнє рентгенівське обстеження заявника 
не показало ніяких ознак нітрифікації, фіброзу або деформації легень. До-
слідження п. Юсіва показало лише ознаки фіброзу. Вони зараз у спеціаль-
ній групі ув’язнених та будуть під медичним наглядом наступні 5 років, 
протягом яких вони отримають превентивне лікування для уникнення 
рецидиву. 

78. У відповідь на питання делегатів: «Заявник скаржився, що він 
захворів, тому що він утримувався в камері із особою, яке вже хворіла. 
Уряд сказав, що хвороба не була передана, тому що вони захворіли у один 
і той же час. Що ви думаєте про це?», свідок заявив: «Так, вони утриму-
вались разом 5 місяців. Але коли у п. Юсіва був виявлений туберкульоз, 
він одразу був поміщений в окрему камеру. Йому було призначено ліку-
вання, а заявник як особа, яка мала контакт із ним, отримав превентивне 
лікування». Згідно з його твердженнями, п. Юсів пройшов рентгенівське 
обстеження у 1996 р. після скарг на симптоми туберкульозу. 

79. Свідок підтвердив, що призначалась спеціальна дієта «8В» для 
тих осіб, які хворіли на туберкульоз. Він визнав, що не завжди було ре-
гулярне постачання м’яса, але молоко та масло були завжди доступні для 
дієти. Більше того, відсутність деяких продуктів компенсувалися тим, що 
ув’язнені отримували від своїх родичів у посилках. 

80. Він сказав, що умови в камерах, де утримувались хворі на тубер-
кульоз, були дещо кращі, ніж умови в інших камерах. Самі камери були 
більшими. 

81. Свідок далі заявив, що заявник скаржився на проблеми із зуба-
ми. Два зуби були вирвані, оскільки не було можливості вилікувати їх. 
Він підтвердив, що зуби вириваються тільки у випадку, якщо їх немож-
ливо вилікувати. Медичний департамент не мав можливості застосовува-
ти повну анестезію, але використовував місцеву. Не було проблем із тим, 
щоб поставити штучний зуб, але проблема була із нестачею грошей. У та-
ких умовах ув’язнені повинні були платити гроші за матеріали, щоб інші 
спеціалісти приходили до слідчого ізолятора. 

82. У відповідь на ремарку делегатів: «Учора заявник скаржився, що 
у ванній кімнаті настільки холодно, що можна захворіти. Ми були там 
вчора, і там дійсно холодно. Ви бачили це місце?», свідок сказав: «Так. 
Стало холодніше з учорашнього дня; до цього було відносно тепло. Але 
15 жовтня буде увімкнено опалення». 

83. У відповідь на питання представника заявника: «Як Ви можете 
пояснити логічне протиріччя: п. Юсів не мав росту мікробактерій, але після 
цього він заразив заявника?», свідок сказав: «Кожна людина має бацили 
туберкульозу. При деяких умовах бацили починають активно діяти. Два 
ув’язнених були разом довгий період часу, майже 2,5 роки. Та тверджен-
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ня заявника щодо його зараження п. Юсівим ненадійні». У відповідь пред-
ставник заявника задав наступне питання: «Як Ви поясните твердження ін-
ших ув’язнених, які знаходились разом із п. Юсівим до заявника, які ба-
чили, як п. Юсів кашляє кров’ю вже тоді? Чи це не є симптомом туберку-
льозу у заразній формі?», свідок сказав: «Тільки лікар може сказати. Кров 
могла бути з ясен, зуба або носа. Джерело може бути визначене тільки 
лікарем. Я не маю ніякої інформації від інших ув’язнених, я знаю тільки 
те, що сказав заявник. Ранні тести не виявили у п. Юсіва ніяких бактерій». 

84. Свідок визнав, що слідчий ізолятор не був обладнаний лабора-
торією, але використовувала лабораторію госпіталю Міністерства внут-
рішніх справ та для тесту на туберкульоз – обласний туберкульозний дис-
пансер. Він сказав, що медичний департамент слідчого ізолятора посилає 
ув’язненого до туберкульозного диспансера, тільки якщо є підозра на хво-
робу. Заявника останній раз консультували 7 жовтня 1998 р. Після цього 
він був переведений до 2 групи. Свідок не отримав від матері заявника 
ніяких запитів для проведення детальних тестів після того, як у заявника 
був виявлений туберкульоз. 

85. Він підтвердив, що родичі можуть надсилати додаткові посилки 
ув’язненим, які хворіють на туберкульоз. Дозвіл може бути наданий ад-
міністрацією слідчого ізолятора на його пропозицію. Проте він не надавав 
таких пропозицій у випадку із заявником. 

86. Свідок надалі підтвердив, що медичний підрозділ уже має необхідне 
стоматологічне обладнання. Родичі ув’язнених повинні оплатити вартість 
матеріалів. Якщо на рахунку ув’язненого є гроші, медичний департамент 
може організувати лікування. Згідно з його твердженнями, заявник офіційно 
надавав запит про штучні зуби за два дні до візиту делегатів до слідчого 
ізолятора м. Хмельницького. Його мати не подавала заяву свідкові на таке 
лікування, але вона могла звертатися до начальника слідчого ізолятора. 

С. ПЕРЕВІРКА СЛІДЧОГО ІЗОЛЯТОРА М. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО 

87. Делегати Суду відвідали камеру, у якій утримувався заявник. 
Камера заявника була близько 9 м2. Камера була в порядку та чиста. У ній 
був відкритий туалет, умивальник із холодною водою, два ліжка, прикріп-
лені до підлоги, центральне опалення та вікно з ґратами. Там було декілька 
книг, газет та чашка для чаю. Склалося враження про достатнє опалення 
та вентиляцію. 

88. Делегатам було продемонстровано душову кабіну, яка була бли-
зько 1 м2. площею. Стеля була покрита лише ґратами. Вона була освітлена 
електричною лампою та була дуже холодною. 

89. Делегати також відвідали двір для вправ. 
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D. ВИТЯГИ З ВИСНОВКІВ НЕЗАЛЕЖНОЇ МЕДИЧНОЇ КОМІСІЇ, 
ЯКА ДОСЛІДЖУВАЛА СТАН ЗДОРОВ’Я ЗАЯВНИКА ТА П. ЮСІВА 

90. Комісія встановила таке. 
Заявник був поміщений до слідчого ізолятора м. Хмельницького 13 

березня 1995 р. При цьому він був обстежений терапевтом, який надав 
висновок, що заявник був здоровий. Його перше рентгенівське обстежен-
ня, яке було здійснено 15 березня 1995 р., встановило, що його легені та 
серце були в нормальному стані. Бактеріологічний аналіз на дизентерію, 
тиф або паратиф не показали ніяких ознак хвороб. Дослідження крові за-
явника дали негативну реакцію. Заявникові провели повне медичне об-
стеження, а також судову психіатричну експертизу, здійснену Хмельниць-
ким обласним психіатричним відділенням № 1 у травні 1995 р. Висновок 
про осудність був винесений у відповідності до психопатії. 

16 червня 1996 р. заявник пройшов рентгенівське обстеження, яке не 
показало ніяких ознак хвороби серця або легень. 

З 13 березня до 18 листопада він утримувався в окремій камері. З 18 
лютого 1996 р. до 23 квітня 1997 р. заявник та п. Юсів знаходилися разом 
у камері. З 23 квітня до 4 листопада 1997 р. вони знову займали окремі 
камери. Після цього у заявника було виявлено туберкульоз легенів, і він 
був переміщений до камери п. Юсіва, який також хворів на туберкульоз. 
Вони знаходились разом у камері з 4 листопада 1997 р. до 9 червня 1998 р., 
з 9 червня 1998 р. заявник та п. Юсів знаходились в окремих камерах. 
11 липня 1997 р., коли у п. Юсіва був виявлений туберкульоз, заявника 
проінструктували про необхідність проходження 1,5-2-місячного курсу 
спеціальної терапії. 7 серпня 1997 р. рентгенівська перевірка перший раз 
виявила паталогічні зміни у верхній правій легені. 18 вересня 1997 р. 
п. О. Сіденко, пульмонолог медичного департаменту слідчого ізолятора, 
поставив діагноз туберкульоз заявникові, після чого заявник був поміще-
ний у спеціальну камеру для ув’язнених із таким діагнозом і йому було 
призначенолікування. Лікування почалось цього ж дня. 

Заявник був обстежений рентгеном 3 рази у 1998 р., двічі у 1999 р. та 
двічі у 2000 р. Дослідження не показали ніяких змін щодо активного ту-
беркульозу в легенях та ніяких залишкових змін у правій верхній легені. 
Між 13 та 15 червня 2000 р. комісія здійснила повне клінічне та лабора-
торне дослідження заявника та п. Юсіва. Вона погодилась із клінічним 
діагнозом заявника, який був наданий медичним департаментом слідчого 
ізолятора у 2000 р.: клінічне одужання після фокусного туберкульозу верх-
ньої правої легені, наявність МБТ (micobacterium tuberculosis). 
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П. Юсів був направлений до слідчого ізолятора м. Хмельницького 
19 серпня 1995 р. Йому було проведено огляд терапевта, який зробив ви-
сновок, що він здоровий. Рентгенівське обстеження, проведене 29 серпня 
1995 р., встановило, що його легені та серце в нормальному стані. 

Бактеріологічний аналіз на дизентерію, тиф або паратиф не показали 
ніяких ознак хвороб. Дослідження крові заявника дали негативну реак-
цію. Заявникові провели повне медичне обстеження, а також судову пси-
хіатричну експертизу, проведену Хмельницьким обласним психіатричним 
відділенням № 1 у березні 1996 р. Він був визнаний осудним та розумово 
здоровим. Рентгенівське обстеження, проведене 20 серпня 1996 р. та 14 
лютого 1997 р., не показало ніяких патологічних змін у легенях або серці. 
3 дослідження флегми, здійснені між 11 та 13 лютого 1997 р. методом ба-
ктеріоскопії, не показали наявність МБТ. 

04 липня 1997 р. рентгенівське дослідження п. Юсіва показало гомо-
генну інфільтрацію у правій легені. 11 липня 1997 р. був першого разу 
виявлений інфільтративний туберкульоз правої легені у фазі розкладання 
із наявністю МБТ. П. Юсів отримав лікування в камері, яка застосована 
для такої категорії ув’язнених. У період між 1999 р. та 2000 р. він отримав 
2 спеціальні сезонні терапії (весною та восени). В результаті продовжу-
ваної терапії відбулося значне покращення загального стану здоров’я та 
основні клінічні симптоми хвороби були ліквідовані. 

Клінічний прогрес, який спостерігався за допомогою рентгенівських 
обстеження, відбувся в основному протягом перших 4 місяців лікування. 
Рентгенівське дослідження 5 травня 1998 р. виявило обмежений фіброз у 
правій верхній легені. Рентгенівське обстеження, здійснене наприкінці 
1998 р. та у 1999-2000 рр., показало лише обмежений фіброз у місці колиш-
нього пошкодження. 

Комісія встановила, що неможливо, щоб заявник отримав туберкульоз 
від п. Юсіва. На думку комісії, основним фактором було те, що останній 
не виділяв мікробактерій туберкульозу і таким чином не становив епіде-
міологічну небезпеку. Протягом першого періоду, коли заявник знаходи-
вся у камері із п. Юсівим, з 18 листопада 1996 р. до 23 квітня 1997 р., не 
було виявлено патологічних змін у легенях при дослідженні 14 лютого 
1997 р. Протягом цього періоду п. Юсів, таким чином, не міг заразити за-
явника туберкульозом. Другий період, протягом якого заявник та п. Юсів 
знаходились у одній камері, продовжувався з 4 листопада 1997 р. до 9 червня 
1998 р., тобто після 4-х місяців, як у п. Юсіва було виявлено туберку-
льоз і розпочалось його лікування, і після 1,5- 2 місяців після того, як у 
заявника було виявлено туберкульоз і розпочалось його лікування. У період, 
коли обидва ув’язнених знаходились в окремих камерах, п. Юсіву прово-
дили інтенсивну хіміотерапію. Більше того, перші 6 тижнів, протягом 
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яких хіміотерапія проводилась заявникові, був досягнутий позитивний про-
грес (дослідження від 24 листопада 1997 р.) Таким чином, протягом пе-
ріоду, коли засуджені знаходилися в одній камері, можливість зараження 
заявника від п. Юсіва була дуже незначною. Інтенсивна хіміотерапія, при-
значена п. Юсіву протягом перших 2-х місяців, зупинила виділення бак-
терій і, таким чином, ліквідувала епідеміологічну загрозу на 90-100 % бак-
терій розповсюджувачів. 

Комісія взяла до уваги той факт, що заявник хворів на дуже м’яку, 
дуже обмежену форму легеневого туберкульозу без будь-якого виділення 
бактерій або будь-яких деструктивних змін у легенях. Найбільш вірогідним 
джерелом легеневого туберкульозу у заявника було те, що заявник мав пога-
ний стан здоров’я та стрес, пов’язаний із заподіянням злочину, ув’язненням 
та, наприкінці, засудженням до страти. На додаток заявник та п. Юсів хво-
ріли на 2 різні форми туберкульозу (заявник хворів на фокусний туберку-
льоз, п. Юсів хворів на інфільтративний туберкульоз). 

Е. ПИСЬМОВІ ДОКАЗИ 

91. Відповідно до записів у в’язниці, мати заявника разом з його 
бабусею відвідувала свого сина 16 квітня, 11 червня, 13 серпня, 13 вересня, 
14 жовтня, 15 листопада і 17 грудня 1996 р. та 17 січня, 17 лютого, 20 трав-
ня, 20 червня, 21 липня, 27 серпня, 4 лютого, 5 березня, 8 квітня, 8 травня, 
8 червня, 10 липня, 11 серпня, 11 вересня і 12 жовтня 1998 р. 

92. Заявник одержав посилки від матері в такі дні: 27 лютого, 27 берез-
ня і 26 квітня 1996р. 27 травня, 31 липня, 2 жовтня і 15 грудня 1996 р. та 
5 лютого, 11 квітня, 4 червня, 4 серпня. 6 жовтня і 10 грудня 1997р., та 
10 лютого і 14 квітня 1998 р. 

93. Медична картка заявника була заведена 10 березня 1995 р., в якій 
зазначено, що в березні й травні 1995 р. заявник пройшов загальний медич-
ний огляд та флюорографію, його було визнано здоровим. Подальша флюо-
рографія була проведена 16 червня 1996 р., 7 серпня і 24 листопада 1997 р., 
10 лютого, 5 травня і 23 вересня 1998 р., 11 січня, 15 липня і 15 жовтня 
1999 р. та 21 лютого і 13 червня 2000 р. 

11 липня 1997р. заявника визнано особою, яка контактувала з хворим 
на туберкульоз легенів. 

18 вересня 1997 р. йому поставлено діагноз – туберкульоз легенів у 
прихованій формі. Він пройшов відповідне лікування. В цей же день він 
пройшов додаткове медичне обстеження в Хмельницькому туберкульо-
зному відділені. Подальші медичні обстеження проводилися 8 червня і 7 
жовтня 1998 р. і 23 лютого 2000 р. 
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Лабораторні аналізи мокротиння заявника проводилися в Хмельниць-
кому госпіталі Міністерства внутрішніх справ 18, 19, 20 вересня, 13, 14, 
15 листопада 1997 р., 25 лютого, 20 квітня і 23 листопада 1998 р., 24 люто-
го 1999р. і 10, 11, 12 травня 2000 р. 

Заявник здавав аналіз крові 15 листопада 1995 р., 18 вересня і 13 лис-
топада 1997 р., 25 лютого, 20 квітня, 10 липня, 15 жовтня і 24 листопада 
1998 р., 25 і 26 лютого 1999 р. та 14 лютого і 11 травня 2000 р. 

94. Медична картка п. Юсіва була заведена 3 серпня 1995 р. У ній за-
значено, що п. Юсів у серпні 1995 р. пройшов загальний медичний огляд і 
флюорографію. Він був визнаний здоровим. Подальше флюорографічне 
обстеження проводилося 20 серпня 1996 р., 14 лютого, 4 липня і 24 лис-
топада 1997 р., 10 лютого, 5 травня і 23 вересня 1998 р., 11 січня і 15 лип-
ня 1999 р., 1 березня і 13 червня 2000 р. Рентгенівське обстеження 20 серп-
ня 1996 р. і 14 лютого 1997 р. підтвердило, що легені і серце п. Юсіва були 
в доброму стані. Рентгенівське обстеження від 11 липня 1997 р. виявило у 
п. Юсіва легеневий туберкульоз. 23 липня 1997 р. фтизіатр Хмельницького 
туберкульозного диспансера підтвердив, що п. Юсів страждає туберку-
льозом легенів. У той час п. Юсів у надали необхідну медичну допомогу. 
8 червня і 7 жовтня 1998 р. п. Юсів пройшов додаткове медичне обсте-
ження у відділенні. 

Відповідно до медичних записів, зроблених 6 березня і 9 червня 2000 р., 
стан здоров’я п. Юсів а покращився і симптоми туберкульозу зникли. 

Лабораторні аналізи мокротиння п. Юсіва проводилися в Хмельниць-
кому госпіталі Міністерства внутрішніх справ 11, 12, 13 лютого, 20 квітня, 
10 липня, 13, 14, 15 листопада 1997 р., 25 лютого 1999 р. та 10, 11, 12 трав-
ня 2000 р. 

П. Юсів здавав аналіз крові 24 липня, 13 листопада 1997 р., 25 лютого, 
20 квітня, 10 липня, 15 жовтня і 24 листопад 1998 р., 25 і 26 лютого 1999 р. 
та 11 травня і 14 червня 2000 р. 

95. У листі від 28 лютого 1998 р., адресованому Генеральному проку-
ророві, заявник зазначив, що він утримується у слідчому ізоляторі м.Хмель-
ницького з 13 березня 1995 р. і що він ніколи не піддавався нелюдському 
чи такому, що принижує гідність, поводженню. 

Він згадує, що лист його представника – п. Воскобойникова був ідеєю 
його матері і що він був посланий, щоб захистити його інтереси. Заявник 
також зазначає, що ні адміністрація слідчого ізолятора, ні слідчий під час 
досудового розслідування не застосовували до нього тортур. У кінці він 
наголосив, що не співпрацював з представниками Рад Європи, тому що 
не вірив, що вони можуть йому допомогти. 

96. 29 квітня 1998 р. п. О.В. Ріцький, прокурор Генеральної проку-
ратури, відвідав заявника, який тоді й подав письмову заяву. Заявник, 
крім іншого, підтвердив, що його утримують у слідчому ізоляторі з 13 берез-



С П Р А В А  « Х О Х Л И Ч  П Р О Т И  У К Р А Ї Н И »  

 97 

ня 1995 р. Він сказав, що його ніколи не били та не застосовували до ньо-
го тортур і що він не може згадати жодного епізоду поводження з ним, 
яке б принижувало його гідність. Він також сказав, що йому надавали на-
лежну медичну допомогу і що він не має ніяких скарг на адміністрацію 
слідчого ізолятора. 

97. 27 жовтня 1998 р. заявник під час відвідання його представником з 
Генеральної прокуратури робить іншу заяву. Він сказав, зокрема, про 
умови тримання в слідчому ізоляторі м.Хмельницького. Він нагадав, що 
він був заражений туберкульозом в 1997 р. через проживання в одній камері 
з п. Юсівим, в якого ще раніше виявили цю хворобу. 

Заявник також зауважив, що він ніколи не зустрічав п. Воскобойни-
кова, який був найнятий його матір’ю представляти його інтереси. Заяв-
ник підтвердив, що нотаріус відвідав його, щоб завірити довіреність на 
п. Воскобойніова для представлення інтересів заявника. Заявник особисто 
ніколи не звертався ні до міжнародних організацій, ні до нотаріуса. 

Заявник далі вказав, що ні в даний час, ні в період, коли він утриму-
вався у камері з іншими ув’язненими (він перебуває в одиночній камері з 
14 жовтня 1998 р.), він не має ніяких скарг, які б стосувалися його умов 
утримання (одиночна камера, гаряча їжа тричі на день, спеціальна дієта), 
режиму (щоденні прогулянки на свіжому повітрі, одержання бандеролей 
відповідно до особливого режиму утримання). 

98. Відповідно до тюремних записів 18 червня 1996 р. заявник перебу-
вав у камері № 14. А 18 листопада 1996 р. його перевели у камеру № 16, де 
він і залишався до 3 лютого 1997 р., поки він не був переведений назад до 
камери № 14, де він залишався до 7 травня 1998 р., після чого його пере-
вели до камери № 13. Три тижні пізніше, 28 травня 1998 р., його перевели 
до камери № 15 і 9 червня 1998 р. знову до камери № 14. 

99. Відповідно до тюремних записів 9 жовтня 1996 р. п. Юсів утримува-
вся в камері № 16. 3 лютого 1997 р. його перевели до камери № 14, де він за-
лишався до 11 липня 1997 р, після чого його перевели в камеру № 12. 29 
жовтня 1997 р. п. Юсіва перевели до камери № 13, де він залишався до 7 тра-
вня 1998 р., після чого його повернули в камеру № 13. 28 травня 1998 р. його 
перевели до камери № 15 і 9 червня 1998 р. його помістили в камеру № 16. 

100. У своєму листі до Суду від 7 березня 2000 р. п. Воскобойников 
вказав, що в грудні 1999р. заявник був покараний і позбавлений права одер-
жувати посилку зі спеціальними медикаментами. 6 січня 2000 р. началь-
ник слідчого ізолятора усно відмовився надати дозвіл п. Воскобойникову 
зустрітися з заявником та побачити документи, що стосувалися його по-
карання. П. Воскобойніков також зазначив, що 17 грудня 1999 р. Голова 
обласного управління виконання покарання підтримав відмову адміністра-
ції слідчого ізолятора дозволити матері заявника принести синові телеві-
зор, електронну гру і посилку з медикаментами. 
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ІІ. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО 

А. КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ ВІД 28 ЧЕРВНЯ 1996 РОКУ 

101. Відповідно до п.п. 2 та 3 статті 8 норми Конституції є нормами 
прямої дії. Гарантується право на звернення до суду для захисту конститу-
ційних прав людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції 
України. 

102. Ч. 1 статті 9 проголошує, що чинні міжнародні договори, згода 
на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною націо-
нального законодавства України. 

103. Ч. 3 статті 15 заборонена цензура. 
104. Згідно зі статтею 19 правовий порядок в Україні ґрунтується на 

засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, 
що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи 
місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на під-
ставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та 
законами України. 

105. Стаття 22 проголошує, що права та свободи людини і громадя-
нина гарантуються і не можуть бути скасовані при прийнятті нових зако-
нів та внесенні змін до чинних законів. 

106. Згідно з п.п. 2 та 4 статті 29 ніхто не може бути заарештований 
або триматися під вартою інакше, як за вмотивованим рішенням суду і 
тільки на підставах та в порядку, встановлених законом. Кожному заа-
рештованому та затриманому має бути невідкладно повідомлено про мо-
тиви арешту чи затримання, роз’яснено його права та надано можливість 
з моменту затримання захищати себе особисто й користуватися правовою 
допомогою захисника. 

107. Відповідно до ч.2 та 3 статті 55 кожному гарантується право на 
оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, 
органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. Кожен має 
право після використання всіх національних засобів правового захисту звер-
татися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових 
установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, членом або 
учасником яких є Україна. 

108. За статтею 59 кожен має право на правову допомогу. У випадках, 
передбачених законом, ця допомога надається безоплатно. Кожен є вільним 
у виборі захисника своїх прав. Для забезпечення права на захист від обвину-
вачення та надання правової допомоги при вирішенні справ у судах та 
інших державних органах в Україні діє адвокатура. 
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109. Ч. 3 статті 63 проголошує, що засуджений користується всіма 
правами людини і громадянина, за винятком обмежень, які визначені за-
коном і встановлені вироком суду. 

110. Відповідно до статті 64 конституційні права і свободи людини і 
громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Кон-
ституцією України. 

B. ЗАКОНОДАВЧІ ПОЛОЖЕННЯ, ЩО РЕГУЛЮВАЛИ УМОВИ 
УТРИМАННЯ В «КОРИДОРІ СМЕРТІ» 

111. Умови в «коридорах смерті» в українських в’язницях були послі-
довно врегульовані Інструкцією від 20 квітня 1998 року стосовно умови 
утримання осіб, засуджених до смертної кари (далі – Інструкція) та Тимча-
совим положенням від 25 червня 1999 року стосовно умов утримання 
осіб, засуджених до смертної кари в слідчих ізоляторах (далі – Тимчасове 
положення). 

112. Інструкцією закріплено, що після винесення остаточного вироку 
особи, засуджені до смертної кари, повинні утримуватись окремо від інших 
засуджених у спеціально облаштованих камерах. У виключних випадках, 
в одній камері могли утримуватись не більше двох таких засуджених. Пло-
ща камери на одного засудженого, що перебував у одиночній камері, по-
винна була бути не меншою за 4 квадратні метри, у камері на дві особи 
не меншою за 3 квадратні метри. Засуджені забезпечувались індивідуаль-
ним спальним місцем та постільною білизною. Вони носили уніформу, 
розроблену для особливо небезпечних рецидивістів. Посилання робились 
також і на їх правовий статус та обов’язки. Встановлювались кількість 
побачень з родичами та кількість листів, яку в’язні могли надсилати та 
отримувати: вони мали право на одне побачення в місяць та могли наді-
слати одного листа на місяць. На отримання пошти обмежень не було. В’яз-
ні могли отримувати дві бандеролі на рік. Вони мали право на щоденні 
одногодинні прогулянки на свіжому повітрі. За межами камер в’язні пере-
бували в наручниках. Їм не дозволялось працювати. 

Засуджені могли також читати книжки, журнали та газети, придбані 
у в’язничній бібліотеці та/або куплені через в’язничну торговельну мережу; 
вони могли отримувати грошові перекази; вони могли зберігати у каме-
рах особисті речі й продукти харчування та купувати їжу й предмети ту-
алету у в’язничній крамниці двічі на місяць (на суму не більше розміру 1 
мінімальної заробітної плати), грати в настільні ігри. Вони могли зустрі-
чатися з адвокатами. Медичне обслуговування здійснювалось відповідно 
до національного законодавства. 
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Засуджені могли звертатися зі скаргами до державних органів. Такі 
скарги мали бути відправлені протягом трьох днів. Скарги Генеральному 
прокуророві цензурі не підлягали. 

113. Тимчасове положення розширило права осіб, засуджених до смерт-
ної кари, у порівнянні з Інструкцією. Зокрема, засуджені мали право на во-
сьмигодинний сон вночі; вони могли отримувати шість посилок чи передач 
та три бандеролі на рік, купувати їжу й предмети туалету у в’язничній 
крамниці (на суму не більше 70% розміру мінімальної заробітної плати); 
молитися та читати релігійну літературу й зустрічатися зі священиком та 
звертатися зі скаргами до державних органів. Їм дозволялось направляти 
та отримувати листи без будь-яких обмежень і мати щомісячні побачення 
з родичами до двох годин. Посадові особи в’язниці повинні були бути 
присутніми під час таких побачень. Побачення з адвокатами відповідно до 
закріпленого права в’язнів на правову допомогу здійснювались відповідно 
до виправно-трудового законодавства. 

C. ЗАКОН «ПРО ПОПЕРЕДНЄ УВ’ЯЗНЕННЯ» 1993 РОКУ (ДАЛІ – ЗАКОН) 

114. Відповідно до Кримінально-процесуального кодексу, попереднє 
ув’язнення є запобіжним заходом, який застосовується до підсудного, об-
винуваченого чи особи, яка підозрюється у скоєнні кримінального діяння, 
що карається позбавленням волі, або до засудженої особи щодо якої вирок 
ще не виконаний. 

115. Відповідно до ч. 4 статті 8, особи, засуджені до виключної міри 
покарання, вирок щодо яких не став остаточним, утримувались окремо від 
інших затриманих осіб. 

116. Ч. 1 статті 9 Закону проголошує серед іншого, що затримані мають 
право (а) на захист відповідно до норм кримінального права, (б) бути ознай-
омленими правилами утримання, (в) мати щоденну одногодинну прогулян-
ку, (г) отримувати двічі на місяць передачу вагою до восьми кілограмів 
або отримувати необмежені грошові перекази та грошові кошти шляхом 
перекладу чи особистого вручення, (д) купувати продукти харчування та 
предмети туалету на суму однієї мінімальної місячної заробітної плати, 
розраховуючись чеком, а також необмежену кількість канцелярських 
товарів, газет та книжок у в’язничній крамниці, (е) носити свій власний одяг 
і взуття та мати з собою документи й записи щодо їхньої кримінальної 
справи, (є) користуватися телевізорами, отриманими від родичів чи інших 
осіб, та настільними іграми, газетами й книжками, взятими у бібліотеці 
у попередньому місці їхнього затримання, чи купленими у крамниці, 
(ж) окремо відправляти релігійні обряди й користуватися релігійною літе-
ратурою та предметами, виготовленими з напівкоштовних матеріалів, які 
стосуються їхньої віри, за умови, що вони не призводять до порушення 
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правил, які застосовуються у місцях попереднього ув’язнення та не об-
межують прав інших осіб, (з) спати вісім годин уночі, протягом яких вони 
не зобов’язані брати участь у процесуальних діях чи робити що-небудь 
ще, окрім випадків гострої необхідності, та (е) подавати скарги й подання 
та надсилати листи державним органам і посадовцям у порядку, передба-
ченому статтею 13 Закону. 

117. Відповідно до статті 11 затримані повинні бути забезпечені за-
собами для щоденного використання, які відповідають санітарним та гігіє-
нічним вимогам. Площа камери на одну особу не повинна бути меншою 
за 2,5 квадратні метри. Затримані повинні забезпечуватись харчуванням, 
індивідуальним спальним місцем, постільною білизною та іншими предме-
тами й щоденним забезпеченням безкоштовно та відповідно до норм, зат-
верджених Урядом. За необхідності вони забезпечуються одягом і взуттям 
встановленого зразка. 

118. Відповідно до ч. 1 статті 12 дозвіл для родичів та інших осіб на 
побачення із затриманим (зазвичай один раз на місяць від однієї до двох 
годин) надається керівництвом місця затримання, але лише за письмової 
згоди слідчого, слідчого органу чи суду, у провадженні яких знаходиться 
справа. Згідно з ч. 4 затримані мають право на побачення із захисником, з 
яким вони можуть зустрічатись наодинці без обмеження кількості поба-
чень чи їх тривалості, з моменту коли адвокат отримує право діяти у та-
кій якості, такий дозвіл має бути наданий у письмовій формі особою чи 
органом, у провадженні якого знаходиться справа. 

119. Відповідно до ч. 1 статті 13 затримані можуть листуватися зі свої-
ми родичами та іншими особами і підприємствами, установами та органі-
заціями за письмового дозволу органу, у провадженні якого знаходиться 
справа. З моменту початку перебігу засудження, кореспонденція більше 
не піддається жодним обмеженням. 

D. ВИПРАВНО-ТРУДОВИЙ КОДЕКС (ДАЛІ – КОДЕКС) 

120. Відповідно до статті 28 Кодексу (Основні вимоги режиму в міс-
цях позбавлення волі) основними вимогами режиму в місцях позбавлення 
волі є: обов’язкова ізоляція засуджених і постійний нагляд за ними з тим, 
щоб виключалася можливість учинення ними нових злочинів чи інших 
антигромадських вчинків; точне і неухильне виконання ними своїх обов’яз-
ків; різні умови тримання залежно від характеру та ступеня громадської не-
безпеки вчиненого злочину, особи і поведінки засудженого. 

Засуджені повинні носити одяг єдиного зразка. Їх піддають обшуко-
ві; особистий обшук провадиться особами однієї статі з обшукуваним. 
Кореспонденція засуджених, а також посилки, передачі та бандеролі, що 
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надходять на їхнє ім’я, підлягають перегляду. У виправно-трудових уста-
новах встановлюється суворо-регламентований внутрішній розпорядок. 

Зберігання засудженими при собі грошей та цінних речей, а також 
предметів, які заборонено використовувати у виправно-трудових установах, 
не допускається. Виявлені в засуджених гроші та цінні речі вилучаються і, 
як правило, передаються в доход держави за мотивованою постановою 
начальника виправно-трудової установи, санкціонованою прокурором. 

Перелік і кількість предметів та речей, які засуджені можуть мати при 
собі, а також порядок вилучення предметів, які заборонено використову-
вати у виправно-трудових установах, встановлюються Правилами вну-
трішнього розпорядку виправно-трудових установ. 

У порядку, встановленому Кодексом, засудженим дозволяється ку-
пувати за безготівковим розрахунком продукти харчування і предмети 
першої потреби, мати побачення, одержувати посилки, передачі, бандеролі, 
грошові перекази, листуватися, відправляти грошові перекази родичам. 

121. Ч.1 статті 37 (Придбання засудженими продуктів харчування і 
предметів першої необхідності) передбачається, що засудженим дозволя-
ється купувати за безготівковим розрахунком продукти харчування і пред-
мети першої потреби на кошти, одержані за переказами. 

122. Стаття 40, серед іншого, закріплено, що побачення надається пі-
сля пред’явлення адвокатом ордера юридичної консультації і документа, 
що посвідчує його особу. Кількість і тривалість побачень не обмежують-
ся та, за заявою адвоката, можуть проводитись віч-на-віч без присутності 
охорони. 

123. Відповідно до статті 41 (Одержання засудженими до позбав-
лення волі посилок, бандеролей і передач) засудженим, яких тримають у 
виправно-трудових колоніях, дозволяється одержувати протягом року: у 
колоніях загального режиму – сім посилок (передач), посиленого режиму – 
шість посилок (передач), суворого і особливого режиму – п’ять посилок 
(передач). Засудженим, яких тримають у виховно-трудових колоніях, до-
зволяється одержувати протягом року: у колоніях загального режиму – де-
сять посилок (передач), посиленого режиму – дев’ять посилок (передач). 

Засудженим, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі в 
тюрмах, не дозволяється одержувати посилки (передачі). 

Засудженим, незалежно від призначеного їм виду режиму, дозволяєть-
ся одержання не більш як двох бандеролей на рік, а також придбання без 
обмеження літератури через книготорговельну мережу. 

У виправно-трудових колоніях-поселеннях усіх видів кількість поси-
лок, передач і бандеролей, одержуваних засудженими, не обмежується. 

Перелік продуктів харчування і предметів першої потреби, які дозво-
ляється одержувати засудженим у посилках, бандеролях і передачах, а також 
порядок приймання та вручення засудженим посилок, бандеролей і передач 
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встановлюються Правилами внутрішнього розпорядку виправно-трудових 
установ. 

124. Відповідно до статті 42 (Одержання і відправлення засудженими 
до позбавлення волі грошових переказів) засудженим дозволяється одержу-
вати без обмеження грошові перекази і відправляти грошові перекази ро-
дичам, а з дозволу адміністрації виправно-трудової установи й іншим осо-
бам. Одержані за переказами гроші зараховуються на особистий рахунок 
засудженого. 

125. Ч.2 статті 43 (Листування осіб, засуджених до позбавлення волі) 
засуджені в тюрмах можуть одержувати листи без обмеження їх кількос-
ті, а відправляти листи за такими нормами: на загальному режимі – один 
лист на місяць, на суворому режимі – один лист на два місяці. 

E. ЗАКОН «ПРО ПРОКУРАТУРУ» 

126. Відповідно до ч. 1 статті 12 прокурор розглядає заяви і скарги про 
порушення прав громадян та юридичних осіб, крім скарг, розгляд яких від-
несено до компетенції суду. Ч. 4 передбачає, що прийняте прокурором рі-
шення може бути оскаржено вищестоящому прокуророві, а в передбачених 
законом випадках – до суду. Ч. 5 передбачено, що рішення Генерального 
прокурора є остаточним. 

127. Відповідно до статті 38 прокурор, його заступник мають право 
в межах своєї компетенції витребувати із суду будь-яку справу або кате-
горію справ, за якими вироки, рішення, ухвали або постанови набрали за-
конної сили. За наявності підстав для перегляду справи в порядку судо-
вого нагляду прокурор виносить протест на вирок, рішення, ухвалу або 
постанову суду. 

128. Відповідно до ч. 1 статті 44 предметом нагляду є дотримання за-
конності під час перебування осіб у місцях тримання затриманих, поперед-
нього ув’язнення, виправно-трудових, інших установах, що виконують пока-
рання або заходи примусового характеру, які призначаються судом, дотри-
мання встановленого кримінально-виконавчим законодавством порядку та 
умов тримання або відбування покарання особами у цих установах, їх 
прав і виконання ними своїх обов’язків. Прокурор, який здійснює нагляд, 
має право у будь-який час відвідувати місця тримання затриманих, попе-
реднього ув’язнення, установи, в яких засуджені відбувають покарання, ус-
танови для примусового лікування і перевиховання, опитувати осіб, що там 
перебувають, знайомитись із документами, на підставі яких ці особи затри-
мані, заарештовані, засуджені або до них застосовано заходи примусового 
характеру; перевіряти законність наказів, розпоряджень і постанов адміні-
страції цих установ, зупиняти виконання таких актів, опротестовувати або 
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скасовувати їх у разі невідповідності законодавству, вимагати від посадо-
вих осіб пояснень з приводу допущених порушень. 

ІІІ. ВІДПОВІДНІ ДОКУМЕНТИ РАДИ ЄВРОПИ 

РЕЗОЛЮЦІЯ ПАРЛАМЕНТСЬКОЇ АСАМБЛЕЇ № 1097 (1996) 
ЩОДО СКАСУВАННЯ СМЕРТНОЇ КАРИ В ЄВРОПІ 

129. У цій резолюції Асамблея висловила жаль з приводу страт, які, 
як повідомлялося, були незадовго до того виконані в Латвії, Литві та Укра-
їні. Зокрема, вона засудила Україну за очевидне порушення її зобов’язань 
ввести мораторій на виконання вироків у вигляді смертної кари, взятих 
під час приєднання до Ради Європи. Вона закликала цю країну поважати 
свої зобов’язання стосовно введення мораторію на виконання смертної кари 
і негайного скасування смертної кари, застерігши її, що подальше пору-
шення зобов’язань, особливо виконання вироків щодо смертної кари, при-
зведе до наслідків за Процедурою № 508 (1995). 

РЕЗОЛЮЦІЯ № 1112 (1997) ПРО ДОТРИМАННЯ УКРАЇНОЮ 
ЗОБОВ’ЯЗАНЬ, УЗЯТИХ НА СЕБЕ ПРИ ВСТУПІ ДО РАДИ ЄВРОПИ 

ЩОДО ВВЕДЕННЯ МОРАТОРІЮ НА ВИКОНАННЯ 
СМЕРТНИХ ВИРОКІВ 

130. Асамблея підтвердила у цій резолюції, що вона отримала офіційну 
інформацію, що в першій половині 1996 р. в Україні було проведено ві-
сімдесят дев’ять страт, і висловила жаль, що органи влади України не по-
відомили її про кількість страт, проведених у другій половині цього року. 
Асамблея була особливо шокована, коли дізналася, що страти в Україні 
знаходяться під завісою секретності, так що, очевидно, навіть родинам за-
суджених не повідомляються про них, і що, як повідомлялося, страчені 
засуджені хороняться у непозначених могилах. Вона засудила Україну за 
порушення її зобов’язання запровадити мораторій на виконання смертної 
кари, висловила жаль з приводу страт, що вже мали місце, і висунула вимогу, 
щоб Україна негайно дотрималася своїх зобов’язань і зупинила виконання 
вироків щодо смертної кари, які чекають виконання. 

РЕЗОЛЮЦІЯ № 1179 (1999) ТА РЕКОМЕНДАЦІЯ № 1395 (1999) 
ЩОДО ДОТРИМАННЯ УКРАЇНОЮ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ 

131. У цих документах Асамблея зазначила, що Україна не виконала 
своїх зобов’язань (212 осіб були страчені з 9 листопада 1995 р. до 11 березня 
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1997 р. відповідно до офіційних джерел). У той самий час вона відзначила, 
що з 11 березня 1997 р. в Україні діє de facto мораторій на виконання вироків 
щодо смертної кари. Асамблея наполягала, щоб мораторій був підтвердже-
ний de jure і щоб Верховна Рада ратифікувала Протокол № 6 до Конвенції. 
Вона наголосила на важливості фактичного мораторію на страти і твердо 
проголосила, що якщо матимуть місце подальші страти, вірчі грамоти 
парламентської делегації України будуть анульовані на наступній сесії 
Асамблеї відповідно до правила 6 Регламенту. 

ІV. ЗВІТИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО КОМІТЕТУ ЗАПОБІГАННЯ КАТУВАННЮ 
І НЕЛЮДСЬКОМУ ТА ТАКОМУ, ЩО ПРИНИЖУЄ ГІДНІСТЬ, 

ПОВОДЖЕННЮ І ПОКАРАННЮ (КПК) 

132. Делегати КПК відвідали місця позбавлення волі в Україні у 1998, 
1999 та 2000 рр., звіти з кожного з візитів були опубліковані 9 жовтня 
2002 р. разом з відповідями на звіти українського Уряду. 

Звіт 1998 року 

133. Візит делегації, що відбувся з 8 по 24 лютого 1998 р., був першим 
періодичним візитом в Україну. У ході візиту делегація оглянула, серед ін-
шого, СІЗО (слідчий ізолятор) № 313/203 у Харкові. На першому поверсі 
блоку № 2 СІЗО № 203 розміщувалися на той час п’ятнадцять ув’язнених, 
засуджених до смертної кари, хоча, як зазначалося у примітці до звіту, деле-
гація була запевнена, що з 11 березня 1997 р. фактичний мораторій на вико-
нання смертної кари дотримувався. 

134. У своєму звіті (§ 131) КПК насамперед висловив серйозну стур-
бованість щодо умов утримання, у яких перебували ці ув’язнені, і щодо 
режиму, який до них застосовувався. Зазначалося, що засуджені до смерт-
ної кари зазвичай утримувалися по двоє в камерах 6,5-7 м2. Камери не 
мали доступу природного освітлення, оскільки вікна були затемнені мета-
левими листами. Штучне освітлення, що постійно було ввімкнене, було не 
завжди достатньо сильними, в результаті чого деякі камери були напівтем-
ними. Для провітрювання камер ув’язнені могли з допомогою шнурка від-
крити заслін; незважаючи на це, камери були дуже вологими і досить 
холодними (§ 132). 

Обладнання камер було описано у звіті як елементарне, що склада-
лося з металевого ліжка і/або відкидної платформи (з тонким матрацом, 
простирадлами сумнівної чистоти і ковдри, яка очевидно була недостат-
ньою, щоб уберегти від холоду), полиці і двох вузьких табуретів. Перед-
бачалося, що ув’язнені слухатимуть радіопрограми через приймач, вмонто-



С П Р А В А  « Х О Х Л И Ч  П Р О Т И  У К Р А Ї Н И »  

 106 

ваний у стіну камери, але делегацію повідомили, що радіо працювало 
спорадично (там само). 

Усі камери мали невідокремлені унітази, які добре проглядалися з 
житлової частини; в результаті, ув’язнений, який використовував туалет, 
повинен був робити це перед очима свого співкамерника. Що стосується 
туалету, засуджені до смертної кари знаходилися у такій самій складній 
ситуації, як і інші ув’язнені; такі предмети, як мило і зубна паста, були рід-
кістю (там само). 

Крім того, було записано, що засуджені до смертної кари не мали жод-
ної можливості зайнятися чимось за межами камери, навіть можливості 
мати годину прогулянки. У найкращому разі вони могли виходити з ка-
мери один раз на тиждень, щоб піти в душ у блоці, і один раз на місяць, 
якщо вони мали право мати побачення з рідними. Діяльність у камері 
складалася з читання і прослуховування радіопередач, коли приймач пра-
цював. Крім щомісячних побачень з рідними, які мали деякі з ув’язнених, 
контакт з людьми був обмежений, в основному, до випадкових візитів пра-
вославного священика чи медичного персоналу, які розмовляли з ув’язне-
ними через ґрати у дверях камери (§ 133). 

135. КПК підсумував добуті відомості таким чином: 
«Якщо коротко, особи, засуджені до смертної кари 24 години на до-

бу відбували покарання у камерах, які представляли собою дуже обмежену 
площу життєвого простору, і не мали доступу природного світла, з іноді 
дуже слабким штучним освітленням, з фактичною відсутністю можливо-
сті використати свій час та дуже обмеженою можливістю людських кон-
тактів. Більшість із них перебувала в таких шкідливих умовах тривалий 
період часу (від 10 місяців до двох років). Така ситуація повністю сумісна 
з діючими положеннями законодавства України щодо ставлення до в’язнів, 
засуджених на смерть. Проте, це не змінює того факту, що на думку КПК, 
це складає нелюдське таке, що принижує гідність, поводження» (§ 134). 

Було також зазначено, що делегація отримала велику кількість скарг 
від засуджених до смертної кари щодо факту, що вони позбавлені інфор-
мації стосовно правового становища розгляду їхніх справ, розгляду заяв 
щодо перегляду їхніх справ та перевірки їхніх скарг, таке інше (§ 138). 

1. У своїй відповіді на звіт від 1998 р. Уряд України зазначив, що 
для вирішення проблем, визначених КПК, було здійснено ряд організа-
ційних і практичних кроків. Зокрема було введено в дію Тимчасове поло-
ження, щоб гарантувати ув’язненим, засудженим до смертної кари, право 
на щомісячне побачення з рідними, право на побачення з адвокатом для 
отримання правової допомоги, право на побачення зі священиком і право 
отримувати й надсилати листи без обмежень. Крім того, зазначалося таке: 
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(і) що засуджені до смертної кари матимуть щоденні прогулянки 
на відкритому повітрі і що з цією метою буде перебудовано і переоснащено 
196 ярдів у слідчих ізоляторах; 

(іі) що з метою вдосконалення природного освітлення і доступу 
повітря в камери ставні й металеві козирки над вікнами камер були зняті; 

(ііі) що з метою інформування ув’язнених, засуджених до смертної 
кари, про їх права і правовий статус витяг із Тимчасового положення був 
прикріплений на стіні кожної камери. 

Звіт 1999 року 

136. Делегація КПК відвідала Україну з 15 по 23 липня 1999 р., у ході 
візиту вона знову оглянула СІЗО № 313/203 у Харкові, де на час візиту 
утримувалося 23 засуджених до смертної кари. Звіт відзначав, що з часу 
попереднього візиту сталися деякі зміни. Зокрема камери мали природне 
освітлення і були краще обладнані, ув’язнені мали щоденну прогулянку 
на відкритому повітрі тривалістю одна година, хоча було зауважено, що 
було недостатньо місця для справжніх фізичних вправ (§§ 34-35). Крім 
того звіт відзначав важливий прогрес, досягнутий у забезпеченні права 
ув’язнених на побачення з рідними та листування (§ 36). Однак КПК від-
значив певні неприйнятні умови утримання, включно з фактом, що ув’язне-
ні продовжували витрачати 23 із 24 годин на добу в камерах і що можли-
вість контакту з людьми залишалася дуже обмеженою (§ 37). 

Звіт 2000 року 

137. Третій візит в Україну відбувся з 10 по 21 вересня 2000 р., у ході 
цього візиту делегація оглянула, серед іншого, СІЗО № 15 у Сімферополі. 
КПК привітав рішення органів влади України скасувати смертну кару і 
звернув увагу, що вироки щодо більшості із близько 500 засуджених до 
смертної кари були замінені на довічне ув’язнення. 

138. Незважаючи на ці позитивні кроки, КПК констатував, що повод-
ження з цією категорією ув’язнених було основним джерелом стурбова-
ності для Комітету (§ 67). Зазначалося, що на додаток до попередньої 
Інструкції, виданої в липні 2000 р., і до введення в дію двох установ з по-
силеним режимом, спеціально призначених для осіб, засуджених до довіч-
ного ув’язнення, до таких ув’язнених застосовувався режим суворих обме-
жень (§ 68). Тоді як життєвий простір у камерах загалом був задовільним 
і розпочалися роботи з відновлення камер в установах, які відвідувалися, 
основні проблеми стосовно доступу природного освітлення і якості штуч-
ного освітлення та вентиляції залишалися (§ 69). Крім того, засуджені до 
довічного ув’язнення перебували в межах своїх камер 23 години на до-
бу без жодної форми організованої діяльності, а що стосується діяльності 
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за межами камери, то вони мали право на півгодинну прогулянку, яка про-
ходила в нестерпних умовах. Ця категорія засуджених майже не мала кон-
такту з людьми: з часу набуття чинності Інструкцією у липня 2000 р. поба-
чення з рідними були заборонені і ув’язнені мали право надсилати один лист 
кожні два місяці, хоча не було обмеження щодо отримання листів (§ 70). 

139. У своїй відповіді на звіт Уряд України зазначив про подальші 
зміни в законодавстві, які забезпечили право засуджених до довічного 
ув’язнення на щоденну прогулянку тривалістю одна година і два поба-
чення з рідними на місяць тривалістю до чотирьох годин. Крім того, з ме-
тою забезпечення належного доступу світла металеві ставні були зняті з 
вікон у всіх камерах. 

ПРАВО 

І. ПОПЕРЕДНІ ЗАУВАЖЕННЯ УРЯДУ 

140. Уряд стверджував, що п. Воскобойников звернувся до Суду від 
імені заявника 9 лютого 1998 р. Згідно з твердженнями уряду, заявник 
вказав у своєму зверненні до Генерального прокурора від 27 жовтня 
1998 р., що він не зустрічав п. Воскобойникова жодного разу. Більше того, 
у його зверненнях до Генерального прокурора від 25 лютого, 29 квітня, 
27 жовтня 1998 р. він жодного разу не заявляв скарги на умови його утри-
мання або медичного обслуговування. Таким чином, Уряд наполягає, що 
заявник не має статусу «жертви» у сенсі статті 34 Конвенції. 

141. Далі Уряд стверджує, що заявник, який 4 роки знаходився у камері 
«смертників», жодного разу не звернувся із скаргою до судових або вико-
навчих органів влади із скаргами про порушення його прав. Таким чином, 
він не надав можливості Урядові відреагувати відповідним чином на за-
явлені порушення його прав та виправити ці порушення через національні 
механізми захисту. 

142. Уряд підкреслив, що існуюча національна система законодавст-
ва (насамперед, Конституція та інші законодавчі акти) надають реальну 
можливість ефективного судового захисту прав людини. Він звертається 
до § 1 статті 55 Конституції України, згідно з якою «кожному гарантується 
право оскаржити в суді рішення, дію або бездіяльність органів державної 
влади, місцевого самоврядування, посадових або службових осіб». Він 
посилався при цьому на рішення Конституційного Суду від 25 грудня 
1997 р., у якому суд вказав: «Частину першу статті 55 Конституції України 
треба розуміти так, що кожному гарантується захист прав і свобод у судо-
вому порядку. Суд не може відмовити у правосудді, якщо громадянин 
України, іноземець, особа без громадянства вважають, що їх права і сво-
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боди порушені або порушуються, створено або створюються перешкоди 
для їх реалізації або мають місце інші ущемлення прав та свобод». 

143. Уряд далі повторив, що відповідно до § 1 статті 248 Цивіль-
ного процесуального кодексу «Громадянин має право звернутися до суду, 
якщо вважає, що рішенням, дією або бездіяльністю державного органу, 
юридичної або службової особи під час здійснення ними управлінських 
функцій порушено його права чи свободи. Серед суб’єктів, зазначених у 
частині першій цієї статті, рішення, дії або бездіяльність яких може бути 
оскаржено до суду є органи державної виконавчої влади та їх службові 
особи». 

144. Заявник оспорював аргументи Уряду. 
145. Суд зауважує, що коли прийнятність заяви розглядалась Судом, 

незважаючи на три заяви заявника від 25 лютого, 29 квітня, 27 жовтня 
1998 р., на які посилається Уряд і в яких заявник стверджує, що він не має 
скарг на адміністрацію слідчого ізолятора щодо порушення його прав, умов 
його утримання, медичний догляд або погане ставлення протягом його 
знаходження у камері смертників, вони не можуть вважатися такими, що не 
дають можливості визнати заявника «жертвою» у сенсі статті 34 Конвен-
ції. За цих обставин Уряд не має можливості посилатися на цю обставину 
в процесі розгляду заяви по суті (див. серед ін., справа «Зана проти Туре-
ччини», рішення від 25 листопада 1997 р. § 44, справа «Ніколова проти 
Болгарії», § 44). 

146. Відповідно, перше попереднє заперечення Уряду підлягає відхи-
ленню. 

147. Щодо другого попереднього заперечення Уряду Суд повторює, 
що відповідно до його прецедентної практики метою статті 35 §1 Конвенції 
є надати Високим Договірним Сторонам можливість попередити порушен-
ня, заявлені проти них, до того, як заява буде передана на розгляд Суду. 
Однак, мають бути використані тільки ті засоби захисту, що є ефективни-
ми. Це є зобов’язанням Уряду, що заявляє про невикористання національ-
них засобів захисту, переконати Суд у тому, що засіб захисту був ефектив-
ним та доступним як в теорії, так і на практиці в даний час. 

148. У разі, якщо тягар доведення виконаний, від заявника залежить 
довести, що засіб захисту, який наведений Урядом, був фактично викорис-
таний або був у зв’язку із певними обставинами справи неефективним чи 
неадекватним. Однією з таких обставин може бути те, що державні струк-
тури влади залишались абсолютно пасивними стосовно серйозних заяв що-
до невиконання своїх обов’язків або спричинення страждань посадовими 
особами держави, наприклад, при виконанні рішення суду. За таких обста-
вин тягар доведення виникає знову і покладається на Уряд – відповідач, 
який має показати, що він зробив у відповідь на масштаб та серйозність 
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оскаржуваних питань (див. рішення Суду від 28.07.1999 р. у справі «Селмуні 
проти Франції», № 25803/94 §§ 74-77). 

149. Суд повторює, що за цим правилом заява має прийматись до 
уваги разом із контекстом. Відповідно, було визнано, що стаття 35 повинна 
застосовуватись із значною гнучкістю та без особливого формалізму. Суд 
визнав, що правило використання національних засобів захисту не є абсо-
лютним чи вирішальним, щоб застосовуватись автоматично; в перегляді, 
чи було дотримано це правило, суттєвими є конкретні обставини індивіду-
альної справи. Це означає, крім інших речей, що Суд має реально брати до 
уваги не тільки існування формального засобу захисту в правовій системі 
Договірної Сторони, але й загальний правовий та політичний контекст, в 
яких вони відбувались, так само, як і персональні обставини заявника (див. 
«Акдівар та інші проти Туреччини», рішення від 16 вересня 1996 року, Звіти 
про Рішення та Постанови 1996-ІV, с. 1211, § 69). 

150. У цій справі Суд бере до уваги усні свідчення перед його деле-
гатами та документи, представлені сторонами, що заявник та його мати 
стверджують, що направили декілька скарг – письмових та усних – на-
чальникові слідчого ізолятора, а також іншим органам влади щодо умов 
ув’язнення заявника та медичного догляду, який він отримував. Суд вважає 
свідчення заявника та його матері у зв’язку із цим такими, на які можна по-
кладатися, та такими, які є переконливими (§ 24 та § 66 вище). Їх свідчення 
частково підтримані начальником слідчого ізолятора, який заявив, що це 
мати заявника направила скарги від його імені (§ 49 вище). Суд вважає, що 
органи влади, таким чином, були достатньо обізнані про ситуацію заявника 
і що вони мали можливості вивчити умови утримання заявника та, якщо 
необхідно, запропонувати компенсацію. 

151. У такій мірі, у якій вважається, що заявник не подав формальну 
письмову скаргу керівництву слідчого ізолятора щодо умов, у яких він 
утримується, Суд звертає увагу, що хоча заявник знав, що він має право 
написати одного листа на місяць своїм родичам (§ 39 вище), він не був 
офіційно запрошений підписати список прав та обов’язків ув’язненого до 
23 вересня 1999 р. (§ 22 вище). Посилаючись на це, не можна сказати, що 
він мав достатні знання своїх прав та обов’язків. Уряд не навів доказів, 
аби показати, що заявник був іншим чином поінформований про свої 
права або відповідні можливості, при яких він міг отримати відшкодування 
за свої скарги. За цих обставин не може бути використано проти заявника, 
що він не звернувся з формальною скаргою стосовно його умов утримання 
в ув’язненні належним чином. 

152. Щодо можливості ініціювання цивільних дій у суді, то Суд по-
вторює, що § 1 статті 35 вимагає використання не тільки національних 
засобів захисту, які є доступними, але також ефективними в отриманні 
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відшкодування за заявлені порушення прав людини, гарантовані Конвен-
цією. Оскільки відповідає дійсності те, що заявник не розпочав цивільне 
провадження, щоб оскаржити умови утримання, Суд зауважує, що Уряд не 
показав, яким чином таке провадження могло призвести до покращення 
умов. Він не надав також жодного прикладу з національної судової практи-
ки, аби показати, що таке провадження, ініційоване засудженим, могло 
мати перспективи успіху. 

153. За цих обставин Суд доходить висновку, що не було доведено 
із значною впевненістю, що наслідком засобів захисту, запропонованих 
Урядом, було б отримання відшкодування заявником за його скаргами що-
до умов утримання. Відповідно, Суд вирішив, що заперечення Уряду сто-
совно невикористання національних засобів захисту не можуть бути взяті 
до уваги. 

ІІ. ЗАЯВЛЕНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 3 КОНВЕНЦІЇ 

154. Заявник скаржився, що умови утримання під вартою, у яких він 
знаходився в камері «смертників» у слідчому ізоляторі м. Хмельницького, 
були стосовно нього такими, які підпадають під сферу дії статті 3 Конвен-
ції, яка проголошує таке: 

«Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, 
що принижує гідність, поводженню чи покаранню» 

А. УМОВИ УТРИМАННЯ ЗАЯВНИКА У КАМЕРІ «СМЕРТНИКІВ» 

155. Заявник стверджував, що він був обмежений у можливості мати 
прогулянку, отримувати додаткові посилки від своєї матері та отримува-
ти 2-годинні візити своїх родичів, як зазначено в законі. Далі він скар-
жився, що він був поміщений в одиночну камеру на строк більше 6 місяців 
і що його представник не мав ніякої інформації щодо режиму, який засто-
совано до нього. 

1. Позиції сторін 

156. Уряд вважав, що всі чинні правила, які були застосовані до за-
явника, включаючи ті, що стосуються обладнання камери, медичного об-
слуговування, побачень та кореспонденції, представлені в розділах 1, 8, 9, 
11, 12 та 13 закону, у відповідних положенням Кримінально-процесуаль-
ного кодексу, в статтях 28, 37, 41, 42 та 43 Кодексу, в Інструкції від 20 квітня 
1998 року та Тимчасовому положенні від 25 червня 1999 року. Він зазначив, 
що відповідно до розділу 8 (4) Закону особа, яка засуджена до виняткової 
міри покарання, повинна утримуватися у слідчому ізоляторі окремо від 
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інших ув’язнених. У виключних випадках два ув’язнених можуть знаходи-
тись в одній камері. Відповідно до тверджень Уряду 9 лютого 1997 р. заяв-
ник був ув’язнений у камері, яка відповідала цим вимогам. Обладнання 
камери відповідало вимогам санітарних та гігієнічних стандартів: її розміри 
складали 9,75 м2, або 29,2 м3, вона мала радіо, ліжко, стіл, необхідне денне 
та електричне освітлення, опалення, забезпечення водою, туалет. Камера 
опалювалась протягом осені та зими. 

157. Відповідно до тверджень Уряду, заявник був забезпечений 3-х 
разовим харчуванням щоденно, як встановлено в розділі 11 (3) Закону від 
1993 р., одягом, взуттям, постільною білизною, предметами особистої гігіє-
ни. З квітня 1998 р. йому був наданий дозвіл мати щоденну одногодинну 
прогулянку та робити фізичні вправи. 

158. Уряд оспорював твердження заявника, що йому не було дозво-
лено отримувати посилки від матері. Він заявляв, що особи, які засуджені 
до смертної кари, мають право отримувати дві посилки до 8 кілограмів що-
місячно до моменту вступу в силу вироку та дві посилки до 8 кілогра-
мів після вступу у силу вироку. Відповідно до записів слідчого ізоля-
тора, заявник отримав 15 посилок та бандеролей від його родичів та жод-
ного разу не скаржився щодо прибуття посилок із продуктами. Крім того, 
ув’язнені могли купувати їжу та туалетне приладдя двічі на місяць у тю-
ремному магазині в сумі до мінімального розміру заробітної плати, а та-
кож книги та газети без обмежень. Якість їжі відповідала національному за-
конодавству. Уряд зауважив, що між жовтнем 1997 р. та жовтнем 1998 р. 
заявник купляв продукти та туалетне приладдя на регулярній основі і що 
між березнем 1996 р. та жовтнем 1998 р. його родичі зробили 28 запитів 
щодо зустрічі з ним, і всі вони були задоволені. 

159. Уряд наголосив, що твердження заявника щодо порушення умов 
утримання під вартою були перевірені та визнані безпідставними. Заяв-
ник не направляв жодної скарги щодо судового переслідування у зв’язку 
із цим. Його родичі ніколи не скаржилися щодо заборон на передачу по-
силок із продуктами. Між 2 лютого 1996 р. і 14 квітня 1998 р. він отримав 
15 посилок та між 16 квітня 1996 р. і 4 лютого 1998 р. його родичі мали 
можливість побачення із ним 20 разів. 

160. Уряд також оспорював твердження заявника, що адміністрація 
слідчого ізолятора відмовила представникові заявника у наданні інфор-
мації щодо режиму утримання заявника. 6 січня 1998 р. його представник 
був проінформований, що режим його клієнта регулюється Законом, Ви-
правно-трудовим кодексом та Інструкцією. Він не міг переглянути Інструк-
цію, оскільки вона класифікується як «обмежена для доступу», але він 
отримав детальну інформацію щодо її змісту. Більше того, представник 
заявника не скаржився на те, що адміністрація слідчого ізолятора відмов-
ляє йому в наданні інформації з цього приводу. 
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2. Оцінка Суду 

161. Як Суд вирішив у багатьох випадках, стаття 3 Конвенції перед-
бачає одну з найосновніших цінностей демократичного суспільства. Вона 
забороняє в абсолютних виразах катування чи нелюдське або таке, що 
принижує гідність, поводження або покарання, незалежно від обставин і 
поведінки потерпілого (див. «Лабіта проти Італії» [ВП], № 26772/95, § 119, 
ECHR 2000-IV). 

162. Відповідно до прецедентної практики Суду погане поводження 
повинно досягати певного мінімального рівня суворості, щоб потрапляти 
у сферу дії статті 3 Конвенції. Оцінка цього мінімального рівня суворості 
є відносною; вона залежить від усіх обставин справи, таких як тривалість 
поводження, його фізичний і психологічний вплив і в деяких випадках 
стать, вік і стан здоров’я потерпілого (див., серед інших джерел, рішення 
у справі «Ірландія проти Сполученого Королівства» від 18 січня 1978 р., 
Серія А № 25, с. 65, § 162). Крім того, вирішуючи, чи є поводження таким, 
що принижує гідність, в сенсі статті 3 Конвенції, Суд братиме до уваги, 
чи його метою було принизити і дезорієнтувати відповідну особу і чи його 
наслідки несприятливо вплинули на особистість людини у спосіб, який 
не відповідає статті 3. Навіть відсутність такої мети не може переконливо 
виключити констатацію порушення цього положення (див. рішення у 
справі «Пірс проти Греції», заява № 28524/95, §§ 67-68 і 74, ECHR 2001-III; 
і рішення у справі «Валасінас проти Литви», заява № 22558/98, § 101, 
ECHR 2001-VIII). 

163. Суд послідовно наголошував, що відповідне страждання і при-
ниження повинні у будь-якому разі виходити за межі того невідворотного 
елемента страждання і приниження, пов’язаного з певною формою законно-
го поводження або покарання. Заходи, які позбавляють особу її свободи, 
часто можуть містити такий елемент. Відповідно до статті 3 Конвенції 
держава повинна забезпечити тримання особи під вартою в умовах, які 
відповідають принципу поваги до людської гідності, щоб спосіб і метод ви-
конання заходу не завдавали їй душевного страждання чи мук, які б пере-
вищували невідворотній рівень страждання, притаманного триманню під 
вартою, і щоб з огляду на практичні вимоги ув’язнення її здоров’я і добро-
бут були належним чином забезпечені (див. рішення у справі «Кудла проти 
Польщі» [ВП], заява № 30210/96, §§ 92-94, ECHR 2000-XI). 

164. На додаток, як підкреслювалося Судом у рішенні у справі «Сьо-
рінг проти Сполученого Королівства», сучасні підходи у державах-учасни-
цях до питання смертної кари мають значення для оцінки, чи був переви-
щений прийнятний поріг страждання або приниження (див. рішення у спра-
ві «Сьорінг проти Сполученого Королівства» від 7 липня 1989 р., Серія А 
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№ 161, с. 41, § 104). У разі засудження особи до смертної кари особисті 
обставини засудженого, умови тримання під вартою перед стратою та три-
валість тримання під вартою перед стратою є прикладами факторів, які здат-
ні підвести поводження або покарання, отримане засудженим, під дію забо-
рони статті 3 (там само). Оцінюючи умови утримання, слід узяти до уваги 
кумулятивний ефект цих умов, а також специфічні скарги заявника (див. рі-
шення у справі «Дугоз проти Греції», заява № 40907/98, § 46, ECHR 2001-II; 
та рішення у справі «Калашников проти Росії», заява № 47095/99, § 95, 
ECHR 2002-VI). 

165. Суд відзначає, що заявник скаржився на певні аспекти умов, яких 
він зазнав у слідчому ізоляторі м. Хмельницького, де він був ув’язнений. 
Він повторює у зв’язку із цим, що Конвенція для кожної Договірної сто-
рони, стосується тільки тих фактів, які мали місце після вступу в силу 
Конвенції для цієї Сторони. Таким чином, Суд має юрисдикцію вивчати 
скарги заявника настільки, наскільки вони мали місце після 11 вересня 
1997 р., коли Конвенція вступила в силу для України. Проте при оцінці 
впливу на заявника умов утримання, Суд може також узяти до уваги як 
весь період, протягом якого він утримувався під вартою, включаючи 
період до 11 вересня 1997 р. як і умови його утримання протягом цього пе-
ріоду (див. справа «Калашников проти Росії», зазначена вище, § 96). 

166. Крім того, Суд зауважує, що заявник тримався під вартою як за-
суджений до смертної кари до моменту, коли смертна кара йому була за-
мінена на довічне ув’язнення в червні 2000 р. Як було зазначено вище 
(§ 130-132), застосування смертної кари в Україні було предметом су-
ворої і неодноразової критики в резолюціях Парламентської Асамблеї 
Ради Європи, в якій було задокументовано, що з 9 листопада 1995 р. до 
11 березня 1997 р. 212 страт було виконано в цій державі. Проте пізніше 
Президентом України був введений фактичний мораторій на виконання 
смертної кари; 29 грудня 1999 р. Конституційний Суд визнав положення 
Кримінального кодексу, які регулювали застосування смертної кари, некон-
ституційними, а 22 лютого 2000 р. смертна кара була скасована законом і 
замінена на довічне ув’язнення (§ 19 вище). Заявник був засуджений 
до смертної кари в лютому 1996 р., за 12 місяців до введення мораторію. 
Суд погоджується з тим, що до формального скасування смертної кари та 
пом’якшення вироку заявник повинен був перебувати у стані деякої непев-
ності, страху і побоювань щодо свого майбутнього. Проте він вважає, що 
ризик того, що вирок буде виконаний, та супроводжуючі почуття страху 
й побоювань з боку засуджених до смертної кари з часом повинні були 
меншати через фактичне введення мораторію. 

167. На момент здійснення вбивств, за які заявника було засуджено, 
йому було 19 років. Він утримувався в тюрмі з 13 березня 1995 р. та зали-



С П Р А В А  « Х О Х Л И Ч  П Р О Т И  У К Р А Ї Н И »  

 115 

шався там після того, як було проголошено вирок обласним судом Хмель-
ницької області, який було підтримано Верховним Судом 26 березня 1996 р. 
(§§ 11-13 вище). 

168. Суд приймає свідчення заявника, що він був поінформований 
про його права та обов’язки як засудженої особи 23 вересня 1999 р., коли 
йому надали листівку із правами та обов’язками ув’язненого, яку він по-
винен був підписати (§ 22 вище). 

169. Суд зауважує, що на момент візиту його делегатів близько 584 
осіб були ув’язнені в слідчому ізоляторі, серед яких 411 були ув’язнені до 
закінчення попереднього розслідування та 173 були засуджені. 9 ув’язне-
них знаходились у 8 камерах «смертників», які спеціально пристосовані 
для такої категорії засуджених, в окремому коридорі (§ 45 вище). Вважа-
ється достовірним та вартим уваги твердження заявника, що температура 
в його камері була задовільною влітку, але зимою було дуже холодно 
(§ 26 вище). Це свідчення частково підтверджено дослідженнями делега-
тів Суду, які відвідали слідчий ізолятор на початку жовтня 1999 р. та дій-
шли висновку, що ванна кімната була дуже холодною (§ 89 вище), та лі-
карем слідчого ізолятора, який визнав, що ця частина слідчого ізолятора 
дуже холодна (§ 83 вище). Суд також погоджується із твердженням за-
явника, що ванна кімната у слідчому ізоляторі була у неприйнятному 
стані, оскільки була всього 1 м2 площею, прикривалась лише решіткою 
та освітлювалась електричною лампою. Він приймає такий доказ, який не 
оспорювався Урядом, що заявникові було дозволено приймати гарячий 
душ тільки раз на тиждень (§ 27 вище). 

170. Єдина лампа в камері заявника була ввімкнена 24 години на до-
бу, але вона не турбувала заявника дуже сильно. Суд вважає, що останнє 
свідчення щодо цього моменту є більш достовірним, аніж свідчення, пред-
ставлене його матір’ю, що світло було «дуже яскравим», яке лише пере-
давало те, що вона чула від свого сина (§ 28 та § 62 вище). Вікно відчиня-
лося персоналом слідчого ізолятора протягом денних прогулянок заяв-
ника. Суд приймає твердження заявника, що вікно було зачинено ставня-
ми до 1 жовтня 1999 р. (§ 28 вище). Його свідчення запевняли та в будь-
якому разі не оспорювались Урядом. Туалет у камері заявника не закрива-
вся, але заявник мав можливість змивати (§ 29 вище). Суд вважає досто-
вірними свідчення заявника та його матері щодо невеликої кількості 
їжі, яка надавалась заявникові, та низької температури води, яка прино-
силась із кухні для приготування чаю (§ 25 та 63 вище). Він також нахо-
дить правдоподібним твердження заявника, що умови камер, у яких він 
знаходився раніше, були аналогічними (§ 30 вище). 

171. Хоча спочатку заявник скаржився на те, що він знаходився в оди-
ночній камері більше 6 місяців, заявник підтвердив, що на момент візиту 
делегатів Суду він хоче знаходиться наодинці (§ 23 вище). Суд зауважує, 
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що його бажання було задоволено, оскільки на той момент його утримували 
в окремій камері. 

172. Заявник не скаржився на медичне обслуговування у слідчому ізо-
ляторі, окрім скарг на лікування від туберкульозу. Він звертався із заявою 
про стоматологічне лікування, але йому сказали, що при лікуванні буде 
присутній охоронець та що лікування буде дуже довгим (§ 24 вище). Він 
неодноразово скаржився на таку практику голові медичного підрозділу слід-
чого ізолятора та фельдшерові, але жодного разу не подав письмову скаргу. 
Він не повідомив свою матір про його проблеми із зубами. 

173. Суд не вважає достовірними свідчення заявника, які підтримані 
твердженнями його матері, що він отримав свою першу посилку від неї 
5 жовтня 1998 р. (§ 38 та 70 вище). Суд посилається на реєстр слідчого 
ізолятора, згідно з яким заявник уже отримав від матері передачу 27 лю-
того 1996 р. Вона також принесла йому ще 2 передачі 27 березня та 26 
квітня 1996 р. Більше того, заявник отримував бандеролі від матері 27 
травня, 31 липня, 2 жовтня та 5 грудня 1996 р., 5 лютого, 11 квітня, 4 чер-
вня, 4 серпня, 6 жовтня та 10 грудня 1997 р., а також 10 лютого та 14 квіт-
ня 1998 р. (§ 93 вище). Суд зауважує, що відповідно до реєстру слідчого 
ізолятора, кількість посилок та бандеролей, які могли бути направлені 
його родиною, ніколи не була обмежена внаслідок покарання, застосова-
ного до нього адміністрацією слідчого ізолятора. Суд зауважує, проте, 
що згідно з листом представника заявника від 7 березня 2000 р. мати за-
явника не мала дозволу приносити синові телевізор, електронну гру або 
додаткову передачу з продуктами (§ 101 вище). Суд зауважує також, 
що хоча в період до 23 вересня 1999 р. заявник не був повністю поінфор-
мований про його права та обов’язки, включаючи право отримувати та 
надсилати листи й посилки від та до своїх родичів, він писав один лист 
на місяць (§ 39 вище). Заявник ніколи не скаржився, що якісь з його лис-
тів не були надіслані адресатові або що він не отримав листи від своїх 
родичів. 

174. Щодо візитів до заявника його родичів, то Суд зауважує, що 
згідно з реєстром слідчого ізолятора, його мати, іноді разом із бабусею, 
відвідували його 16 квітня, 16 травня, 11 червня, 12 липня, 13 серпня, 13 
вересня, 14 жовтня, 15 листопада та 17 грудня 1996 р., 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 р. Заявник не заявляв, що кількість візитів була обмеженою, хоча він з 
початку скаржився на те, що візити його родичів тривали менше 2-х го-
дин, які передбачені законодавством. Суд зауважує, проте, що тривалість 
візиту у 2 години передбачена Законом, який може застосовуватися лише 
доки вирок не вступить у законну силу, та що Тимчасове Положення, яке 
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також передбачає тривалість візиту у 2 години, вступило в силу 11 лип-
ня 1999 р. 

175. Суд зауважує, що мова матері заявника – польська та що заявник 
зіткнувся із деякими проблемами в частині відносин із адміністрацією 
слідчого ізолятора, коли він намагався спілкуватися із своїми родичами 
польською. Цей факт був підтверджений свідченнями його матері (§ 43 та 
§ 73 вище). Суд зауважує, проте, що заявник підтвердив на момент візиту 
делегатів Суду, що ця проблема була вирішена 7 місяців тому, тобто у бе-
резні 1999 р. (§ 43 вище). 

176. Суд приймає свідчення заявника, що йому було дозволено мати 
щоденні одногодинні прогулянки з 5 травня 1998 р., що прогулянки від-
бувалися кожного дня та що в заявника не було уявлення, що вони були 
скороченими. Він був зобов’язаний гуляти один із руками скованими 
наручниками, навіть узимку, що позбавило його можливості здійсню-
вати фізичні вправи. Суд зауважує, що сковування наручниками рук 
ув’язнених протягом їх денних прогулянок було підтверджено матір’ю 
заявника, яка називає дещо іншу дату (квітень 1998 р.), коли йому дозво-
лили мати щоденну прогулянку. 

177. Суд проаналізував у цілому умови, яким заявник був підданий 
протягом ув’язнення в Сімферопольському слідчому ізоляторі. Хоча не-
можливо встановити з впевненістю умови утримання, яким було піддано 
заявника до візиту делегації Суду, деякі факти є незаперечними та чітко 
встановленими. Суд з особливою тривогою відзначає, що до травня 1998 
року заявник разом з іншими ув’язненими, які були засуджені до смерт-
ної кари, був поміщений на 24 години на добу в камеру, в якій було дуже 
обмежено життєвий простір, вікна камери були закриті ставнями настіль-
ки, що було мало або зовсім не було сонячного світла, що не було жодної 
можливості для прогулянки на свіжому повітрі та що була мала або зо-
всім не було можливості для будь-якої активності або людських контак-
тів. Разом із зауваженнями КПК стосовно засуджених до смертної кари в 
Україні, що знаходяться в таких же умовах, Суд погоджується, що утри-
мання заявника в таких неприйнятних умовах, як ці, призводить до по-
водження, що принижує людську гідність усупереч статті 3 Конвенції. 
Суд далі доходить висновку, що ситуація заявника була погіршена тим 
фактом, що він протягом цього періоду був засуджений до смертної кари, 
хоча, як зазначено в §§ 17 та 129 вище, з 11 березня 1997 року тривав 
мораторій. 

178. Суд вважає, що в цій справі немає доказів існування позитивно-
го наміру принизити чи збентежити заявника. Однак, незважаючи на те, 
що питання, чи метою поводження було прагнення принизити або збенте-
жити жертву, є фактором, який слід брати до уваги, відсутність такої мети 
не може виключати констатацію порушення статті 3 Конвенції (див. рішення 
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у справі «V. проти Сполученого Королівства» [ВП], заява № 24888/94, § 71, 
ECHR 1999-IX; і рішення у справі «Калашніков проти Росії», цитоване 
вище, § 101). Він вважає, що умови, в яких утримувався заявник, зокрема, до 
травня 1998 р., повинні були завдати йому значного психологічного страж-
дання і принизити його людську гідність. 

179. Суд підтверджує, що між травнем 1998 року та датою візиту де-
легації Суду в жовтні 1999 року відбулись суттєві та прогресивні покра-
щення і в загальних умовах утримання заявника, і в режимі, що застосо-
вувався слідчим ізолятором. Зокрема, були зняті ставні з вікон у камерах, 
проводились щоденні прогулянки та було надано право ув’язненим мати 
побачення й листуватись. Тим не менше Суд зауважує, що до дати вве-
дення цих покращень заявник уже був ув’язнений у цих жахливих умовах 
протягом 24 місяців, включаючи період 8 місяців після того, як Конвен-
ція вступила в силу для України. 

180. Суд узяв до уваги при вивченні матеріальних умов, у яких за-
явник був ув’язнений, та видів діяльності, якими він міг займатися, що 
Україна мала серйозні соціально-економічні проблеми в ході перехідного 
періоду і що до літа 1998 р. адміністрація СІЗО працювала в складних еко-
номічних умовах і займалася впровадженням нового національного зако-
нодавства й відповідних інструкцій. Проте Суд зауважує, що брак коштів 
не може, в принципі, виправдати умови, які були настільки поганими, що 
перевищили поріг поводження, яке суперечить статті 3 Конвенції. Крім то-
го, економічні проблеми України не можуть у будь-якому разі пояснити та 
виправдати окремі умови утримання, які у § 178 були визнані неприйнят-
ними у цій справі. 

181. Таким чином, відповідно, відбулося порушення статті 3 Конвенції. 

В. СТРАЖДАННЯ ЗАЯВНИКА ВІД ТУБЕРКУЛЬОЗУ 

182. Заявник спочатку скаржився, що його утримували у камері із лю-
диною, яка страждала на відкриту форму туберкульозу, та що він заразився 
і його здоров’ю було завдано шкоди. Він підтвердив свої твердження 
перед делегатами, що він пройшов перше рентгенівське обстеження в 
березні 1995 р., коли він був направлений у слідчий ізолятор м. Хмель-
ницького. Між цією датою та вереснем 1997 р. він не був обстежений (§ 34 
вище). Він заявив, що він знаходився разом із п. Юсівим 5 місяців, між 
3 лютого та 4 липня 1997 р. Проте він не надав ніяких деталей щодо цього 
твердження, коли його розпитували делегати Суду. 

183. Уряд заявив, що медична допомога, лікування, профілактичні та 
антиепідемічні заходи для осіб, які засуджені до виняткової міри пока-
рання, були забезпечені у відповідності до законодавства про охорону здо-
ров’я. 13 березня та 19 серпня 1995 р. заявник та ще один ув’язнений про-
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йшли загальне медичне обстеження, включаючи рентгенівське, яке пока-
зало, що жодний із них не страждав на туберкульоз. Заявник та п. Юсів 
були поміщені до однієї камери 3 лютого 1997 р. 4 липня 1997 р. п. Юсів 
пройшов загальне обстеження, яке показало, що він хворий на легеневий 
туберкульоз без розвитку мікробактерій. Заявник та п. Юсів були перемі-
щені в окремі камери. Цього ж дня заявник пройшов медичне обстежен-
ня, яке показало, що він також хворіє на легеневий туберкульоз. Відповідно 
до тверджень Уряду, він не міг отримати хворобу від його співкамерника, 
оскільки вони захворіли одночасно. Вони знову знаходились у тій же камері 
між 29 жовтня та 14 листопада та між 20 лютого та 14 жовтня 1998 р. 

184. Згідно з твердженнями заявника, окрім п. Юсіва, ніхто більше, 
з ким він ділив камеру, не хворів на туберкульоз. 

185. Заявник сказав, що ліки від туберкульозу були забезпечені його 
родиною. Його стан здоров’я не покращився одразу після застосування пре-
паратів. Він сказав: «Стало гірше з початку. Але оскільки я почав приймати 
препарати, стан мого здоров’я покращився». Він не був госпіталізований. 

186. Суд зауважує, що заявник утримувався в слідчому ізоляторі 
м. Хмельницького з 10 березня 1995 р. Він повторює, що відповідно до 
загальновизнаних принципів міжнародного права Конвенція зобов’язує 
Договірну Сторону лише стосовно фактів, які мали місце після набуття 
нею чинності. Конвенція набула чинності для України 11 вересня 1997 р. 
Проте при оцінці того ефекту, який справили на заявника умови його 
утримання – протягом того часу, коли він хворів на туберкульоз, – Суд 
також може посилатися на весь період, протягом якого він утримувався, 
включаючи період до 11 вересня 1997 р. 

187. Суд встановив, що заявник та п. Юсів уперше пройшли медич-
ний огляд у березні та серпні 1995 р. відповідно при їх прийнятті до слід-
чого ізолятора. Не оспорювалось сторонами, що заявник пройшов своє 
перше рентгенівське обстеження 15 березня 1995 р., яке показало відсут-
ність легеневого туберкульозу. 11 липня 1997 р. заявник пройшов спеціаль-
ну терапію як особа, що мала контакт із хворим на туберкульоз. 18 вересня 
1997 р. у нього також був виявлений легеневий туберкульоз у латентній 
формі. Йому було забезпечено відповідне лікування. Цього ж дня він 
пройшов додаткове медичне обстеження у Хмельницькому туберкульозно-
му диспансері Міністерства охорони здоров’я України. Подальші обстежен-
ня у цьому відділенні здійснювались 8 червня та 7 жовтня 1998 р. та 23 
лютого 2000 р. 

188. п. Юсів пройшов своє перше рентгенівське обстеження 29 серп-
ня 1995 р. та його легені були в нормальному стані (§ 91 вище). Рентгенів-
ські обстеження були пізніше проведені заявникові 16 червня 1996 р., 
07 серпня та 24 листопада 1997 р., 10 лютого, 5 травня, 23 вересня 1998 р., 
11 січня, 15 липня, 15 жовтня 1999 р. та 21 лютого та 13 червня 2000 р. 
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(§ 94 вище). п. Юсів був обстежений 20 серпня 1996 р., 14 лютого, 4 липня, 
24 листопада 1997 р., 10 лютого, 5 травня, 23 вересня 1998 р., 11 січня, 15 
липня 1999 р., 1 березня, 13 червня 2000 р. Обстеження рентгеном 20 
серпня 1996 р. та 14 лютого 1997 р. підтвердило, що його легені та серце 
знаходяться у доброму стані. Рентгенівське обстеження 11 липня 1997 р. 
виявило, що він хворіє на легеневий туберкульоз. 23 липня 1997 р. пуль-
монолог Хмельницького туберкульозного диспансеру МОЗ України під-
твердило цей діагноз. Цього ж дня п. Юсів отримав необхідне медичне 
лікування. 8 червня та 7 жовтня 1998 р. він пройшов додаткові обстеження 
у відділенні. Відповідно до медичних рапортів від 6 березня та 9 червня 
2000 р., стан здоров’я п. Юсіва покращився та симптоми туберкульозу 
зникли (§ 95 вище). 

189. Суд далі зауважує, що відповідно до тюремних записів заявник 
та п. Юсів знаходились в одній камері у період між 18 листопада 1996 р. 
та 23 квітня 1997 р. та потім з 4 листопада 1997 р. до 9 червня 1998 р. (§ 99 
та § 100 вище). Цей запис не повністю співпадає із свідченнями заявника, 
який сказав делегатам, що він утримувався з п. Юсівим з 3 лютого до 4 
липня 1997 р. (§ 34 вище), або начальника слідчого ізолятора, який заявив, 
що 2 ув’язнених знаходилися в одній камері до 4 липня 1997 р., коли регу-
лярний медичний огляд виявив у п. Юсіва туберкульоз легенів (§ 53 
вище). У тих межах, де усні докази та тогочасні записи слідчого ізоля-
тора конфліктують, Суд надає перевагу останнім, як, вірогідно, більш 
акуратним та, таким чином, вважає, що заявник знаходився окремо від п. 
Юсіва з 23 квітня 1997 р. Суд далі не вважає достовірними свідчення за-
явника, що протягом цього періоду вони утримувались в одній камері, ко-
ли п. Юсів був уже хворий. Фактично, останнє рентгенівське обстеження 
14 лютого 1997 р. не показало патологічних змін у легенях. І тільки 4 лип-
ня 1997 р. рентген виявив інфільтрацію у його верхній правій легені. На-
ступного тижня, 11 липня 1997 р., діагноз п. Юсіва на легеневий туберку-
льоз був підтверджений та 23 липня 1997 р. він почав проходити курс ін-
тенсивної хіміотерапії. Суд підкреслює у зв’язку із цим, що туберкульоз у 
п. Юсіва був виявлений більше ніж через два місяці після того, як він 
знаходився разом із заявником у одній камері. Теоретично можливо, що 
п. Юсів хворів на туберкульоз під час знаходження в камері із заявником 
і до виявлення туберкульозу 11 липня 1997 р. Суд зауважує, що відповідно 
до висновку незалежної медичної експертизи п. Юсів та заявник хворіли на 
два різних типи туберкульозу та п. Юсів не хворів на відкриту форму 
туберкульозу (§ 91 вище). 

190. Суд далі зауважує, що патологічні зміни у верхній правій легені 
заявника були виявлені першого разу під час обстеження 7 серпня 1997 р. 
(§ 91 вище), більше ніж через 3 місяці після того, як він був переведений 
в окрему камеру від п. Юсіва; факт, що він хворіє на туберкульоз, був 
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офіційно встановлений 18 вересня 1997 р. Цього ж дня він почав прохо-
дити курс інтенсивної хіміотерапії. Дату, коли в заявника було виявлено 
туберкульоз, підтвердив начальник слідчого ізолятора (§ 53 вище). 

191. Посилаючись на ці обставини, Суд не вважає правдоподібними 
аргументи заявника та його матері, що заявник був інфікований п. Юсі-
вим. Він відзначає щодо цього, що у відповідності до медичного рапорту 
заявник та п. Юсів хворіли на 2 різні форми туберкульозу: заявник хворів 
на фокусний туберкульоз, п. Юсів – на інфільтративний. Більше того, Суд 
звертає увагу на медичний рапорт, у якому йдеться про те, що п. Юсів не 
хворів на відкриту форму туберкульозу, не виділяв мікробактерії тубер-
кульозу та, таким чином, не являв епідемічної небезпеки. 

192. Суд приймає аргумент Уряду, який підтримано медичним ра-
портом (§ 91 вище), що заявник та п. Юсів отримували відповідне й адек-
ватне медичне лікування. Таким чином можна вважати достовірними 
дослідження медичної комісії, що протягом 2-ого періоду, коли п. Юсів та 
заявник знаходилися в одній камері (з 4 листопада 1997 р. до 9 липня 
1998 р.) – 4 місяці після того, як у п. Юсіва був виявлений туберкульоз та 
після початку його лікування, та після 1,5-2 місяців після того, як у заявника 
був виявлений туберкульоз й розпочалось його лікування, – ризик отри-
мання хвороби заявником від п. Юсіва був дуже незначним. 

193. Суд додає, що відповідно до медичної документації, яку він отри-
мав, та результатів дослідження, здійсненого медичною комісією (§ 91 
вище), умови догляду за станом здоров’я заявника та п. Юсіва були задо-
вільними та, крім того, вони знаходились під постійним медичним наглядом. 

194. У світлі цих обставин Суд вирішив, що заявник не був об’єктом 
жорстокого поводження, яке заборонено статтею 3 Конвенції, в частині його 
хвороби на туберкульоз у слідчому ізоляторі м. Хмельницького. 

195. Таким чином, не було порушення статті 3 Конвенції в цій частині. 

ІІІ. ЗАЯВЛЕНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 8 КОНВЕНЦІЇ 

196. Суд вважає скарги заявника, що він не мав можливостей для отри-
мання додаткових посилок із продуктами харчування від його матері та 
отримання двогодинних візитів його родичів, такими, що підпадають під 
статтю 8 Конвенції, яка передбачає таке: 

«1. Кожен має право на повагу до його приватного і сімейного життя, 
житла і до таємниці кореспонденції. 

2. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього 
права інакше, ніж згідно із законом і коли це необхідно в демократичному 
суспільстві в інтересах національної і громадської безпеки або економіч-
ного добробуту країни, з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для 
захисту здоров’я чи моралі або з метою захисту прав і свобод інших осіб». 
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197. Перш за все Суд повторює, що Конвенція діє для всіх Договір-
них Сторін виключно стосовно тих подій, які відбулись після набуття 
чинності Конвенцією стосовно цієї Сторони. Суд відповідно має юрисди-
кцію перевіряти скарги заявника настільки, наскільки вони стосуються 
періоду після 11 вересня 1997 року, коли Конвенція набула чинності для 
України. 

198. З тюремних реєстрів виявляється, що заявник отримував посил-
ки від матері 27 лютого, 27 березня, 26 квітня 1996 р. Більше того, він 
отримував бандеролі від неї 27 травня, 31 липня, 2 жовтня, 5 грудня 
1996 р., 5 лютого, 11 квітня, 4 червня, 4 серпня, 6 жовтня, 10 грудня 1997 р. 
та 10 лютого, 14 квітня 1998 р. (§ 93 вище). Суд зауважує, що кількість по-
силок або бандеролей, які могли бути надіслані заявникові його родиною, 
ніколи не була обмежена внаслідок покарання, застосованого до заявника 
адміністрацією слідчого ізолятора. 

199. Суд вважає, що обмеження кількості посилок та бандеролей, які 
було дозволено отримувати заявникові, та обмеження 2-годинних візитів 
його родичів втручаються в право заявника на повагу до його кореспон-
денції, яке гарантоване § 1 статті 8 Конвенції та що ці обмеження можуть 
бути виправдані, тільки якщо були виконані умови параграфа другого цієї 
статті. 

200. Насамперед Суд повинен розглянути, чи втручання було здійс-
нено «відповідно до закону». Цей вираз, по-перше, вимагає, щоб відповід-
ний захід мав певну підставу в національному законодавстві; він також 
стосується якості відповідного законодавства і вимагає, щоб воно було до-
ступне відповідній особі, яка, крім того, повинна бути здатною передбачити 
його наслідки для себе, а також це законодавство повинно відповідати прин-
ципу верховенства права (див. рішення у справах «Круслін проти Франції» 
та «Ювіг проти Франції» від 24 квітня 1990 р., серія А № 176-А, с. 20, § 27, 
і серія А № 176-В, с. 52, § 26, відповідно). 

201. Уряд у своїх письмових зауваженнях звертається до Закону. У сво-
їх додаткових зауваженнях Уряд додає посилання на Виправно-трудовий 
кодекс (Кодекс), Інструкцію та Тимчасове положення (§ 158 вище). 

А. ПЕРІОД МІЖ 11 ВЕРЕСНЯ 1997 РОКУ ТА ЛИПНЕМ 1999 РОКУ 

202. Суд зауважує, що Закон регулює умови утримання, доки вирок 
не вступить у законну силу. Як виявляється з тверджень свідків, заслуханих 
делегатами Суду протягом їх візиту, та документів направлених Урядом, 
що після того, як вирок вступає у законну силу, умови утримання осіб, 
які засуджені до смертної кари, в основному регулювалися Інструкцією, 
яка була видана Міністерством юстиції, Генеральним прокурором та Вер-
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ховним Судом (§ 112 вище). Проте Кодекс визначає загальні умови умов 
утримання (§§ 121-126 вище). 

1. Виправно-трудовий Кодекс 

203. Суд зауважує, що хоча Кодекс відповідає другій вимозі щодо 
фрази «у відповідності до закону», а саме цей закон є доступним, не ви-
конується третя вимога, а саме, що закон повинен бути передбачуваним 
що стосується суті та природи застосовуваних заходів. 

204. Суд зазначає, що Уряд звертається до частини 3 статті 41 Кодек-
су, згідно з якою «засудженим, незалежно від призначеного їм виду ре-
жиму, дозволяється одержання не більш як двох бандеролей на рік» 
(§ 85 вище). Однак це положення є частиною статті 41, яка встановлює 
правила стосовно отримання посилок та бандеролей осіб, засуджених до 
позбавлення волі. Суд погоджується з тим, що було б незрозумілим, 
якби особи, засуджені до смертної кари, включались до осіб, засуджених до 
позбавлення волі, в сенсі Кодексу, оскільки смертна кара застосовується до 
злочинців, щодо яких вважається неможливим перевиховання шляхом по-
збавлення волі. Суд зауважує, що правова позиція є більш зрозумілою в 
другому параграфі статті 41 Кодексу, яка встановлює, що «засудженим, які 
відбувають позбавлення волі в тюрмах, одержання посилок і передач не 
дозволяється». В цій справі заявник був постійно ув’язнений у Сімферопо-
льському слідчому ізоляторі, а не у виправно-трудовій колонії, не у вихов-
но-трудовій колонії чи у виправно-трудовій колонії-поселенні, як зазначено 
в першій та четвертій частинах цієї статті. 

205. У світлі цих обставин Суд доходить висновку, що обмеження, 
які були накладені Кодексом, згідно з зауваженнями Уряду, не були пе-
редбачуваними, щоб відповідати вимогам другого параграфу статті 8 Кон-
венції, оскільки заявник не міг знати з впевненістю, чи застосовуються до 
нього обмеження, встановлені Кодексом стосовно кількості посилок та бан-
деролей, які ув’язненим дозволено було отримувати від родичів. 

2. Інструкція 

206. Суд зауважує, що встановленим фактом є те, що Інструкція є внут-
рішнім документом, який не доступний громадськості: Уряд надав Судові 
тільки її частину. 

207. Суд зазначає, що за цих обставин не можна говорити, що втру-
чання в право заявника стосовно його кореспонденції здійснювалось «у від-
повідності до закону», як того вимагає § 2 статі 8 Конвенції. Дійсно, Ін-
струкція була замінена на Тимчасове положення, затверджене Державним 
Департаментом з питань виконання покарань 25 червня 1999 року нака-
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зом № 72 та зареєстроване 1 липня 1999 року під № 426/3719 Міністер-
ством юстиції України, яке набуло чинності 11 липня 1999 року і яке бу-
ло публічним. Однак Тимчасове положення не застосовується до фактів, 
які відбулись до 11 липня 1999 року. 

208. Таким чином, відбулось порушення статті 8 Конвенції у період 
між 11 вересня 1997 р. до 11 липня 1999 р. 

В. ПЕРІОД ПІСЛЯ 11 ЛИПНЯ 1999 РОКУ 

209. Суд зауважує, що скарга заявника з початку стосувалась періоду 
до 11 липня 1999 р., коли він мав право отримувати дві бандеролі на рік 
(§ 113 вище), та він не скаржився на те, що його кореспонденція контролю-
валася після цієї дати. 

210. Проте, беручи до увагу важливість контактів між ув’язненими, 
яких засуджено до смертної кари, та їхніми родинами, вважається необ-
хідною перевірка тих обмежень, які накладені Тимчасовим Положенням, 
у відповідності до яких заявникові було дозволено отримувати 6 посилок 
та 3 бандеролі на рік. 

Вважається, що таке обмеження становить втручання у право на по-
вагу до кореспонденції. Таке втручання відбувається «відповідно до закону», 
а саме Тимчасового Положення, та може бути розцінено як таке, що має 
законну мету «попередження безпорядків або злочинності», беручи до ува-
ги інтерес адміністрації слідчого ізолятора, щоб небезпечні для тюремної 
охорони речі не були контрабандно переправлені ув’язненим. 

211. Стосовно необхідності такого втручання Суд має взяти до уваги 
логічну проблему, яка включає обробку необмеженої кількості посилок, 
що прибуватимуть до великої пенітенціарної установи, в цій справі в уста-
нові утримувалось більше 3 тисяч в’язнів. Надання дозволу ув’язненим 
на отримання необмеженої кількості посилок чи бандеролей має тягнути 
за собою велику кількість роботи частини персоналу слідчого ізолятора 
для контролювання кожної посилки з точки зору збереження безпеки слі-
дчого ізолятора. Режим охорони всередині слідчого ізолятора має на меті 
захист суспільства від небезпечних злочинців, а також захист самих ув’яз-
нених усередині. Адміністрація слідчого ізолятора в зв’язку із цим мала за-
конний інтерес захистити безпеку засобом, який би зменшив або ліміту-
вав ризик небезпеки. В той же час має бути дотриманий необхідний баланс 
між інтересами безпеки і повагою до права ув’язненого підтримувати кон-
такти із зовнішнім світом. 

212. У цій справі Суд зауважує, що можливість отримувати посилки 
чи бандеролі кожні шість тижнів може бути розцінена як такий баланс, 
беручи до уваги, що адміністрація слідчого ізолятора забезпечує одяг, їжу 
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та медикаменти для всіх ув’язнених протягом позбавлення волі. На дода-
ток Суд посилається на свідчення Уряду, що немає обмежень для родичів 
надсилати ув’язненим гроші, щоб придбати продукти харчування в мага-
зині слідчого ізолятора. 

213. На фоні цих обставин та маючи на увазі межі розсуду, що має 
Уряд при врегулюванні в’язничного життя, Суд зауважує, що заходи були 
пропорційні меті запобігання заворушенням та злочинам. 

214. Таким чином, не відбулося порушення статті 8 Конвенції віднос-
но періоду, який мав місце після 11 липня 1999 р. 

IV. ЗАЯВЛЕНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 13 КОНВЕНЦІЇ 

215. Заявник скаржився, що більше 8 місяців він не мав можливості 
на візит нотаріуса із метою засвідчення його підпису на довіреності. 

216. Суд розуміє цю частину заяви як скаргу, що в результаті відмови 
від надання дозволу на візит нотаріуса заявник не мав можливості надати 
засвідчену довіреність своєму представникові та, таким чином, був обмеже-
ний в отриманні належного доступу до ефективного засобу захисту у сто-
совно скарг відповідно до Конвенції. Тому вважається за необхідне розгля-
нути скаргу в рамках статті 13 Конвенції, яка встановлює: 

«Кожний, чиї права і свободи, викладені у цій Конвенції, порушують-
ся, має право на ефективний засіб правового захисту у відповідному націо-
нальному органі, навіть якщо таке порушення було вчинено особами, які 
діяли як офіційні особи». 

217. Заявник наголосив, що проблеми, які виникли у зв’язку із йо-
го зверненням до начальника слідчого ізолятора засвідчити його представ-
ника були штучними, оскільки начальник слідчого ізолятора завжди засвід-
чував довіреності осіб, які засуджені до смертної кари. 

218. Уряд заявив, що протягом 1997 р. мати заявника неодноразово 
запитувала начальника слідчого ізолятора засвідчити довіреність її сина 
представникові, щоб він міг діяти від його імені в кримінальному провад-
женні, в результаті якого він знаходився у в’язниці. Оскільки начальник 
слідчого ізолятора не був компетентним розглядати такі запити, справа 
була передана до обласного суду Хмельницької області, який 10 грудня 
1997 р. дозволив візит нотаріуса до заявника. Такий візит відбувся 10 лю-
того 1998 р. 

219. Суд зауважує, що згідно з твердженнями заявника, його мати по-
давала запит про дозвіл на візит нотаріуса до слідчого ізолятора. Він осо-
бисто не звертався у письмовій формі із заявами щодо цього візиту – 
тільки усно. На момент візиту делегатів заявник підтвердив, що дозвіл на 
візит нотаріуса від адміністрації слідчого ізолятора не надавався та був 
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наданий лише після рішення обласного суду і що нотаріус відвідав його 2 
лютого 1998 р. Він скаржився, що рішення суду було винесено 10 грудня 
1997р., а дозвіл було надано тільки через два місяці. Він стверджував, тим 
не менше, що ця затримка не спричинила йому ніякої шкоди (§ 41). 

220. Враховуючи ці обставини, Суд ухвалив рішення, що згадана си-
туація не може розглядатися як порушення права заявника на ефективні 
засоби судового захисту. 

221. Відповідно не було порушення статті 13 Конвенції. 

V. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ 

222. Стаття 41 Конвенції проголошує: 
«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї і 

якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони передбачає 
лише часткову компенсацію, Суд, у разі необхідності, надає потерпілій 
стороні справедливу сатисфакцію». 

223. Мати заявника від імені свого сина вимагала 90 000 гривень за 
нематеріальну шкоду, спричинену її синові і їй через емоційні страждання. 
Вона також вимагала 38 270 гривень на відшкодування судових витрат та 
затрат на подорожі й адміністративний розгляд, здійснений після кримі-
нального судочинства національними судами та під час розгляду інститу-
ціями Конвенції. 

П. Воскобойников, зі свого боку, вимагав 24 000 грн. за моральну 
шкоду і 16 040 грн. на відшкодування витрат. 

224. Уряд визнав вимоги про відшкодування моральної шкоди необ-
ґрунтованими, зазначаючи, що ні мати заявника, ні п. Воскобойников не 
брали особисто участь у судових розглядах. Їхні вимоги про компенсацію 
за негативні переживання, зумовлені стражданням матері заявника, батька, 
бабусі через зараження заявника туберкульозом, та вимоги п. Воскобой-
никова компенсувати йому моральну шкоду, спричинену державними ор-
ганами, коли він діяв як представник заявника, були відхилені. 

Щодо компенсації нематеріальної шкоди, яку вимагав заявник, то Уряд 
переконував, що сума в значній мірі перебільшена і не підтверджується 
ніякими доказами, якими заявник обґрунтував моральне страждання внаслі-
док порушення Конвенції. Уряд просив Суд на справедливій основі визна-
чити суму компенсації, беручи до уваги покращення умов тримання заяв-
ника та враховуючи економічну ситуацію в Україні. 

225. Уряд далі зазначив, що ані мати заявника, ані п. Воскобойников 
не надали жодних документів, які б підтвердили, що витрати, які вимага-
лись ними, були насправді. Більш того, Уряд вважав, що сума, обчислена 
ними, була неточною. Мати заявника не надала жодних доказів про витрати, 
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понесені нею на допомогу захисника – п. Островського. Уряд стверджував, 
що немає підтверджень того, що робота, виконана цим захисником, стосу-
ється до процедури розгляду органами Конвенції чи розгляду національ-
ними установами для попередження або відновлення порушення Конвен-
ції. Крім того, не було жодних доказів, що мати заявника мала якесь законне 
зобов’язання оплатити ці кошти. 

226. У відповідь на зауваження Уряду мати заявника змінила свої 
вимоги про справедливу сатисфакцію за період з 1 березня 1995 р. по 9 ве-
ресня 1999 р. (дня, коли колишній представник заявника пред’явив свої 
вимоги на справедливу сатисфакцію) в сумі 13 281 460 грн. за нематеріаль-
ну шкоду, спричинену її синові емоційними та психічними стражданнями, 
10 017 460 грн. за моральну шкоду, спричинену їй через власні страждання 
і негативний вплив на її приватне життя, і 600 000 грн. за нематеріальну 
шкоду, нанесену членам сім’ї заявника в зв’язку з емоційним стражданнями 
через незаконне засудження заявника та зараження його туберкульозом. 
Вона також далі просила 1 150 000 для компенсації нематеріальних збитків 
внаслідок погіршення здоров’я заявника та членів його сім’ї. Оскільки це 
стосувалось і матеріальних збитків, вона просить 42 390 гривень. 

Більш того, за період після 9 вересня 1999 р. вона вимагає 82 125 грн. 
для покриття моральної шкоди, спричиненої її синові та його сім’ї фізич-
ними стражданнями, 16 425 грн. за нематеріальну шкоду, спричинену погір-
шенням її здоров’я та здоров’я заявника. Вона також вимагає 26 530 грн. 
для відшкодування матеріальних збитків. 

227. Суд, беручи до уваги одержані докази щодо скарги заявника про 
порушення статтей 3 і 8 Конвенції, вважає, що йому спричинено певну не-
матеріальну шкоду в зв’язку з загальними умовами тримання і обмежен-
ням органами влади його права на повагу приватного й сімейного життя та 
права на кореспонденцію (§118). Об’єктивно оцінюючи дану шкоду, Суд 
зобов’язує сплатити заявникові 2000 євро як компенсацію нематеріальної 
шкоди та будь-який податок, який може бути справлений із цієї суми. 

А. ПЕНЯ 

228. Суд вважає, що пеня, яка нараховуватиметься у разі несвоєчасної 
сплати, дорівнює граничній позичковій ставці Європейського центрального 
банку плюс три відсоткові пункти.  

На цих підставах Суд одностайно 

1. Відхиляє попередні зауваження Уряду; 
2. Постановляє, що було порушення статті 3 Конвенції щодо умов 

утримування, у яких знаходився заявник у камері «смертників»; 
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3. Постановляє, що не було порушення статті 3 Конвенції щодо за-
явленого поганого поводження стосовно заявника у тюрмі м. Хмельниць-
кого у зв’язку із його зараженням туберкульозом; 

4. Постановляє, що було порушення статті 8 Конвенції щодо права 
заявника на повагу до його приватного й сімейного життя та його кореспон-
денції щодо зазначеного періоду з 11 вересня 1997 р. до 11 липня 1999 р. 

5. Постановляє, що не було порушення Конвенції стосовно права 
заявника на повагу до його приватного й сімейного життя та його кореспон-
денції у період після 11 липня 1999 р.; 

6. Постановляє, що не відбулось порушення статті 13 Конвенції; 
7. Постановляє: 
а) що Держава-відповідач повинна сплатити заявникові протягом 

3-х місяців з моменту набуття чинності рішенням відповідно до статті 44 
§ 2 Конвенції, 2000 євро (дві тисячі євро) на покриття моральної шкоди, 
які повинні бути конвертовані в українські гривні за курсом на дату спла-
ти, а також будь-який податок, який може бути утриманий; 

б) що після закінчення вищезазначеного 3-місячного терміну, на 
зазначену суму буде нараховуватися простий відсоток у розмірі гранич-
ної ставки за кредитом Європейського центрального банку протягом усього 
періоду прострочення плюс 3 відсоткових пункти; 

8. Відхилив інші вимоги заявника щодо справедливої сатисфакції. 
Здійснено англійською, повідомлено 29 квітня 2003 року згідно § 2 і 3 

статті 77 Регламенту. 
 

М. О’Бойл Н. Братца 
секретар голова 
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C O N S E I L 

D E L ’ E U R O P E 
C O U N C I L 

O F E U R O P E 

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

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ 

ЧЕТВЕРТА СЕКЦІЯ 

СПРАВА «ДАНКЕВИЧ ПРОТИ УКРАЇНИ» 

(Заява № 40679/98) 

РІШЕННЯ 

СТРАСБУРГ 
29 квітня 2003 року 

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

У справі «Данкевич проти України» 

Європейський суд з прав людини (четверта секція), засідаючи палатою, 
до складу якої увійшли судді: 

сер Н. Братца, голова, 
п. М. Пеллонпя, 
пані Е. Палм, 
п. Й. Макарчик, 
пані В. Стражницька, 
п. В. Буткевич, 
п. Р. Марусте, 
та п. М. О’Бойл, секретар секції, 
порадившись у нарадчій кімнаті 25 березня 2003 року, 
виносить таке рішення, яке було прийнято у зазначений вище день: 
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ПРОЦЕДУРА 

1. Справа ґрунтується на заяві (№ 40679/98) проти України, що була 
подана до Європейської комісії з прав людини (далі – Комісія) відповідно 
до колишньої статті 25 Конвенції про захист прав і основних свобод лю-
дини (далі – Конвенція) Юрієм Олександровичем Данкевичем (далі – за-
явник), українцем, 20 лютого 1998 року. 

2. Заявника представляла його дружина, пані Н.О. Данкевич. Уряд 
України (далі – Уряд) представляв його Уповноважений, пані Валерія 
Лутковська, з Міністерства юстиції України. 

3. Заявник скаржився, зокрема, що умови, в яких він утримувався в 
«коридорі смерті» в слідчому ізоляторі Запорізької області № 2, призвели 
до нелюдського та такого, що принижує людську гідність, поводження. 

4. Заяву було передано до Суду 1 листопада 1998 року, коли Прото-
кол № 11 до Конвенції набув чинності (Стаття 5 § 2 Протоколу № 11). 

5. Заяву було передано до Четвертої секції Суду (§ 1 правила 52 Рег-
ламенту Суду). У цій секції відповідно до правила 26 § 1 Регламенту 
Суду була сформована палата, яка повинна була розглядати справу. 

6. Порадившись зі сторонами, Президент Палати прийняв рішення, 
що в інтересах належного судочинства провадження у справі повинно 
відбуватися одночасно з провадженням у справах «Назаренко проти 
України», «Алієв проти України», «Хохлич проти України», «Полтораць-
кий проти України», «Кузнєцов проти України» (заяви №№ 39483/98, 
41220/98, 41707/97, 38812/97 та 39042/97 (§ 2 правила 43)). 

7. Своїм рішенням від 25 травня 1999 року палата визнала заяву част-
ково прийнятною. 4 жовтня 1999 року Суд здійснив візит до СІЗО Запорізь-
кої області з метою встановлення фактів. 

8. 1 листопада 2001 року Суд змінив склад Секцій (§ 1 правила 25). 
Цю справу було передано новому складу Четвертої секції. 

9. Уряд, але не заявник, подали свої зауваження щодо суті заяви (§ 1 
правила 59). 

ФАКТИ 

І. КОНКРЕТНІ ОБСТАВИНИ СПРАВИ 

А. ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС ПОДІЙ 

10. 3 квітня 1997 року Запорізький обласний суд визнав заявника вин-
ним у вбивстві трьох осіб та у спробі вбивства однієї особи й засудив його 
до смертної кари. 
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11. Того самого дня адміністрація слідчого ізолятора Головного управ-
ління Міністерства внутрішніх справ України в Запорізькій області вирі-
шила перевести заявника в окрему камеру на період очікування виконання 
вироку відповідно до частини четвертої статті 8 Закону «Про попереднє 
ув’язнення» 1993 року. 

12. 24 липня 1997 року Верховний Суд України залишив рішення 
суду першої інстанції без змін. 

13. 15 серпня 1997 року після поданого матір’ю заявника клопотання 
Генеральний прокурор встановив, що суди належним чином проаналі-
зували всі наведені докази і зробили правильні юридичні висновки. Він 
визнав клопотання явно необґрунтованим. 

14. 27 серпня 1997 року заявник подав Президентові України клопо-
тання про помилування. 

15. 19 вересня і 15 грудня 1997 року заступник Голови Верховного 
Суду України відхилив два наступні клопотання, подані дружиною та ма-
тір’ю заявника. 

16. Мораторій на виконання смертної кари був проголошений Пре-
зидентом України 11 березня 1997 року. Рішенням № 11рп/99 від 29 груд-
ня 1999 року Конституційний Суд України визнав неконституційними 
положення Кримінального кодексу стосовно смертної кари. Покарання у 
вигляді смертної кари було, таким чином, замінено на довічне ув’язнення 
відповідно до Закону № 1483-ІІІ від 22 лютого 2000 р. 

17. 14 червня 2000 року Запорізький обласний сул замінив заявникові 
покарання у вигляді смертної кари на довічне позбавлення волі. 

В. УСНІ СВІДЧЕННЯ ПЕРЕД ДЕЛЕГАТАМИ СУДУ 

18. Свідчення стосовно заявника були надані делегації суду 6 жовтня 
1999 року в Запорізькому слідчому ізоляторі № 1. Делегація Суду була в 
складі суддів М. Пеллонпе, Й. Макарчика та Р. Марусте. Свідчення можна 
підсумувати таким чином: 

1. Заявник 

(а) Основні умови утримання заявника в «коридорі смерті» 

19. Заявник прибув у Запорізький слідчий ізолятор за два тижні до 
візиту делегації Суду. Раніше протягом трьох років він утримувався в 
Запорізькому слідчому ізоляторі № 2. Під час візиту делегації Суду він пові-
домив, що був проінформований про свої права та обов’язки. Однак умови 
в Запорізькому слідчому ізоляторі відрізнялись. Він описав їх таким чином: 
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«Кожен раз, коли приїжджала комісія з Києва – вони не дуже турбувались, 
коли приїжджала місцева комісія з прокуратури – адміністрація слідчого 
ізолятора розповсюджувала папірець з правилами, вивішувала його на стіні, 
а наступного дня знімали. Хоча цей папірець не висів на стінах у камерах, 
нас інформували про нього». 

20. У Запорізькому слідчому ізоляторі № 2 заявник змінював камери 
кожного тижня, а пізніше – щомісяця, утримуючись, як правило, один. 
Ця практика діяла протягом шести місяців. За словами заявника, вікна в 
його камері були закритими та був відсутній умивальник. Камери для 
двох в’язнів були такого ж розміру, як і в Запорізькому слідчому ізоляторі 
№ 1, але для одного в’язня були значно меншими, майже в вдвічі мен-
шими, ніж та, в якій він утримувався в день візиту делегації. Заявник по-
відомив, що він утримувався один за його особистим проханням. Однак ко-
ли адміністрація Запорізького слідчого ізолятора № 2 наполягала, щоб він 
перебував у камері з ким-небудь, він не заперечував. 

21. Заявник не був офіційно повідомлений про мораторій на виконання 
смертних вироків, а дізнався про це по радіо та від інших в’язнів. 

22. Коли його перевели до камери «смертників», двох в’язнів забра-
ли для виконання вироку. Виконання вироків здійснювалось у Дніпропет-
ровському слідчому ізоляторі. Хоча в’язні рідко знали про місце виконання 
вироку, вони могли бачити, як в’язнів виводять в наручниках і без особи-
стих речей, які потім забирали працівники слідчого ізолятора. 

23. За словами заявника, в камерах Запорізького слідчого ізолятора 
№ 2 взимку до включення опалення було дуже холодно, а влітку жарко. 

24. Заявник неодноразово скаржився на умови утримання в Запорізь-
кому слідчому ізоляторі № 2, але йому завжди говорили, що немає коштів, 
щоб покращити умови. Він стверджував, що деякі з його письмових скарг 
не доходили до адресатів. 

25. У нього болів живіт та була висока кислотність, але медичний пер-
сонал не давав йому ліків тому, що їх не було, а призначав неправильні пре-
парати, які не допомагали йому. Зазвичай фельдшер оглядав в’язнів один 
чи два рази на тиждень, реєструючи тих, хто хоче бачити лікаря. Однак 
відвідати лікаря можна було за заявою, поданою начальникові слідчого ізо-
лятора. Під час перебування в Запорізькому слідчому ізоляторі № 2 заяв-
ник відвідав лікаря один чи два рази. Він повідомив, що звертався з про-
ханням про зустріч з лікарем, можливо, один раз тому, що перший раз його 
оглядав не терапевт, а психіатр, який сказав, що з його животом усе норма-
льно, хоча під час огляду він відчув біль у животі. Потім заявникові дозво-
лили дієтичне харчування протягом одного місяця. 

26. Заявник повідомив, що зуби йому не лікували, а тільки виривали. 
Його родичі запропонували принести всі необхідні стоматологічні ліки, але 
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адміністрація слідчого ізолятора відмовила. Він повідомив, що, згідно з 
порядком тримання, у Запорізькому слідчому ізоляторі не було забезпе-
чено стоматологічне лікування. 

27. Заявникові не дозволялось дивитись телевізор, але його родичі при-
носили йому книги та газети. На відміну від Запорізького слідчого ізолятора 
№ 2, де стосовно нього здійснювався психологічний тиск, у Запорізькому 
слідчому ізоляторі № 1 він відчував гуманне ставлення з боку персоналу. 
За його словами, до родичів ув’язнених також ставились неналежним чином. 

28. У камері, де утримувався заявник на момент візиту делегації, по-
стійно була ввімкнена лампа та через вікно проникало природне світло. 
В Запорізькому слідчому ізоляторі в його камері лампа була набагато поту-
жнішою. 

(б) Практика слідчого ізолятора стосовно прогулянок 
та візитів родичів заявника 

29. Заявник почав виходити на прогулянки за півтора року до візиту 
делегації. Йому дозволяли гуляти близько 20 – 30 хвилин, інколи 50 хви-
лин, без наручників. Адміністрація слідчого ізолятора не повідомляла 
його про те, якою повинна бути тривалість прогулянки відповідно до на-
ціонального законодавства. Його дружина принесла копію в’язничних пра-
вил, які визначали, що прогулянка повинна тривати від однієї до двох 
годин. На питання делегації: «Коли ваша дружина повідомила Вам про 
ці правила, чи скаржилися Ви на те, що Вам не було дозволено зустріча-
тися з Вашою дружиною протягом однієї години чи мати прогулянки згід-
но з правилами?» заявник відповів: «Ми подавали скарги. Стосовно поба-
чень нам повідомили, що дуже багато в’язнів, особливо тих, хто знаходиться 
під слідством, а також, що слідчий ізолятор не має достатніх можливостей 
щоб забезпечити всім в’язням тривалі побачення». На наступне запитання 
делегації: «Чи означає це, що ця практика продовжується увесь час?» за-
явник відповів: «Дякуючи моїй дружині, ми дізнались, що правила утри-
мання, прийняті в 1993 році, дозволяли нам мати зустрічі протягом години». 

30. Коли заявник дізнався, що прогулянки повинні тривати одну годи-
ну, адміністрація слідчого ізолятора не дозволяла йому їх. Наприклад, коли 
інші в’язні йшли на прогулянку, його викликали на зустріч. Як тільки поба-
чення закінчувалось, прогулянка також закінчувалась. Це тривало доти, 
поки дружина і мати заявника не повідомили, що вони будуть скаржитися 
до Суду, та припинилось приблизно за один чи два місяці до візиту делегації. 

(в) практика слідчого ізолятора стосовно отримання посилок, 
бандеролей та кореспонденції 

31. Після того, як смертний вирок стосовно заявника став остаточним, 
він мав змогу отримувати одну посилку у два місяці. Йому дали дозвіл 
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виходити на прогулянку, його листування було обмежено одним листом 
на місяць та однією бандероллю вагою до двох кілограмів кожні шість 
місяців, включаючи продукти харчування, туалетні речі і одяг. За його 
словами, ці норми були недостатніми, зважаючи на низьку якість їжі у 
слідчому ізоляторі та те, що у той час він не мав можливості купувати 
товари у магазині слідчого ізолятора. Він сказав, що за шість місяців до 
візиту делегації за новими правилами йому було дозволено купувати то-
вари на суму 70-75% від встановленої мінімальної заробітної плати. За-
явник повідомив, що у нього завжди було достатньо грошей на рахунку 
для придбання товарів у магазині слідчого ізолятора. 

32. Стосовно листування з родичами заявник повідомив, що на час 
візиту делегації він міг відправляти та отримувати необмежену кількість 
листів. Також він повідомив, що мав право отримувати одну посилку ва-
гою 8 кілограмів та три бандеролі кожні два місяці. 

2. Віктор Володимирович Лаврик 

33. Свідок був начальником Запорізького слідчого ізолятора № 1. 
У нього був штат із 129 співробітників. 

(а) Основні умови утримання заявника в «коридорі смерті» 

34. Свідок повідомив, що у в’язниці утримуються 836 в’язнів, з яких 
176 були засуджені до тюремного ув’язнення, включаючи 18 засуджених 
до смертної кари. Він також повідомив, що заявник був переведений до 
Запорізького слідчого ізолятора № 1 нещодавно. 

35. Він повідомив, що документ з правами та обов’язками в’язнів був 
вивішений у камерах. В’язні мали змогу ознайомитись з положеннями 
цього документа. Він сказав, що з моменту введення мораторію на ви-
конання смертних вироків дещо змінилось для засуджених до смертної 
кари, і вони були ознайомлені з цим: раніше вони не мали змоги виходи-
ти на прогулянки та могли отримувати лише дві малі посилки на рік та 
один лист на місяць. Він повідомив, що адміністрація слідчого ізолято-
ра повідомляла засуджених до смертної кари про мораторій. 

36. Згідно з законодавством адміністрація слідчого ізолятора не могла 
поміщати в камеру більше, ніж двох в’язнів. Адміністрація дозволяла в’яз-
ням бути самим у камері, якщо вони про це просили. Взимку температура 
повітря в камерах була близько 22-25°С. 

37. В’язні могли звертатись зі скаргами до нього або до прокуратури, 
але свідок не отримував будь-яких скарг. Він сказав, що кожного місяця 
співробітник Департаменту з питань виконання покарань та заступник 
прокурора області обходили камери та збирали скарги. В’язні скаржи-
лись на їх засудження, але не на умови утримання. 
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38. Свідок відвідував засуджених до смертної кари кожного тижня. 
Нещодавно він зустрічався з заявником, у якого не було скарг на умови 
утримання. 

39. Він повідомив, що працівник медичної частини слідчого ізолятора 
відвідує камери щоденно. Якщо потрібно, в’язень міг бути переведений до 
медичної частини для лікування, а в разі необхідності – до лікарні. 

(в) Практика слідчого ізолятора стосовно щоденних прогулянок, 
отримання посилок, бандеролей, кореспонденції 
та зустрічей з родичами 

40. Засуджені до смертної кари почали виходити на щоденні прогу-
лянки в березні 1998 року. Зміни щодо посилок та кореспонденції були 
введені 25 червня 1999 року. Під час прогулянок засуджені були без наруч-
ників. Більше того, вони мали право на щомісячну зустріч з родичами 
протягом двох годин та могли отримувати шість посилок та три бандеро-
лі на рік. 

41. Він повідомив, що вихідна кореспонденція не підлягала цензурі, 
незважаючи на те, що вона відкривалась та переглядалась. Вхідна корес-
понденція з Суду та Генеральної прокуратури ніколи не відкривалась згі-
дно з законом «Про попереднє ув’язнення». Листи родичам в’язнів та від 
них, посилки реєструвались у спеціальному журналі. Свідок сказав, що 
в’язні не скаржились на те, що не мали можливості відправити чи отримати 
листи. Щодо листів в’язнів офіційним представникам, то вони зазвичай 
просили про зустріч з юристом. Також свідок повідомив, що процедура, за 
якою листи не реєструвались, була введена 25 червня 1999 року. 

3. Лариса Михайлівна Лазечна 

42. Свідок була лікарем слідчого ізолятора, яка працювала в ній чотири 
роки. Вона особисто знала заявника. Вона повідомила, що адміністрація 
слідчого ізолятора могла забезпечити все необхідне стоматологічне ліку-
вання у слідчому ізоляторі. За її словами, між засудженими до смертної 
кари та іншими в’язнями не було різниці в медичному обслуговуванні. 

4. Сергій Аркадійович Олейник 

43. Свідок був начальником Запорізького слідчого ізолятора № 2. Він 
приступив до виконання своїх обов’язків 4 вересня 1998 року. 

(а) Основні умови утримання заявника в «коридорі смерті» 

44. Він повідомив, що в день візиту делегації у слідчому ізоляторі ут-
римувались 1735 осіб, всі з них знаходились на попередньому ув’язненні. 
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Він підтвердив, що заявник нещодавно був переведений до Запорізького 
слідчого ізолятора № 1. 

45. Свідок особисто знав заявника, який не скаржився на умови утри-
мання, хоча на початку липня 1999 року він критикував тривалість його 
зустрічей з родичами, стверджуючи, що візити повинні тривати дві години. 
Голова департаменту та перший заступник обласного прокурора розсліду-
вали факти та дійшли висновку, що скарги заявника були обґрунтованими. 
Зокрема, керівництво слідчого ізолятора не могло надати більш довгих зуст-
річей у зв’язку з великою кількістю в’язнів, які очікували таких зустрічей. 
Загалом, звернення в’язнів реєструвались у журналі та в їх особистих спра-
вах. Відповідь надавалася в’язню для ознайомлення та підпису. 

46. Свідок підтверджував, що до того, як вирок набував статусу оста-
точного, засуджені до смертної кари не могли відправляти чи отримувати 
кореспонденцію, проте їм дозволялось отримувати дві бандеролі. Після того, 
як вирок набував статусу остаточного, режим змінювався. 

47. Свідок заявив, що згідно з правилами заявник переводився з однієї 
камери в іншу кожні десять днів та на його прохання знаходився один у 
двомісній камері. Він стверджував, що всі чотири камери для «смертни-
ків» були двомісні та однакового розміру. В день візиту делегації дві з них 
були порожніми. 

48. Він підтверджував, що зустрічався з дружиною заявника, коли 
вона зверталась з проханням про побачення зі своїм чоловіком, але він 
ніколи не чув від неї будь-яких скарг на умови утримання заявника. 

5. Лариса Петрівна Пономарчук 

49. Свідок була лікарем Запорізького слідчого ізолятора № 2, де вона 
працювала з червня 1999 року. Вона чула про заявника. Проте, він ніколи 
не звертався до неї за будь-якою допомогою. 

50. Вона підтверджувала, що кожного дня фельдшер обходив камери 
та реєстрував скарги і прохання про зустріч з лікарем. Вона ніколи не чу-
ла про стоматологічні проблеми та скарги заявника на відмову в наданні 
стоматологічної допомоги. За її словами, адміністрація слідчого ізоля-
тора мала висококласних професійних стоматологів та всі в’язні мали 
змогу отримувати допомогу. 

51. Медична частина слідчого ізолятора складалася з 15 осіб, вклю-
чаючи рентгенолога, дерматолога, психіатра, стоматолога, терапевта та 
фельдшерів. У медчастині було все необхідне обладнання та медикаме-
нти для забезпечення кваліфікованої медичної допомоги. Якщо родичі 
в’язнів приносили ліки чи вітаміни, в’язні отримували їх через медичну 
частину. Свідок підтверджувала, що для ВІЛ-тесту необхідна була згода 
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в’язня. За її словами, було неможливо, щоб в’язні, які хворіли на тубер-
кульоз, трималися разом з іншими в’язнями: під час прибуття до слідчого 
ізолятора вони проходили флюорографію, результати якої були готові 
того ж дня. Якщо в’язень був би хворий на туберкульоз, то його тримали 
б окремо. Якщо в’язень прибув з попереднього ув’язнення, медична книж-
ка була в нього. 

C. ІНСПЕКЦІЯ ЗАПОРІЗЬКОГО СЛІДЧОГО ІЗОЛЯТОРА № 1 

52. Делегація відвідала камеру, де утримувався заявник. Розмір ка-
мери був близько 10 м2. Вона була оновлена, прибрана та чиста. Там 
був відкритий туалет, умивальник з підімкненого холодною водою, два 
ліжка та закріплений на підлозі стіл, центральне опалення та вікно з ґра-
тами. Там було декілька книжок та газет, а також мило і туалетний па-
пір. Камера була достатньо провітрена. 

53. Делегація відвідала душову, яка була відремонтована та чиста. 
Також вони відвідали двір для прогулянок. 

D. ІНСПЕКЦІЯ ЗАПОРІЗЬКОГО СЛІДЧОГО ІЗОЛЯТОРА № 2 

54. Делегація відвідала дві камери для засуджених до смертної кари, 
які на день візиту були порожніми. Розмір камер був близько 12 м2. Там був 
відкритий туалет, умивальник з підключеною холодною водою, два ліж-
ка, закріплений на підлозі стіл, центральне опалення та вікно з ґратами. 
Камери були достатньо провітрені. 

55. Делегація відвідала душову одразу після того, як група затрима-
них жінок прийняла душ. Душова складалась з двох кімнат без вікон. Во-
ни були вологі та брудні. 

56. Делегації не дозволили відвідати камери, в яких утримувались 
засуджені до смертної кари. 

E. ДОКУМЕНТАЛЬНІ СВІДЧЕННЯ 

57. Відповідно до записів слідчого ізолятора, дружина та мати заявни-
ка звертались з проханням відвідати його 21 серпня, 23 вересня, 23 жовтня, 
21 листопада та 23 грудня 1997 року, 18 та 25 лютого, 25 березня, 18 квітня 
та 21 травня 1998 року. Вони відвідали заявника 23 вересня, 23 жовтня, 
21 листопада та 23 грудня 1997 року, 23 січня, 25 березня, 24 квітня, 26 
травня, 25 вересня та 27 жовтня 1998 року. Його мати також відвідала його 
26 січня 1999 року, а дружина 25 грудня 1998 року та 26 лютого 1999 року. 
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58. 26 серпня, 27 жовтня та 26 грудня 1997 року, 27 лютого, 24 квітня та 
27 жовтня 1998 року заявник отримав передачі від дружини та матері. За-
галом у них були їжа та туалетні речі, а також одяг. 

59. Заявник регулярно купував речі у магазині слідчого ізолятора. 
Згідно з записами магазину слідчого ізолятора, в жовтні та грудні 1997 
року він витратив 16,30 грн. та 10,40 грн. У лютому та березні 1998 року 
він купив різні предмети на 10,25 грн. та 17,50 грн. 23 червня (45,20 грн.), 
18 серпня (64,66 грн.), 10 вересня (16,40 грн.) 19 жовтня (18 грн.) та 12 
листопада 1998 року (6,20 грн.) він придбав їжу та туалетні речі. У січні 
та лютому 1999 року він витратив 38,94 грн. та 8,70 грн. 

60. Згідно з записами слідчого ізолятора, заявник отримував гроші 
на свій рахунок у в’язниці 3 липня (40 грн.), 26 червня (100 грн.), 8 вересня 
(30 грн.) та 27 жовтня 1998 року (50 грн.). 

61. Згідно з записами слідчого ізолятора, заявник відправляв листи 
18 травня, 15 червня. 19 серпня, 28 вересня та 29 жовтня 1998 року. Однак 
у документі, наданому Суду, не були вказані адреси. 

62. 12 листопада 1998 року прокурор Запорізької області повідомив 
пані Бєлову, що за її скаргою прокуратурою була здійснена перевірка За-
порізького слідчого ізолятора № 2. Вона з’ясувала, що ніхто з засуджених 
до смертної кари не скаржився на будь-які порушення Конвенції. Стосовно 
режиму та умов утримання адміністрація слідчого ізолятора слідувала поло-
женням Інструкції від 20 квітня 1998 року (див. нижче § 73). Він також 
зазначив, що підозри пані Бєлової з приводу того, що в камерах засуд-
жених до смертної кари розповсюджується туберкульоз, були необґрун-
товані. Він повідомив, що у березні 1998 року один засуджений помер, 
але його камера та сусідні камери були вимиті та дезинфіковані. Більше 
того, засуджені регулярно проходили флюорографію, і ніхто з них не захво-
рів на туберкульоз. 

ІІ. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО 

А. КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ ВІД 28 ЧЕРВНЯ 1996 РОКУ 

63. Відповідно до п.п. 2 та 3 статті 8 норми Конституції є нормами 
прямої дії. Гарантується право на звернення до суду для захисту консти-
туційних прав людини і громадянина безпосередньо на підставі Консти-
туції України. 

64. § 1 статті 9 встановлює, що чинні міжнародні договори, згоду на 
обов’язковість яких надано Верховною Радою України, є частиною націо-
нального законодавства України. 

65. Ч. 3 статті 15 забороняє цензуру. 
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66. Згідно зі статтею 19 правовий порядок в Україні ґрунтується на 
засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що 
не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місце-
вого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, 
в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією й законами 
України. 

67. Стаття 22 проголошує, що права та свободи людини і громадянина 
гарантуються і не можуть бути скасовані при прийнятті нових законів 
та внесенні змін до чинних законів. 

68. Згідно з п.п. 2 та 4 статті 29 ніхто не може бути заарештований 
або триматися під вартою інакше, як за вмотивованим рішенням суду і 
тільки на підставах та в порядку, встановлених законом. Кожному зааре-
штованому та затриманому має бути невідкладно повідомлено про моти-
ви арешту чи затримання, роз’яснено його права й надано можливість з 
моменту затримання захищати себе особисто та користуватися правовою 
допомогою захисника. 

69. Відповідно до пунктів 2 та 3 статті 55 кожному гарантується право 
на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, 
органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. Кожен має 
право після використання всіх національних засобів правового захисту 
звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних су-
дових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, членом 
або учасником яких є Україна. 

70. За статтею 59 кожен має право на правову допомогу. У випадках, 
передбачених законом, ця допомога надається безоплатно. Кожен є вільним 
у виборі захисника своїх прав. Для забезпечення права на захист від обви-
нувачення та надання правової допомоги при вирішенні справ у судах та 
інших державних органах в Україні діє адвокатура. 

71. Ч. 3 статті 63 проголошує, що засуджений користується всіма пра-
вами людини і громадянина, за винятком обмежень, які визначені законом 
і встановлені вироком суду. 

72. Відповідно до статті 64 конституційні права і свободи людини і 
громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Кон-
ституцією України. 

B. ЗАКОНОДАВЧІ ПОЛОЖЕННЯ, ЩО РЕГУЛЮВАЛИ УМОВИ 
УТРИМАННЯ В «КОРИДОРІ СМЕРТІ» 

73. Умови в «коридорах смерті» в українських в’язницях були послі-
довно врегульовані Інструкцією від 20 квітня 1998 року стосовно умов 
утримання осіб, засуджених до смертної кари (далі – Інструкція) та Тимча-
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совим положенням від 25 червня 1999 року стосовно умов утримання осіб, 
засуджених до смертної кари в слідчих ізоляторах (далі – Тимчасове поло-
ження). 

74. Інструкцією закріплено, що після винесення остаточного вироку, 
особи засуджені до смертної кари, повинні утримуватись окремо від ін-
ших засуджених у спеціально облаштованих камерах. У виключних випад-
ках, у одній камері могли утримуватись не більше двох таких засуджених. 
Площа камери на одного засудженого, що перебуває в одиночній камері, 
повинна була бути не меншою за 4 квадратні метри, у камері на дві особи 
не меншою за 3 квадратні метри. Засуджені забезпечувались індивідуа-
льним спальним місцем та постільною білизною. Вони носили уніформу, 
розроблену для особливо небезпечних рецидивістів. Посилання робились 
також і на їх правовий статус та обов’язки. Встановлювались кількість поба-
чень із родичами та кількість листів, яку в’язні могли надсилати й отриму-
вати: вони мали право на одне побачення в місяць та могли надіслати од-
ного листа на місяць. На отримання пошти обмежень не було. В’язні могли 
отримувати дві бандеролі на рік. Вони мали право на щоденні одногодинні 
прогулянки на свіжому повітрі. За межами камер в’язні перебували в наруч-
никах. Їм не дозволялось працювати. 

Засуджені могли також читати книжки, журнали та газети, придбані 
у в’язничній бібліотеці та/або куплені через в’язничну торгівельну мережу; 
вони могли отримувати грошові перекази; вони могли зберігати у каме-
рах особисті речі й продукти харчування та купувати їжу та предмети 
туалету у в’язничній крамниці двічі на місяць (на суму не більше розміру 
1 мінімальної заробітної плати), грати в настільні ігри. Вони могли зу-
стрічатися з адвокатами. Медичне обслуговування здійснювалось відповід-
но до національного законодавства. 

Засуджені могли звертатися зі скаргами до державних органів. Такі 
скарги мали бути відправлені протягом трьох днів. Скарги Генеральному 
прокуророві цензурі не підлягали. 

75. Тимчасове положення розширило права осіб, засуджених до смер-
тної кари, у порівнянні з Інструкцією. Зокрема, засуджені мали право на во-
сьмигодинний сон вночі; вони могли отримувати шість посилок чи передач 
та три бандеролі на рік, купувати продукти харчування та предмети ту-
алету у в’язничній крамниці (на суму не більше 70% розміру мінімаль-
ної заробітної плати); молитися й читати релігійну літературу та зустрі-
чатися зі священиком і звертатися зі скаргами до державних органів. Їм 
дозволялось направляти та отримувати листи без будь-яких обмежень й 
мати щомісячні побачення з родичами до двох годин. Посадові особи 
в’язниці повинні були бути присутніми під час таких побачень. Побачення 
з адвокатами відповідно до закріпленого права в’язнів на правову допо-
могу здійснювались відповідно до виправно-трудового законодавства. 
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C. ЗАКОН «ПРО ПОПЕРЕДНЄ УВ’ЯЗНЕННЯ» 1993 РОКУ (ДАЛІ – ЗАКОН) 

76. Відповідно до Кримінально-процесуального кодексу, попереднє 
ув’язнення є запобіжним заходом, який застосовується до підсудного, об-
винуваченого чи особи, яка підозрюється у вчиненні кримінального діяння, 
що карається позбавленням волі, або до засудженої особи, щодо якої вирок 
ще не виконаний. 

77. Відповідно до ч. 4 статті 8, особи, засуджені до виключної міри по-
карання, вирок щодо яких не став остаточним, утримувались окремо від ін-
ших затриманих осіб. 

78. Ч. 1 статті 9 Закону проголошує серед іншого, що затримані ма-
ють право (а) на захист відповідно до норм кримінального права, (б) бути 
ознайомленими правилами утримання, (в) мати щоденну одногодинну про-
гулянку, (г) отримувати двічі на місяць передачу вагою до восьми кіло-
грамів або отримувати необмежені грошові перекази та грошові кошти 
шляхом переказу чи особистого вручення, (д) купувати продукти хар-
чування та предмети туалету на суму однієї мінімальної місячної заробі-
тної плати, розраховуючись чеками, а також необмежену кількість канце-
лярських товарів, газет та книжок у в’язничній крамниці, (е) насити свій 
власний одяг і взуття та мати з собою документи й записи щодо їхньої 
кримінальної справи, (є) користуватися телевізорами, отриманими від 
родичів чи інших осіб, та настільними іграми, газетами й книжками, взя-
тими в бібліотеці у попередньому місці їх затримання, чи купленими в 
крамниці, (ж) окремо відправляти релігійні обряди та користуватися релі-
гійною літературою й предметами, виготовленими з напівкоштовних ма-
теріалів, які стосуються їхньої віри, за умови, що вони не призводять до 
порушення правил, які застосовуються у місцях попереднього ув’язнення 
та не обмежують прав інших осіб, (з) спати вісім годин вночі, протягом 
яких вони не зобов’язані брати участь у процесуальних діях чи робити 
що-небудь ще, окрім випадків гострої необхідності, та (е) подавати скарги 
та подання та надсилати листи державним органам і посадовцям у поряд-
ку, передбаченому статтею. 

79. Відповідно до статті 11 затримані повинні бути забезпечені засо-
бами для щоденного використання, які відповідають санітарним та гігі-
єнічним вимогам. Площа камери на одну особу не повинна бути меншою 
за 2,5 квадратні метри. Затримані повинні забезпечуватись харчуванням, 
індивідуальним спальним місцем, постільною білизною й іншими предме-
тами та щоденним забезпеченням безкоштовно й відповідно до норм, за-
тверджених Урядом. За необхідності вони забезпечуються одягом та взут-
тям встановленого зразка. 
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80. Відповідно до ч. 1 статті 12 дозвіл для родичів та інших осіб на 
побачення із затриманим (зазвичай один раз на місяць від однієї до двох 
годин) надається керівництвом місця затримання, але лише за письмової 
згоди слідчого, слідчого органу чи суду, у провадженні яких знаходиться 
справа. Згідно з ч. 4 затримані мають право на побачення із захисником, з 
яким вони можуть зустрічатись наодинці без обмеження кількості поба-
чень чи їх тривалості, з моменту, коли адвокат отримує право діяти у такій 
якості, такий дозвіл має бути наданий у письмовій формі особою чи орга-
ном, у провадженні якого знаходиться справа. 

81. Відповідно до ч. 1 статті 13 затримані можуть листуватися зі своїми 
родичами та іншими особами і підприємствами, установами та організація-
ми за письмового дозволу органу, у провадженні якого знаходиться справа. 
З моменту початку перебігу засудження, кореспонденція більше не піддає-
ться жодним обмеженням. 

D. ВИПРАВНО-ТРУДОВИЙ КОДЕКС (ДАЛІ – КОДЕКС) 

82. Відповідно до статті 28 Кодексу (Основні вимоги режиму в міс-
цях позбавлення волі) основними вимогами режиму в місцях позбавлення 
волі є: обов’язкова ізоляція засуджених і постійний нагляд за ними з тим, 
щоб виключалася можливість учинення ними нових злочинів чи інших 
антигромадських вчинків; точне і неухильне виконання ними своїх обов’я-
зків; різні умови тримання залежно від характеру та ступеня небезпеки 
вчиненого злочину, особи і поведінки засудженого 

Засуджені повинні носити одяг єдиного зразка. Їх піддають обшукові; 
особистий обшук провадиться особами однієї статі з обшукуваним. Коре-
спонденція засуджених, а також посилки, передачі і бандеролі, що надхо-
дять на їхнє ім’я, підлягають перегляду. У виправно-трудових установах 
встановлюється суворорегламентований внутрішній розпорядок. 

Зберігання засудженими при собі грошей та цінних речей, а також 
предметів, які заборонено використовувати у виправно-трудових установах, 
не допускається. Виявлені в засуджених гроші та цінні речі вилучаються і, 
як правило, передаються в доход держави за мотивованою постановою 
начальника виправно-трудової установи, санкціонованою прокурором. 

Перелік і кількість предметів та речей, які засуджені можуть мати 
при собі, а також порядок вилучення предметів, які заборонено викорис-
товувати у виправно-трудових установах, встановлюються Правилами 
внутрішнього розпорядку виправно-трудових установ. 

У порядку, встановленому Кодексом, засудженим дозволяється купу-
вати за безготівковим розрахунком продукти харчування і предмети першої 
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потреби, мати побачення, одержувати посилки, передачі, бандеролі, грошові 
перекази, листуватися, відправляти грошові перекази родичам. 

83. Ч.1 статті 37 (Придбання засудженими продуктів харчування і 
предметів першої необхідності) передбачається, що засудженим дозволя-
ється купувати за безготівковим розрахунком продукти харчування і пред-
мети першої потреби на кошти, одержані за переказами 

84. У статті 40, серед іншого закріплено, що побачення надається 
після пред’явлення адвокатом ордера юридичної консультації і докумен-
та, що посвідчує його особу. Кількість і тривалість побачень не обмежу-
ються та, за заявою адвоката, можуть проводитись віч-на-віч без присутно-
сті охорони. 

85. Відповідно до статті 41(Одержання засудженими до позбавлення 
волі посилок, бандеролей і передач) засудженим, яких тримають у випра-
вно-трудових колоніях, дозволяється одержувати протягом року: у коло-
ніях загального режиму – сім посилок (передач), посиленого режиму – шість 
посилок (передач), суворого і особливого режиму – п’ять посилок (пере-
дач). Засудженим, яких тримають у виховно-трудових колоніях, дозволяє-
ться одержувати протягом року: у колоніях загального режиму – десять 
посилок (передач), посиленого режиму – дев’ять посилок (передач). 

Засудженим, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі в 
тюрмах, не дозволяється одержувати посилки (передачі). 

Засудженим, незалежно від призначеного їм виду режиму, дозволя-
ється одержання не більше двох бандеролей на рік, а також придбання 
без обмеження літератури через книготорговельну мережу. 

У виправно-трудових колоніях-поселеннях усіх видів кількість поси-
лок, передач і бандеролей, одержуваних засудженими, не обмежується. 

Перелік продуктів харчування і предметів першої потреби, які дозво-
ляється одержувати засудженим у посилках, бандеролях і передачах, а та-
кож порядок приймання та вручення засудженим посилок, бандеролей і 
передач встановлюються Правилами внутрішнього розпорядку виправно-
трудових установ 

86. Згідно зі статтею 42 (Отримання і відправлення засудженими до 
позбавлення волі грошових переказів) засудженим дозволяється отриму-
вати без обмеження грошові перекази і відправляти грошові перекази 
родичам, а з дозволу адміністрації виправно-трудової установи й іншим 
особам. Одержані за переказами гроші зараховуються на особистий раху-
нок засудженого 

87. Ч. статті 43 (Листування осіб, засуджених до позбавлення волі) в 
тюрмах засуджені можуть одержувати листи без обмеження їх кількості, 
а відправляти листи за такими нормами: на загальному режимі – один 
лист на місяць, на суворому режимі – один лист на два місяці. 
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E. ЗАКОН «ПРО ПРОКУРАТУРУ» 

88. Відповідно до ч. 1 статті 12 прокурор розглядає заяви і скарги 
про порушення прав громадян та юридичних осіб, крім скарг, розгляд 
яких віднесено до компетенції суду. Ч. 4 передбачає, що прийняте проку-
рором рішення може бути оскаржено вищестоящому прокуророві, а в пе-
редбачених законом випадках – до суду. Ч. 5 передбачено, що рішення 
Генерального прокурора є остаточним. 

89. Відповідно до статті 38 прокурор, його заступник мають право в 
межах своєї компетенції витребувати із суду будь-яку справу або катего-
рію справ, за якими вироки, рішення, ухвали або постанови набрали закон-
ної сили. За наявності підстав для перегляду справи в порядку судового 
нагляду прокурор виносить протест на вирок, рішення, ухвалу або поста-
нову суду. 

90. Відповідно до ч. 1 статті 44 предметом нагляду є дотримання за-
конності під час перебування осіб у місцях тримання затриманих, поперед-
нього ув’язнення, виправно-трудових, інших установах, що виконують по-
карання або заходи примусового характеру, які призначаються судом, до-
тримання встановленого кримінально-виконавчим законодавством порядку 
та умов тримання або відбування покарання особами у цих установах, їх 
прав і виконання ними своїх обов’язків. Прокурор, який здійснює нагляд, 
має право у будь-який час відвідувати місця тримання затриманих, попе-
реднього ув’язнення, установи, в яких засуджені відбувають покарання, 
установи для примусового лікування і перевиховання, опитувати осіб, які 
там перебувають, знайомитись з документами, на підставі яких ці особи 
затримані, заарештовані, засуджені або до них застосовано заходи приму-
сового характеру; перевіряти законність наказів, розпоряджень і постанов 
адміністрації цих установ, зупиняти виконання таких актів, опротестову-
вати або скасовувати їх у разі невідповідності законодавству, вимагати 
від посадових осіб пояснень з приводу допущених порушень. 

ІІІ. ВІДПОВІДНІ ДОКУМЕНТИ РАДИ ЄВРОПИ 

РЕЗОЛЮЦІЯ № 1097 (1996) ПАРЛАМЕНТСЬКОЇ АСАМБЛЕЇ РАДИ 
ЄВРОПИ ПРО СКАСУВАННЯ СМЕРТНОЇ КАРИ В ЄВРОПІ 

91. У цій резолюції Асамблея висловила жаль з приводу страт, які, 
як повідомлялося, були незадовго до того виконані в Латвії, Литві та Укра-
їні. Зокрема, вона засудила Україну за очевидне порушення її зобов’язань 



С П Р А В А  « Д А Н К Е В И Ч  П Р О Т И  У К Р А Ї Н И »  

 145 

ввести мораторій на виконання вироків у вигляді смертної кари, взятих 
під час приєднання до Ради Європи. Вона закликала цю країну поважати 
свої зобов’язання стосовно введення мораторію на виконання смертної 
кари і негайного скасування смертної кари, застерігши її, що подальше 
порушення зобов’язань, особливо виконання вироків щодо смертної кари, 
призведе до наслідків за Процедурою № 508 (1995). 

РЕЗОЛЮЦІЯ № 1112 (1997) ПРО ДОТРИМАННЯ УКРАЇНОЮ 
ЗОБОВ’ЯЗАНЬ, УЗЯТИХ НА СЕБЕ ПРИ ВСТУПІ ДО РАДИ ЄВРОПИ 

ЩОДО ВВЕДЕННЯ МОРАТОРІЮ НА ВИКОНАННЯ 
СМЕРТНИХ ВИРОКІВ 

92. Асамблея підтвердила у цій резолюції, що вона отримала офі-
ційну інформацію, що в першій половині 1996 р. в Україні було прове-
дено вісімдесят дев’ять страт, і висловила жаль, що органи влади Укра-
їни не повідомили її про кількість страт, проведених у другій половині 
цього року. Асамблея була особливо шокована, коли дізналася, що 
страти в Україні знаходяться під завісою секретності, так що, очевид-
но, навіть родинам засуджених не повідомляються про них, і що, як 
повідомлялося, страчені засуджені хороняться в непозначених моги-
лах. Вона засудила Україну за порушення її зобов’язання запровадити 
мораторій на виконання смертної кари, висловила жаль з приводу 
страт, що вже мали місце, і висунула вимогу, щоб Україна негайно до-
трималася своїх зобов’язань і зупинила виконання вироків щодо смерт-
ної кари, які чекають виконання. 

РЕЗОЛЮЦІЯ № 1179 (1999) ТА РЕКОМЕНДАЦІЯ № 1395 (1999) 
ЩОДО ДОТРИМАННЯ УКРАЇНОЮ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ 

93. У цих документах Асамблея зазначила, що Україна не викона-
ла своїх зобов’язань (212 осіб були страчені з 9 листопада 1995 р. до 
11 березня 1997 р. відповідно до офіційних джерел). У той самий час 
вона відзначила, що з 11 березня 1997 р. в Україні діє de facto морато-
рій на виконання вироків щодо смертної кари. Асамблея наполягала, 
щоб мораторій був підтверджений de jure і щоб Верховна Рада рати-
фікувала Протокол № 6 до Конвенції. Вона наголосила на важливості 
фактичного мораторію на страти і твердо проголосила, що якщо ма-
тимуть місце подальші страти, вірчі грамоти парламентської делегації 
України будуть анульовані на наступній сесії Асамблеї відповідно до 
правила 6 Регламенту. 
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IV. ЗВІТИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО КОМІТЕТУ ПРО ЗАПОБІГАННЯ 
КАТУВАННЮ, НЕЛЮДСЬКОМУ ТА ТАКОМУ, ЩО ПРИНИЖУЄ 
ЛЮДСЬКУ ГІДНІСТЬ, ПОВОДЖЕННЮ ЧИ ПОКАРАННЮ (КПК) 

94. Делегати КПК відвідали місця позбавлення волі в Україні у 1998, 
1999 та 2000 рр., звіти з кожного з візитів були опубліковані 9 жовтня 
2002 р. разом з відповідями на звіти українського Уряду. 

Звіт 1998 року 

95. Візит делегації, що відбувся з 8 по 24 лютого 1998 р., був першим 
періодичним візитом в Україну. У ході візиту делегація оглянула, серед ін-
шого, СІЗО (слідчий ізолятор) № 313/203 у Харкові. На першому поверсі 
блоку № 2 СІЗО № 203 розміщувалися на той час п’ятнадцять ув’язнених, 
засуджених до смертної кари, хоча, як зазначалося у примітці до звіту, деле-
гація була запевнена, що з 11 березня 1997 р. фактичний мораторій на вико-
нання смертної кари дотримувався. 

96. У своєму звіті (§ 131) КПК насамперед висловив серйозну стур-
бованість щодо умов утримання, у яких перебували ці ув’язнені, і щодо 
режиму, який до них застосовувався. Зазначалося, що засуджені до смер-
тної кари зазвичай утримувалися по двоє в камерах 6,5-7 м2. Камери не 
мали доступу природного освітлення, оскільки вікна були затемнені ме-
талевими листами. Штучне освітлення, що постійно було ввімкнене, 
було не завжди достатньо сильне, в результаті чого деякі камери були на-
півтемними. Для провітрювання камер ув’язнені могли з допомогою шну-
рка відкрити заслін; незважаючи на це, камери були дуже вологими і хо-
лодними (§ 132). 

Обладнання камер було описано у звіті як елементарне, яке скла-
далося з металевого ліжка та/або відкидної платформи (з тонким матра-
цом, простирадлами сумнівної чистоти і ковдри, яка, очевидно, була не-
достатньою, щоб вберегти від холоду), полиці і двох вузьких табуретів. 
Передбачалося, що ув’язнені слухатимуть радіопрограми через приймач, 
вмонтований у стіну камери, але делегацію повідомили, що радіо працю-
вало спорадично (там само). 

Усі камери мали невідокремлені унітази, які добре проглядалися з 
житлової частини; в результаті, ув’язнений, що використовував туалет, 
повинен був робити це перед очима свого співкамерника. Що стосується 
туалету, засуджені до смертної кари знаходилися у такій самій складній 
ситуації, як і інші ув’язнені; такі предмети як мило і зубна паста були рід-
кістю (там само). 
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Крім того, було записано, що засуджені до смертної кари не мали жод-
ної можливості зайнятися чимось за межами камери, навіть можливості 
мати годину прогулянки. У найкращому разі вони могли виходити з ка-
мери один раз на тиждень, щоб піти в душ у блоці, і один раз на місяць, 
якщо вони мали право мати побачення з рідними. Діяльність у камері 
складалася з читання і прослуховування радіопередач, коли приймач пра-
цював. Крім щомісячних побачень з рідними, які мали деякі з ув’язнених, 
контакт з людьми був обмежений, в основному, до випадкових візитів пра-
вославного священика чи медичного персоналу, які розмовляли з ув’язне-
ними через ґрати у дверях камери (§ 133). 

97. КПК підсумувало свої висновки таким чином: 
Якщо коротко, засуджені до смертної кари були закриті на 24 го-

дин на добу в камерах, у яких був дуже обмежений життєвий простір і 
не було доступу природного освітлення і часом дуже бідне штучне 
освітлення, вони фактично не мали можливості зайняти свій час і дуже 
мало можливостей для контакту з людьми. Більшість із них трималися в 
таких шкідливих умовах значний період часу (від 10 місяців до більш ніж 
двох років). Така ситуація може повністю відповідати законодавчим по-
ложенням стосовно ставлення до засуджених до смертної кари, чинним в 
Україні, проте це не змінює той факт, що, на думку КПК, вона становить 
нелюдське і таке, що принижує гідність, поводження» (§ 134). 

Крім того зазначалося, що делегація отримала численні скарги від 
ув’язнених, засуджених до смертної кари, про те, що їм бракувало інфор-
мації про їхню правову ситуацію, розвиток їхніх справ, наслідки звернень 
про перегляд справ, розгляд їхніх скарг та ін. (§ 138). 

98. У своїй відповіді на звіт від 1998 р. Уряд України зазначив, що 
для вирішення проблем, визначених КПК, було здійснено ряд організацій-
них і практичних кроків. Зокрема, було введено в дію Тимчасове положен-
ня, щоб гарантувати ув’язненим, засудженим до смертної кари, право на 
щомісячне побачення з рідними, право на побачення з адвокатом для отри-
мання правової допомоги, право на побачення зі священиком і право отри-
мувати і надсилати листи без обмежень. Крім того, зазначалося таке: 

(і) що засуджені до смертної кари матимуть щоденні прогулянки 
на відкритому повітрі і що з цією метою буде перебудовано і переоснащено 
196 ярдів площі у слідчих ізоляторах; 

(іі) що з метою вдосконалення природного освітлення і доступу 
повітря в камери ставні і металеві козирки над вікнами камер були зняті; 

(ііі) що з метою інформування ув’язнених, засуджених до смертної 
кари, про їх права і правовий статус витяг з Тимчасового положення був 
прикріплений на стіні кожної камери. 
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Звіт 1999 року 

99. Делегація КПК відвідала Україну з 15 по 23 липня 1999 р., у ході 
візиту вона знову оглянула СІЗО № 313/203 у Харкові, де на час візиту 
утримувалося 23 засуджених до смертної кари. Звіт відзначав, що з часу 
попереднього візиту сталися деякі зміни. Зокрема, камери мали природне 
освітлення і були краще обладнані, ув’язнені мали щоденну прогулянку 
на відкритому повітрі тривалістю одна година, хоча було зауважено, що 
було недостатньо місця для справжніх фізичних вправ (§§ 34-35). Крім 
того, звіт відзначав важливий прогрес, досягнутий у забезпеченні права 
ув’язнених на побачення з рідними та листування (§ 36). Однак КПК 
відзначив певні неприйнятні умови утримання, включно з фактом, що 
ув’язнені продовжували витрачати 23 із 24 годин на добу в камерах і що 
можливість контакту з людьми залишалася дуже обмеженою (§ 37). 

Звіт 2000 року 

100. Третій візит в Україну відбувся з 10 по 21 вересня 2000 р., у ході 
цього візиту делегація оглянула, серед іншого, СІЗО № 15 у Сімферополі. 
КПК привітав рішення органів влади України скасувати смертну кару і 
звернув увагу, що вироки щодо більшості із близько 500 засуджених до 
смертної кари були замінені на довічне ув’язнення. 

101. Незважаючи на ці позитивні кроки, КПК констатував, що повод-
ження з цією категорією ув’язнених було основним джерелом стурбова-
ності для Комітету (§ 67). Зазначалося, що на додаток до попередньої Ін-
струкції, виданої у липні 2000 р., і до введення в дію двох установ з по-
силеним режимом, спеціально призначених для осіб, засуджених до 
довічного ув’язнення, до таких ув’язнених застосовувався режим суворих 
обмежень (§ 68). Тоді як життєвий простір у камерах загалом був задові-
льним і розпочалися роботи з відновлення камер в установах, які відві-
дувалися, основні проблеми стосовно доступу природного освітлення і 
якості штучного освітлення та вентиляції залишалися (§ 69). Крім того, 
засуджені до довічного ув’язнення перебували в межах своїх камер 23 
години на добу без жодної форми організованої діяльності, а що стосується 
діяльності за межами камери, то вони мали право на півгодинну прогу-
лянку, яка проходила у нестерпних умовах. Ця категорія засуджених 
майже не мала контакту з людьми: з часу набуття чинності Інструкцією у 
липня 2000 р. побачення з рідними були заборонені і ув’язнені мали пра-
во надсилати один лист кожні два місяці, хоча не було обмеження щодо 
отримання листів (§ 70). 

102. У своїй відповіді на звіт Уряд України зазначив про подальші 
зміни в законодавстві, які забезпечили право засуджених до довічного 
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ув’язнення на щоденну прогулянку тривалістю одна година і два побачення 
з рідними на місяць тривалістю до чотирьох годин. Крім того, з метою 
забезпечення належного доступу світла металеві ставні були зняті з вікон 
у всіх камерах. 

ПРАВО 

І. ПОПЕРЕДНІ ЗАУВАЖЕННЯ УРЯДУ 

103. Уряд повторив заперечення, зроблені на стадії провадження 
щодо прийнятності. Він вважав, що заявник, який перебував в «коридорі 
смерті» протягом чотирьох років, ніколи не скаржився до виконавчих або 
судових органів будь-якого рівня стосовно заявлених порушень його прав. 
У зв’язку із цим він не надав Уряду можливості відреагувати відповідно 
до заявлених порушень його прав та захистити його національними засо-
бами, призначеними захищати права при заявлених порушеннях. 

104. Уряд підкреслив, що існуюча правова система (насамперед Кон-
ституція та інші правові акти) надають реальну можливість ефективного 
правового захисту прав людини. Він звертається до § 1 статті 55 Консти-
туції України, згідно з якою «кожному гарантується право оскаржити 
в суді рішення, дію або бездіяльність органів державної влади, місцевого 
самоврядування, посадових або службових осіб». Уряд звертався в зв’язку 
з цим до рішення Конституційного Суду від 25 грудня 1997 року, в якому 
суд вказав: «Частину першу статті 55 Конституції України треба розуміти 
так, що кожному гарантується захист прав і свобод у судовому порядку. 
Суд не може відмовити у правосудді, якщо громадянин України, інозе-
мець, особа без громадянства вважають, що їх права і свободи порушені 
або порушуються, створено або створюються перешкоди для їх реалізації 
або мають місце інші ущемлення прав та свобод». 

105. Уряд далі повторив, що відповідно до § 1 статті 248 Цивільного 
процесуального кодексу «Громадянин має право звернутися до суду, якщо 
вважає, що рішенням, дією або бездіяльністю державного органу, юридич-
ної або службової особи під час здійснення ними управлінських функцій 
порушено його права чи свободи. Серед суб’єктів, зазначених у частині 
першій цієї статті, рішення, дії або бездіяльність яких може бути оскар-
жено до суду є органи державної виконавчої влади та їх службові особи». 

106. Заявник оспорював зауваження Уряду, зазначаючи, що він викори-
став усі національні засоби захисту, які були в його розпорядженні. Так 
він стверджував, що його дружина та мати подавали скарги про умови утри-
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мання засуджених до Запорізької обласної прокуратури (15 серпня 1997 
року), до Президента України (15 грудня 1998 року та 19 лютого 1999 року) 
та до Уповноваженого з прав людини ( 9 жовтня 1998 року). Також його 
дружина скаржилася до адміністрації слідчого ізолятора щодо умов утри-
мання, включаючи брак візитів та прогулянок. 

107. Суд нагадав, що відповідно до існуючої прецедентної практики 
метою правила використання національних засобів захисту в ч. 1 статті 35 
Конвенції є надання Договірним Державам можливості попередити по-
рушення, заявлені проти них, до того, як заява буде передана на розгляд 
Суду. Однак, мають бути використані тільки ті засоби захисту, що є ефек-
тивними. Це є зобов’язанням Уряду, що заявляє про невикористання на-
ціональних засобів захисту, переконати Суд у тому, що засіб захисту був 
ефективним та доступним як у теорії, так і на практиці в даний час. 

У разі, якщо тягар доведення виконаний, від заявника залежить до-
вести, що засіб захисту, який наведений Урядом, був фактично викорис-
таний або був у зв’язку із певними обставинами справи неефективним 
чи неадекватним. Однією з таких обставин може бути те, що державні 
влади залишались абсолютно пасивними щодо серйозних заяв про неви-
конання своїх обов’язків або спричинення страждань посадовими особами 
держави, наприклад, при виконанні рішення суду. За таких обставин тя-
гар доведення виникає знову і покладається на Уряд – відповідач, який 
має показати, що він зробив у відповідь на масштаб та серйозність оскар-
жуваних питань (див. Рішення Суду від 28 липня 1999 року у справі «Сел-
муні проти Франції» (№ 25803/94, § 74-77, ЄСПЛ 1999-V). 

108. Суд повторює, що за цим правилом заяву слід брати до уваги ра-
зом із контекстом. Відповідно було визнано, що стаття 35 повинна за-
стосовуватись із значною гнучкістю та без особливого формалізму. Суд 
визнав, що правило використання національних засобів захисту не є аб-
солютним чи вирішальним, щоб застосовуватись автоматично; в перегля-
ді, чи було дотримано це правило, суттєвими є конкретні обставини інди-
відуальної справи. Це означає, крім інших речей, що Суд має реально 
брати до уваги не тільки існування формального засобу захисту в право-
вій системі Договірної Сторони, але й загальний правовий та політичний 
контекст, в яких вони відбувались, так само, як і персональні обставини заяв-
ника (див. «Акдівар та інші проти Туреччини», рішення від 16 вересня 1996 
року, Звіти про Рішення та Постанови 1996-ІV, с. 1211, § 69). 

109. У цій справі Суд знайшов, ґрунтуючись на доказах, що заявник 
скаржився до адміністрації слідчого ізолятора на певні аспекти його утри-
мання, зокрема на візити родичів та прогулянки на свіжому повітрі 
(§§ 24, 29 та 45 вище). Тим не менше, він отримував відповіді, що ситуа-
цію неможливо покращити, поки вона залежить напряму від фінансових 
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та матеріальних ресурсів слідчого ізолятора, які були недостатніми (§§ 24 
та 45 вище). У цьому зв’язку Суд не бере до уваги наведені свідчення 
начальника Запорізького слідчого ізолятора № 2 про те, що він зустріча-
вся з дружиною заявника, коли вона зверталась про зустріч з чоловіком, але 
що він ніколи не чув жодних скарг від неї стосовно умов утримання заяв-
ника (§ 48 вище). 

110. Оскільки зазначається, що заявник не міг подати скарги адмініст-
рації слідчого ізолятора стосовно його умов утримання, Суд приймає свід-
чення заявника про те, що хоча він володів загальними знаннями його 
прав та обов’язків як в’язня, документ, який містив тюремні правила, був 
вивішений у його камері в Запорізькому слідчому ізоляторі № 2 лише 
в зв’язку з оказіями (§ 19 вище).Уряд не надав жодних доказів того, що 
заявник іншими шляхами міг знати свої права та обов’язки, щоб мати від-
шкодування за свої скарги. За таких обставин не може бути використано 
проти заявника те, що він не подав скаргу належним чином про умови 
його утримання. 

111. Щодо можливості ініціювання цивільних дій у суді, то Суд по-
вторює, що § 1 статті 35 вимагає використання не тільки національних 
засобів захисту, які є доступними, але також ефективними в отриманні 
відшкодування за заявлені порушення прав людини, гарантовані Конвен-
цією. Оскільки відповідає дійсності те, що заявник не розпочав цивільне 
провадження, щоб оскаржити умови утримання, Суд зауважує, що Уряд не 
показав, яким чином таке провадження могло призвести до покращення 
умов. Він не надав також жодного прикладу з національної судової практи-
ки, щоб показати, що таке провадження, ініційоване засудженим, могло 
мати перспективи успіху. 

112. За цих обставин Суд доходить висновку, що не було доведено із 
значною впевненістю, що наслідком засобів захисту, запропонованих Уря-
дом, було б отримання відшкодування заявником за його скаргами щодо 
умов утримання. Відповідно, Суд вирішив, що заперечення Уряду стосовно 
невикористання національних засобів захисту не можуть бути взяті до 
уваги. 

ІІ. ЗАЯВЛЕНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 3 КОНВЕНЦІЇ 

113. Заявник скаржився на умови утримання в Запорізькому слідчому 
ізоляторі № 2, заявляючи, що ці умови призвели до поводження, що під-
падає під дію статті 3 Конвенції, яка проголошує таке: 

«Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, 
що принижує гідність, поводженню чи покаранню». 
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Він скаржився, що його тримали в одиночній камері, що йому не до-
зволяли прогулянки на свіжому повітрі і що йому дозволялось отримувати 
тільки одну бандероль з продуктами харчування та предметами туалету 
кожних два місяці. Він також скаржився, що йому було заборонено 
отримувати посилки з теплим одягом від його родичів, незважаючи на 
той факт, що він мав лише легкий одяг при температурі – 20°С. 

1. Позиції сторін 

114. Уряд вважав, що всі чинні правила, які були застосовані до за-
явника, включаючи ті, що стосуються обладнання камери, медичного обслу-
говування, побачень та кореспонденції, представлені в розділах 1, 8, 9, 11, 
12 та 13 закону, у відповідних положенням Кримінально-процесуального 
кодексу, в статтях 28, 37, 41, 42 та 43 Кодексу, в Інструкції від 20 квітня 
1998 року та Тимчасовому положенні від 25 червня 1999 року. Він зазна-
чав, що, відповідно до частини 8(4) Закону, особа, засуджена до смертної 
кари, трималась у слідчому ізоляторі окремо від інших засуджених. Заявник 
ділив свою камеру з іншим ув’язненим. Умови в камері у справі були від-
повідними до встановлених санітарних та гігієнічних стандартів: вона була 
площею 7.1 квадратних метрів, мала спальну зону, радіо, ліжко, стіл, аде-
кватне природне та електричне освітлення, опалення, проточну воду та туа-
лет, як передбачається частиною 2 статті 11 Закону. Заявник був забезпече-
ний триразовим харчуванням, взуттям та одягом. 

115. Уряд також стверджує, що медичне забезпечення, поводження, 
профілактичні та антиепідемічні заходи стосовно осіб, засуджених до 
смертної кари, були застосовані у відповідності до законодавства про 
охорону здоров’я. Більше того, заявник мав змогу купувати продукти у 
магазині слідчого ізолятора. 

116. Уряд зазначав, що після того, як Верховним Судом було підтверд-
жено рішення суду першої інстанції, родичі заявника звертались з прохан-
ням відвідати його 19 серпня, 23 вересня, 7 жовтня, 6 листопада та 6 лютого 
1997 року та 20 січня, 18 лютого, 19 березня, 14 квітня та 21 травня 1998 
року. Вони відвідали заявника 23 вересня, 23 жовтня, 21 листопада, 23 груд-
ня 1997 року, та 23 січня, 25 лютого, 25 березня, 24 квітня, 26 травня, 25 ве-
ресня, 27 жовтня, та 25 грудня 1998 року, та 26 лютого 1999 року. У листо-
паді 1998 року родичі заявника не звертались про візит. 

117. Уряд далі зазначав, що між 11 квітня 1997 року та 24 квітня 
1998 року заявник отримав 14 посилок від родичів та що 28 листопада 
1998 року він отримав передачу від своєї матері. 18 травня, 15 червня, 19 
серпня, 28 вересня та 29 жовтня 1998 року заявник відправляв листи. За-
явникові також було надано право на щоденну прогулянку, під час якої 
він міг робити фізичні вправи на свіжому повітрі. 
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118. У своїх додаткових зауваженнях Уряд наполягав на тому, що від-
повідно до Інструкції заявник мав право отримувати дві бандеролі щоріч-
но та грошові перекази. Він міг читати книги, журнали, газети, взяті в 
бібліотеці Запорізького слідчого ізолятора № 2. Він мав у своєму розпоряд-
женні особисті речі та їжу, міг купувати предмети туалету й продукти 
харчування в магазині слідчого ізолятора двічі на місяць, вартість яких 
могла бути прирівняна до встановленої місячної мінімальної заробітної 
платні, грати у настільні ігри, мати годинну прогулянку, відправляти 20 
листів на рік та отримувати листи без обмежень, мати зустрічі із своїм 
адвокатом без будь-яких обмежень. 

119. Заявник оспорював зауваження Уряду. Він заявляв, що його камера 
була площею не 7.1 квадратних метри, як Уряд зазначав, а лише 3 квадрат-
них метри і що вікно було закрито ґратами. Більше того, хоча між 1 квітня 
та 11 серпня 1997 року він отримував передачі, які важили по вісім кіло-
грамів, двічі на місяць, з 26 серпня 1997 року він отримував лише бандероль 
вагою 2 кілограми, що направлялась його родичами один раз на шість 
місяців, а з 24 квітня 1998 року він отримував бандеролі вагою 2 кіло-
грами кожні шість місяців. Його щоденні прогулянки обмежувались 30 
хвилинами. Адміністрація слідчого ізолятора повідомила йому, що вони не 
можуть забезпечити його належним медичним обслуговуванням, оскі-
льки вони не мають спеціального обладнання. Він також заявляв, що візити 
родичів обмежувались 20 хвилинами, протягом усього цього часу він був у 
наручниках. Він міг відправляти 12 листів на рік. Він не мав можливості 
дивитися телевізор або грати у настільні ігри. Він підтверджував, що у жовт-
ні 1998 року він отримав теплу куртку та взуття від родичів. 

120. У своїх подальших зауваженнях у січні 1999 року заявник зазна-
чав, що певні зміни відбулися, проте візити його родичів продовжують 
тривати 20 або 30 хвилин найбільше. Він також відмічав, що між 3 квітнем 
1997 року та 18 травня 1998 року він не мав щоденних прогулянок. На 
додаток 1 березня 1999 року начальник Запорізького слідчого ізолятора 
№ 2 встановив тривалість візитів його родичів до 1 години. Він підсумо-
вував, що умови, яким він був підданий у цей час, можуть розглядатися, як 
задовільні та такі, що відповідають національному законодавству 

2. Оцінка Суду 

121. Як Суд неодноразово зазначав, стаття 3 Конвенції передбачає одну 
з найосновніших цінностей демократичного суспільства. Вона забороняє 
в абсолютних виразах катування чи нелюдське або таке, що принижує 
гідність, поводження або покарання, незалежно від обставин і поведінки 
потерпілого (див. «Лабіта проти Італії» [ВП], № 26772/95, § 119, ECHR 
2000-IV). 
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122. Відповідно до прецедентної практики Суду погане поводження 
повинно досягати певного мінімального рівня суворості, щоб потрапля-
ти у сферу дії статті 3 Конвенції. Оцінка цього мінімального рівня суво-
рості є відносною; вона залежить від усіх обставин справи, таких, як три-
валість поводження, його фізичний і психологічний вплив і в деяких ви-
падках стать, вік і стан здоров’я потерпілого (див., серед інших джерел, 
рішення у справі «Ірландія проти Сполученого Королівства» від 18 січня 
1978 р., Серія А № 25, с. 65, § 162). Крім того, вирішуючи, чи є поводжен-
ня таким, що принижує гідність, у сенсі статті 3 Конвенції, Суд братиме 
до уваги, чи його метою було принизити і дезорієнтувати відповідну особу 
і чи його наслідки несприятливо вплинули на особистість людини у спосіб, 
який не відповідає статті 3. Навіть відсутність такої мети не може перекон-
ливо виключити констатацію порушення цього положення (див. рішення у 
справі «Пірс проти Греції», заява № 28524/95, §§ 67-68 і 74, ECHR 2001-III; 
і рішення у справі «Валасінас проти Литви», заява № 22558/98, § 101, 
ECHR 2001-VIII). 

123. Суд послідовно наголошував, що відповідне страждання і прини-
ження повинні у будь-якому разі виходити за межі того невідворотного 
елемента страждання і приниження, пов’язаного з певною формою за-
конного поводження або покарання. Заходи, які позбавляють особу її свобо-
ди, часто можуть містити такий елемент. Відповідно до статті 3 Конвен-
ції держава повинна забезпечити тримання особи під вартою в умовах, 
які відповідають принципу поваги до людської гідності, щоб спосіб і ме-
тод виконання заходу не завдавали їй душевного страждання чи мук, які 
б перевищували невідворотній рівень страждання, притаманного триман-
ню під вартою, і щоб з огляду на практичні вимоги ув’язнення її здоров’я 
і благополучність були належним чином забезпечені (див. рішення у справі 
«Кудла проти Польщі» [ВП], заява № 30210/96, §§ 92-94, ECHR 2000-XI). 

124. На додаток, як підкреслювалося Судом у рішенні у справі «Сьорінг 
проти Сполученого Королівства», сучасні підходи у державах-учасницях 
до питання смертної кари мають значення для оцінки, чи був перевище-
ний прийнятний поріг страждання або приниження (див. рішення у спра-
ві «Сьорінг проти Сполученого Королівства» від 7 липня 1989 р., Серія А 
№ 161, с. 41, § 104). У разі засудження особи до смертної кари особисті об-
ставини засудженого, умови тримання під вартою перед стратою та три-
валість тримання під вартою перед стратою є прикладами факторів, які 
здатні підвести поводження або покарання, отримане засудженим, під 
дію заборони статті 3 (там само). Оцінюючи умови утримання, слід узяти 
до уваги кумулятивний ефект цих умов, а також специфічні скарги заяв-
ника (див. рішення у справі «Дугоз проти Греції», заява № 40907/98, § 46, 
ECHR 2001-II; та рішення у справі «Калашников проти Росії», заява 
№ 47095/99, § 95, ECHR 2002-VI). 



С П Р А В А  « Д А Н К Е В И Ч  П Р О Т И  У К Р А Ї Н И »  

 155 

125. Суд відзначає, що заявник скаржився на певні аспекти умов, яких 
він зазнавав у Запорізькому слідчому ізоляторі № 2, де він перебував із сере-
дини вересня 1999 року. У зв’язку з цим Суд ще раз наголошує, що для 
кожної держави-учасниці Конвенція регулює лише факти, що сталися піс-
ля набуття чинності Конвенцією для цієї держави. Таким чином юрисдик-
ція Суду поширюється на скарги заявника настільки, наскільки вони сто-
суються періоду після 11 вересня 1997 р., коли Конвенція набула чиннос-
ті стосовно України. Проте, оцінюючи вплив на заявника умов утримання, 
Суд може також узяти до уваги весь період, протягом якого він тримався 
під вартою як ув’язнений, включно з періодом до 11 вересня 1997 р., а також 
умови утримання протягом цього періоду (див., рішення у справі «Калаш-
ников проти Росії», цитоване вище, § 96). 

126. Крім того Суд зауважує, що заявник тримався під вартою як засуд-
жений до смертної кари до моменту, коли смертна кара була йому замі-
нена на довічне ув’язнення в червні 2000 р. Як було зазначено вище 
(§§ 91 – 93), застосування смертної кари в Україні було предметом су-
ворої і неодноразової критики у резолюціях Парламентської Асамблеї 
Ради Європи, в якій було задокументовано, що з 9 листопада 1995 р. до 
11 березня 1997 р. 212 страт було виконано в цій державі. Проте пізніше 
Президентом України був введений фактичний мораторій на виконання 
смертної кари; 29 грудня 1999 р. Конституційний Суд визнав положення 
Кримінального кодексу, які регулювали застосування смертної кари, некон-
ституційними, а 22 лютого 2000 р. смертна кара була скасована законом 
і замінена на довічне ув’язнення (§ 16). Заявник був засуджений до смерт-
ної кари в грудні 1995 року, тобто за 15 місяців до введення мораторію. 
Суд погоджується з тим, що до формального скасування смертної кари 
та пом’якшення вироку заявник повинен був перебувати у стані деякої 
непевності, страху і побоювань щодо свого майбутнього. Проте він вва-
жає, що ризик того, що вирок буде виконаний, та супроводжуючі почуття 
страху й побоювань з боку засуджених до смертної кари з часом повинні 
були меншати через фактичне введення мораторію. 

127. Попередня скарга заявника, як стверджує колишня Комісія, стосу-
ється умов утримання у Запорізькому слідчому ізоляторі № 2. Суд, відповід-
но, приділятиме увагу вивченню умов утримання в цьому слідчому ізоля-
торі, зважаючи для порівняння на ситуацію в Запорізькому слідчому ізо-
ляторі № 1, де під час візиту делегації Суду 5 жовтня 1999 року заявник 
утримувався декілька днів. Він братиме до уваги отриманні Делегацією да-
ні, письмові зауваження сторін та документи, надіслані ними, так само, як 
і Доповідь КПК, що стосується відповідного періоду. 

128. На момент засудження заявникові було 29 чи 30 років. Його поміс-
тили до Запорізького слідчого ізолятора № 2 у невстановлену дату в кінці 
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1996 року чи на початку 1997 року (§19 вище). Він залишався в цьому слід-
чому ізоляторі до середини вересня 1999 року, коли його перевели до Запо-
різького слідчого ізолятора № 1 (§ 44). 

129. Суд відмічає твердження заявника, що він був поінформований 
про його права та обов’язки в Запорізькому слідчому ізоляторі № 1 із змісту 
документів у його камері, які він читав. Його свідчення були підтверджені 
начальником слідчого ізолятора (§ 35 вище). Це також підтверджує до-
стовірність його тверджень, що у Запорізькому слідчому ізоляторі № 2, де 
він раніше утримувався, аркуш паперу з правами та обов’язками був виві-
шений у камері, коли до тюрми приїхала комісія з Києва, та був забраний 
після їх від’їзду. Незважаючи на те, Суд вважає, що заявник мав загальні 
знання своїх прав та обов’язків (§ 19 вище). 

130. Суд відмічає, що в Запорізькому слідчому ізоляторі № 2 заявник 
змінював камери кожного тижня, а потім кожного місяця. Його свідчен-
ня стосовно цього частково підтверджувались начальником слідчого ізо-
лятора, який стверджував, що він переміщався з однієї камери до іншої 
кожних десять днів (§ 47 вище). Вікна у камерах, які він послідовно за-
ймав, були закриті ґратами, сильна електрична лампа була ввімкнена весь 
час (§ 28 вище). Камера не мала водогінного крану. Площа камери, у 
якій він утримувався наодинці в Запорізькому слідчому ізоляторі № 2, 
була, за твердженнями заявника, щонайменше в половину менше розміру 
камери у Запорізькому слідчому ізоляторі № 1, у якій він знаходився у 
день візиту делегації Суду (§ 20 вище). У своїх письмових зауваженнях 
він стверджував, що камера була площею три квадратних метри (§ 114 
вище). Суд відмічає, що твердження заявника суперечили Уряду, яких 
зазначав у своїх письмових зауваженнях, що розмір камери був 7,1 квад-
ратних метри (§ 114 вище), а також із свідченнями начальника Запорізь-
кого слідчого ізолятора № 2, який стверджував, що слідчий ізолятор має 
для осіб, засуджених до смертної кари, чотири подвійні камери, які є од-
накового розміру (§ 47 вище). Беручи до уваги, що делегації було дозволено 
відвідати лише дві порожні камери в цьому слідчому ізоляторі, які були 
нібито створені для засуджених до смертної кари (див §§ 47, 54, 56 ви-
ще), Суд вважає свідчення заявника достовірними та знаходить, що од-
номісні камери, в яких він тримався в Запорізькому слідчому ізоляторі, були 
значно меншими, ніж ті, в яких він утримувався в Запорізькому слідчому 
ізоляторі № 1. 

131. Суд вважає, що заявник спочатку скаржився на те, що він утри-
мувався в камері наодинці. Протягом бесіди з делегатами він сказав, що 
здебільшого був один на його власне прохання (§ 20 вище) і що він погоди-
вся ділити камеру з іншим ув’язненим тоді, коли про це його попросила 
адміністрація слідчого ізолятора. 
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132. Стосовно обладнання камери заявника Суд зауважив, що деле-
гати встановили протягом візиту, що камера заявника в Запорізькому слід-
чому ізоляторі № 1 була відремонтована, а також у порядку та чиста. 
Там був відкритий туалет, умивальник із краном холодної води, два ліж-
ка та стіл, вмонтований у підлогу, центральне опалення та вікно з ґрата-
ми. Там було декілька книг, газет, шматок мила та туалетний папір. Камера 
була достатньо провітрена. 

Делегати встановили, що дві камери, які вони бачили в Запорізькому 
слідчому ізоляторі № 2, були оснащенні відкритим туалетом, умивальником 
з краном холодної води, двома ліжками, закріпленими на підлозі, централь-
ним опаленням та вікном з ґратами. Вони були достатньо провітрені. 

133. Душова кімната в Запорізькому слідчому ізоляторі № 2, що скла-
далась з двох кімнат без вікон, була дуже брудною та вологою, на відміну 
від умов у Запорізькому слідчому ізоляторі № 1 (§ № 55 вище). 

134. Суд бере до уваги свідчення заявника про те, що йому не було 
дозволено дивитися телевізор, але що родичі приносили йому книги та 
газети. 

135. Суд відмічає, що заявник страждав через зубний біль та високий 
тиск, проте на основі свідчень, які дав лікар слідчого ізолятора, вважається, 
що медична та стоматологічна допомога, яка забезпечувалась слідчим ізо-
лятором, була належною, хоча, напевно, не таких стандартів, які забезпечу-
ються поза тюремним середовищем. Суд бере до уваги свідчення лікаря 
слідчого ізолятора, які давалися перед його делегатами, відповідно до 
яких після червня 1999 року, коли вона почала роботу в Запорізькій тюрмі 
№ 2, заявник не звертався за медичною допомогою до неї (§ 49-51). Це 
не може, з іншого боку, означати з достатньою певністю, що така ситуація 
була до червня 1999 року. 

136. Заявник спочатку скаржився, що йому дозволялось отримувати 
лише одну передачу з продуктами харчування та туалетним приладдям ко-
жних два місяці і що передача не могла містити теплий одяг, незважа-
ючи на те, що він мав лише легкий одяг при температурі – 200С. У своїх 
письмових зауваженнях він додавав, що з 24 квітня 1998 року він отри-
мував передачу вагою два кілограми кожних шість місяців. Суд зазначає, 
що це в цілому відповідає записам слідчого ізолятора (§ 59 вище) та інфор-
мації, що була надана Урядом у його зауваженнях (§ 118 вище). Він за-
значає, що пізніша практика відбувалася у відповідності до Інструкції (§ 75 
вище). Суд далі зазначає, що заявник був забезпечений їжею тричі на 
день та що припустима якість їжі, яка забезпечувалась кухнею слідчого 
ізолятора, не була задовільною, заявник міг та регулярно закупляв їжу з 
магазину слідчого ізолятора. На додаток з 11 червня 1999 року, коли 
Тимчасове положення набуло чинності, заявникові було дозволено отри-
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мувати шість бандеролей та три посилки на рік (§ 75) згідно з правилами, 
яких дотримувався Запорізький слідчий ізолятор № 1 (§ 40). Відповідно до 
свідчень заявника, він міг отримувати одну посилку вагою вісім кілограмів 
та три бандеролі кожних 2 місяці (§ 32). 

137. Заявник спочатку скаржився, що родичам не дозволялось відправ-
ляти йому посилки з теплим одягом. Суд зазначає, однак, що з письмових 
зауважень заявника з’ясувалось, що в жовтні 1998 року він отримав теплу 
куртку та взуття (§ 119). 

138. Суд далі зазначає, що заявник не скаржився на кількість лис-
тів, які він міг відправляти або отримувати. Практика Запорізького слідчо-
го ізолятора № 2, якою йому було дозволено відправляти одного листа 
на місяць, відповідала вимогам Інструкції (§ 74). Більше того, під час візиту 
делегації він підтвердив, що мав право отримувати необмежену кількість 
листів. 

139. Відносно візитів родичів заявника Суд зазначає, що сторони не 
оспорювали кількість візитів, а лише їх тривалість (§ 116-119). Суд бере 
до уваги свідчення заявника щодо обмеження тривалості візитів його ро-
дичів (§ 29). Це твердження підтверджувалось начальником слідчого 
ізолятора, який зазначав, що в липні 1999 року заявник критикував три-
валість візитів, заявляючи, що вони повинні тривати одну-дві години, 
але адміністрація слідчого ізолятора не могла надати йому більш тривалі 
зустрічі, пояснюючи це великою кількістю ув’язнених, що утримувались 
у слідчому ізоляторі (§ 45 вище). На додаток 1 березня 1999 року началь-
ник Запорізького слідчого ізолятора № 2 надав йому право на візити про-
тягом години (§ 120 вище). 

140. Щодо прогулянок заявника на свіжому повітрі Суд зазначає, що 
він почав ходити на прогулянки без наручників 18 травня 1998 року; від-
повідно до свідчень заявника прогулянки, як правило, тривали 20 – 30 хви-
лин, іноді 50 хвилин (§ 29, 119,120 вище). Уряд не оскаржував дату на-
дання прогулянок на свіжому повітрі, але доводив, що вони тривали одну 
годину (§ 117-118 вище). Суд, тим не менше, знаходить достовірною вер-
сію заявника стосовно цих подій, згідно з якою адміністрація слідчого 
ізолятора не інформувала його про те, скільки такі прогулянки мають три-
вати відповідно до національного законодавства, і коли він дізнався з тю-
ремних правил, які принесла йому його дружина, що прогулянки повинні 
тривати одну годину, адміністрація слідчого ізолятора перешкоджала у 
цьому, організовуючи у цей же час йому зустрічі (§ 30 вище). Суд бере до 
уваги свідчення заявника, що така практика була припинена у серпні або 
вересні 1999 року. Він зазначає, що Уряд не надав жодних доказів, які б 
доводили, що прогулянки заявника тривали одну годину, як це передба-
чалось Інструкцією чи Тимчасовим положенням. 
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У Запорізькому слідчому ізоляторі № 1 ув’язненим дозволялось хо-
дити на прогулянки на свіжому повітрі без наручників з березня 1998 року 
(§ 40 вище). 

141. Суд вивчив усі умови, у яких заявник утримувався протягом пе-
ребування в Запорізькому слідчому ізоляторі № 2. Оскільки не може бути 
встановлено з повною ясністю умови утримання, які застосовувались до 
нього до візиту делегації Суду, деякі факти залишаються спірними та яс-
но встановленими. На думку Суду, зокрема, щонайменше до березня 
1998 року заявник разом з іншими ув’язненими, засудженими до смерт-
ної кари, утримувався в слідчому ізоляторі, був зачинений 24 години на 
день у камері, яка забезпечує лише дуже обмежений життєвий простір, 
що вікна у камері були закриті таким чином, що не було умов для досту-
пу природного світла, що не було умов для будь-яких фізичних вправ на 
свіжому повітрі і що було мало або не було взагалі можливості зайняти 
себе чимось, а також для людського спілкування. Разом із звітами КПК 
стосовно утримання засуджених до смертної кари в Україні в таких же 
умовах, Суд вважає, що умови утримання заявника в таких шкідливих 
умовах призводить до поводження, що принижує людську гідність, у по-
рушення статті 3 Конвенції. Суд далі знаходить, що ситуація заявника 
погіршилась тим фактом, що він був у цей період засуджений до смерт-
ної кари, хоча, як зазначається в § 16 та 126, мораторій уже тривав на 
час обвинувачення та покарання заявника. 

142. Суд вважає, що в цій справі немає доказів існування позитивно-
го наміру принизити чи дезорієнтувати заявника. Однак, незважаючи на 
те, що питання, чи метою поводження було прагнення принизити або дез-
орієнтувати жертву, є фактором, який слід брати до уваги, відсутність такої 
мети не може виключати констатацію порушення статті 3 Конвенції 
(див. рішення у справі «V. проти Сполученого Королівства» [ВП], заява 
№ 24888/94, § 71, ECHR 1999-IX; і рішення у справі «Калашников проти 
Росії», цитоване вище, § 101). Він вважає, що умови, в яких утримувався 
заявник, зокрема до травня 1998 р., повинні були завдати йому значного 
психічного страждання і принизити його людську гідність. 

143. Суд підтверджує, що між травнем 1998 року та датою візиту де-
легації Суду в жовтні 1999 року відбулись суттєві та прогресивні покра-
щення і в загальних умовах утримання заявника, і в режимі, що застосо-
вувався слідчим ізолятором. Зокрема, були зняті ставні з вікон у камерах, 
проводились щоденні прогулянки та було надано право ув’язненим мати 
побачення й листуватись. Тим не менше, Суд зауважує, що до дати вве-
дення цих покращень заявник уже був ув’язнений у цих жахливих умовах 
протягом більше 12 місяців, включаючи період, що складався з 8 місяців 
після того, як Конвенція набула чинності для України. 
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144. При розгляді суттєвих умов утримання заявника та занять, які 
йому пропонувались, Суд також звернув увагу, що Україна мала серйозні 
соціально-економічні проблеми в ході перехідного періоду і що до літа 
1998 р. адміністрація СІЗО працювала в складних економічних умовах і 
займалася впровадженням нового національного законодавства та відповід-
них інструкцій. Проте, Суд зауважує, що брак коштів не може, в принципі, 
виправдати умови, які були настільки поганими, що перевищили поріг по-
водження, яке суперечить статті 3 Конвенції. Крім того, економічні пробле-
ми України не можуть у будь-якому разі пояснити та виправдати окремі 
умови утримання, які в § 141 були визнані неприйнятними у цій справі. 

145. Відповідно, в цій частині було порушено статтю 3 Конвенції. 

ІV. ЗАЯВЛЕНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 8 КОНВЕНЦІЇ 

146. Заявник скаржився на те, що йому було дозволено отримувати 
лише одну бандероль з продуктами харчування та речами туалету двічі на 
місяць. 

147. Суд погоджується, що скарги заявника мають бути розглянуті 
відповідно до статті 8 Конвенції, яка передбачає таке: 

«1. Кожен має право на повагу до його приватного і сімейного життя, 
житла і до таємниці кореспонденції. 

2. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього 
права інакше, ніж згідно із законом і коли це необхідно в демократичному 
суспільстві в інтересах національної і громадської безпеки або економіч-
ного добробуту країни, з метою запобігання заворушенням чи злочинам, 
для захисту здоров’я чи моралі або з метою захисту прав і свобод інших 
осіб». 

148. Перш за все, Суд повторює, що Конвенція діє для всіх Договірних 
Сторін виключно стосовно тих подій, які відбулись після набуття чинно-
сті Конвенцією стосовно цієї Сторони. Суд відповідно має юрисдикцію 
перевіряти скарги заявника настільки, наскільки вони стосуються періоду 
після 11 вересня 1997 року, коли Конвенція набула чинності для України. 

149. З записів слідчого ізолятора виявилось, що заявник отримував 
пакети від його дружини та/або матері, які в основному містили продукти 
харчування та речами туалету, 26 серпня, 27 жовтня, 29 грудня 1997 року 
та 27 лютого, 24 квітня та 27 жовтня 1998 року (§ 58). Він не використо-
вував свого права у червні 1998 року. Заявник не заперечував зміст записів 
слідчого ізолятора. 

150. Суд зазначає, що обмеженням кількості бандеролей та поси-
лок, які заявник мав право отримувати, органи державної влади втруча-
лись у право заявника на повагу до його кореспонденції, гарантоване 
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§ 1 статті 8 Конвенції та що такі обмеження можуть бути виправдані лише 
за умови, зазначені у другому параграфі цієї статті. 

151. Зокрема, щоб не суперечити статті 8, втручання має бути здійс-
нено «відповідно до закону», переслідувати законну мету і бути необхід-
ним у демократичному суспільстві для досягнення цієї мети (див. рішен-
ня у справі «Сільвер та інші проти Сполученого Королівства» від 25 березня 
1993 р., серія А № 61, с. 32, § 84; і рішення у справі «Петра проти Румунії» 
від 23 вересня 1998 р., Звіти 1998-VII, с. 28-53, § 36). 

152. Насамперед Суд повинен розглянути, чи втручання було здійс-
нено «відповідно до закону». Цей вираз, по-перше, вимагає, щоб відповід-
ний захід мав певну підставу в національному законодавстві; він також 
стосується якості відповідного законодавства і вимагає, щоб воно було до-
ступне відповідній особі, яка, крім того, повинна бути здатна передбачи-
ти його наслідки для себе, а також це законодавство повинно відповіда-
ти принципу верховенства права (див. рішення у справах «Круслін проти 
Франції» та «Ювіг проти Франції» від 24 квітня 1990 р., серія А № 176-А, 
с. 20, § 27, і серія А № 176-В, с. 52, § 26, відповідно). 

153. Уряд у своїх письмових зауваженнях звертається до Закону. У сво-
їх додаткових зауваженнях Уряд додає посилання на Виправно-трудовий 
кодекс (Кодекс), Інструкцію та Тимчасове положення (§ 114). 

1. Період між 11 вересня 1997 року та 11 липня 1999 року 

154. Суд зауважує, що закон регулює умови утримання до вступу виро-
ку в законну силу (§ 76 вище). Із заяв свідків, заслуханих делегацією, та 
з документів, наданих Урядом, видно, що після того, як вирок вступав у 
законну силу, умови утримання засуджених до смертної кари в основному 
регулювались Інструкцією, виданою Міністерством юстиції, Генеральною 
прокуратурою та Верховним Судом (§§ 73-75 вище). Однак, Кодекс встанов-
лює основну правову базу стосовно умов утримання (§§ 82-87). 

(а) Виправно-трудовий кодекс 

155. Суд зауважує, що хоча Кодекс відповідає другій вимозі, що ви-
пливає з виразу «у відповідності із законом», а саме, що закон має бути до-
ступним, він не відповідає третій вимозі, зокрема, що закон має бути перед-
бачуваний, у значенні сенсу та природи оскаржуваних заходів. 

156. Суд зазначає, що Уряд звертається до частини 3 статті 41 Кодек-
су, згідно з якою «засудженим, незалежно від призначеного їм виду режиму, 
дозволяється одержання не більш як двох бандеролей на рік» (§ 85 вище). 
Однак це положення є частиною статті 41, яка встановлює правила сто-
совно отримання посилок та бандеролей осіб, засуджених до позбавлен-
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ня волі. Суд погоджується з тим, що було б незрозумілим, якби особи, за-
суджені до смертної кари, включались до осіб, засуджених до позбавлення 
волі, в сенсі Кодексу, оскільки смертна кара застосовується стосовно зло-
чинців, щодо яких вважається неможливим перевиховання шляхом позбав-
лення волі. Суд зауважує, що правова позиція є більш зрозумілою в дру-
гому параграфі статті 41 Кодексу, яка встановлює, що «засудженим, які 
відбувають позбавлення волі в тюрмах, одержання посилок і передач не 
дозволяється». У цій справі заявник був постійно ув’язнений в Сімферо-
польському слідчому ізоляторі, а не у виправно-трудовій колонії, не у 
виховно-трудовій колонії чи у виправно-трудовій колонії-поселенні, як 
зазначено в першій та четвертій частинах цієї статті (§ 85). 

157. У світлі цих обставин Суд доходить висновку, що обмеження, 
які були накладені Кодексом, згідно з зауваженнями Уряду, не були перед-
бачуваними, щоб відповідати вимогам другого параграфа статті 8 Конвен-
ції, оскільки заявник не міг знати з впевненістю, чи застосовуються до нього 
обмеження, встановлені Кодексом, стосовно кількості посилок та банде-
ролей, які ув’язненим дозволено було отримувати від родичів. 

(b) Інструкція 

158. Суд зауважує, що Інструкція була внутрішнім документом, який 
не був доступний громадськості: Уряд надіслав Суду лише частину її. 

159. Суд зазначає, що за цих обставинах не можна говорити, що втру-
чання в право заявника стосовно його кореспонденції здійснювалось 
«у відповідності із законом», як того вимагає § 2 статі 8 Конвенції. Дійсно, 
Інструкція була замінена на Тимчасове положення, затверджене Держав-
ним департаментом з питань виконання покарань 25 червня 1999 року 
наказом № 72 та зареєстроване 1 липня 1999 року під № 426/3719 Мі-
ністерством юстиції України, яке набуло чинності 11 липня 1999 року і 
яке було публічним. Однак Тимчасове положення не застосовується до 
фактів, які відбулись до 11 липня 1999 року. 

160. Таким чином, статтю 8 Конвенції було порушено в період між 
11 вересня 1997 року та 11 липня 1999 року. 

2. Період після 11 липня 1999 року 

161. Суд вважає, що скарга заявника відносилась до періоду переваж-
но до 11 липня 1999 року, коли він мав право отримувати дві бандеролі на 
рік (§ 74), та що він не скаржився, що його кореспонденція контролювалась 
після цієї дати. 

162. Однак Суд вважає за потрібне розглянути також обмеження, які 
викладені у Тимчасовому положенні, де заявникові дозволялось отриму-
вати шість посилок та три бандеролі на рік. 
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Допускається, що таке обмеження становить втручання в право за-
явника на повагу до кореспонденції. Таке втручання є «у відповідності із 
законом», тобто Тимчасовим положенням, та може бути розцінено як та-
ке, що має на меті правову ціль «попередження заворушень чи злочинів», 
маючи на увазі зацікавленість адміністрації слідчого ізолятора в забезпе-
ченні того, щоб шкідливі для слідчого ізолятора речі не проносили до 
слідчого ізолятора. 

163. Стосовно необхідності такого втручання Суд має взяти до уваги 
логічну проблему, яка включає обробку необмеженої кількості посилок, 
що прибуватимуть до великої пенітенціарної установи, в цій справі в уста-
нові утримувалось більше 3 тисяч в’язнів. Надання дозволу ув’язненим 
на отримання необмеженої кількості посилок чи бандеролей має тягнути 
за собою велику кількість роботи частини персоналу слідчого ізолятора 
для контролювання кожної посилки з точки зору збереження безпеки слід-
чого ізолятора. Режим охорони всередині слідчого ізолятора має на меті 
захист суспільства від небезпечних злочинців, а також захист самих ув’яз-
нених усередині. Адміністрація слідчого ізолятора в зв’язку із цим мала 
законний інтерес захистити безпеку засобом, який би зменшив або ліміту-
вав ризик небезпеки. В той же час має бути дотриманий необхідний баланс 
між інтересами безпеки і повагою до права ув’язненого підтримувати кон-
такти із зовнішнім світом. 

164. У цій справі Суд зауважує, що можливість отримувати посилки 
чи бандеролі кожні шість тижнів може бути розцінена як такий баланс, 
беручи до уваги, що адміністрація слідчого ізолятора забезпечує одяг, їжу 
та медикаменти для всіх ув’язнених протягом позбавлення волі. На дода-
ток Суд посилається на свідчення Уряду, що немає обмежень для родичів 
надсилати ув’язненим гроші, щоб придбати продукти харчування в мага-
зині слідчого ізолятора. 

165. На фоні цих обставин та маючи на увазі межі розсуду, що має 
Уряд при врегулюванні в’язничного життя, Суд зауважує, що заходи були 
пропорційні меті запобігання заворушенням та злочинам. 

166. Таким чином, статтю 8 Конвенції стосовно періоду після 11 лип-
ня 1999 року порушено не було. 

V. ЗАЯВЛЕНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 13 КОНВЕНЦІЇ 

167. Заявник стверджував, що він не мав жодного ефективного засобу 
захисту в сенсі статті 13 Конвенції стосовно умов, у яких він утримувався, 
чи втручання в його кореспонденцію. 

Стаття 13 Конвенції проголошує таке: 
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«Кожен, чиї права та свободи, викладені в цій Конвенції, порушу-
ються, має право на ефективний засіб правового захисту у відповідному на-
ціональному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, що 
діяли як офіційні особи». 

168. Суд зазначає, що це положення гарантує засоби на національ-
ному рівні для дії суті прав та свобод за Конвенцією в будь-якій формі, 
в якій вони можуть траплятися, бути забезпеченими в національному судо-
вому порядку. Цей ефект вимагає зв’язати положення національних засо-
бів з суттю «обґрунтованої скарги» за Конвенцією та встановити відповід-
ну допомогу, хоча Договірні Сторони допускають деяке роз’єднання у 
спосіб, у який вони відповідають їхнім зобов’язанням за Конвенцією 
згідно з цими положеннями. Розмір зобов’язань згідно зі статтею 13 варію-
ється в залежності від природи скарги заявника відповідно до Конвенції. 
Однак засоби, які вимагаються статтею 13, повинні бути «ефективними» 
як на практиці, так і в законі. Зокрема, його реалізація не повинна не-
виправдано ускладнюватись актами чи розпорядженнями органів влади 
країни-відповідача. (див. «Ілхан проти Туреччини» (ВП), № 22277/93, 
ЄСПЛ 2000-VII, § 97). 

169. Суд вважає, що заявник подав обґрунтовану скаргу стосовно 
його прав за статтями 3 та 8 Конвенції. 

170. Нагадуючи свій висновок стосовно попередніх зауважень, пода-
них Урядом, Суд знаходить, що заявник не мав ефективного засобу захисту 
стосовно його скарг за Конвенцією. 

171. У цій справі, відповідно, мало місце порушення статті 13 Кон-
венції. 

VІ. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ 

172. Стаття 41 Конвенції проголошує: 
«Якщо суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї і 

якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони передбачає 
лише часткову компенсацію. Суд, у разі необхідності, надає потерпілій сто-
роні справедливу сатисфакцію». 

173. Заявник не подав жодної конкретної скарги щодо відшкодування 
матеріальної шкоди чи витрат. Однак він подав скаргу на 50.000 $ (50, 778 
євро) стосовно компенсації моральної шкоди. 

174. Уряд не коментував ці вимоги. 
175. Суд, беручи до уваги свої висновки за розглядом скарги заявни-

ка за статтями 3, 8 та 13. Конвенції, погоджується, що він поніс моральну 
шкоду у зв’язку з загальними умовами утримання та обмеженням органами 
влади його прав на повагу до його кореспонденції. Об’єктивно оцінюючи 
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дану шкоду, Суд зобов’язує сплатити заявникові 2000 євро як компенсація 
нематеріальної шкоди та будь-який податок, який може бути справлений 
з цієї суми. 

А. ПЕНЯ 

176. Суд вважає, що пеня, яка нараховуватиметься у разі несвоєчасної 
сплати, дорівнює граничній позичковій ставці Європейського центрального 
банку плюс три відсоткові пункти. 

На цих підставах Суд одностайно 

1. Відхиляє попередні зауваження Уряду, 
2. Постановляє, що було порушення статті 3 Конвенції, 
3. Постановляє, що було порушення статті 8 Конвенції у період з 11 

вересня 1997 року до 11 липня 1999 року. 
4. Постановляє, що не було порушення статті 8 Конвенції у період 

після 11 липня 1999 року, 
5. Постановляє, що було порушення статті 13 Конвенції в зв’язку зі 

статтею 3 та 8 Конвенції; 
6. Постановляє, 
а) що Держава-відповідач повинна сплатити заявникові протягом 

3-х місяців з моменту набуття чинності рішенням відповідно до статті 44 
§ 2 Конвенції, 2000 євро (дві тисячі євро) у покриття моральної шкоди, 
які повинні бути конвертовані в українські гривні за курсом на дату спла-
ти, а також будь-який податок, який може бути утриманий; 

б) що після закінчення вищезазначеного 3-місячного терміну, на 
зазначену суму буде нараховуватися простий відсоток у розмірі граничної 
ставки за кредитом Європейського центрального Банку протягом всього 
періоду прострочення плюс 3 відсоткових пункти; 

7. Відхилив інші вимоги заявника щодо справедливої сатисфакції. 
Здійснено англійською, повідомлено 29 квітня 2003 року згідно з 

§ 2 і 3 статті 77 Регламенту. 
 

М. О’Бойл Н. Братца 
секретар голова 
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D E L ’ E U R O P E 
C O U N C I L 

O F E U R O P E 

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

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ 

ЧЕТВЕРТА СЕКЦІЯ 

СПРАВА «НАЗАРЕНКО ПРОТИ УКРАЇНИ» 

(Заява № 39483/98) 

РІШЕННЯ 

СТРАСБУРГ 
29 квітня 2003 року 

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

В справі «Назаренко проти України» 

Європейський суд з прав людини (четверта секція), засідаючи палатою 
у складі: 

сер Н. Братца, голова, 
п. М. Пеллонпя, 
пані Е. Палм, 
п. Й. Макарчик, 
пані В. Стражницька, 
п. В. Буткевич, 
п. Р. Марусте, 
та п. М. О’Бойл, секретар секції, 
порадившись у нарадчій кімнаті 25 березня 2003 року, 
виносить таке рішення, яке було прийнято у зазначений вище день: 
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ПРОЦЕДУРА 

1. Справа ґрунтується на заяві (№ 39483/98) проти України, що була 
подана до Європейської комісії з прав людини (далі – Комісія) відповідно 
до колишньої 25 статті Конвенції про захист прав і основних свобод лю-
дини (далі – Конвенція) громадянином України Ігорем Миколайовичем 
Назаренком (далі – заявник) 12 вересня 1997 року. 

2. Заявника представляв пан А. Крамцов, адвокат, що практикує в 
Судаку (Крим). Уряд України (далі – Уряд) представляв його Уповнова-
жений, пані Валерія Лутковська, з Міністерства юстиції України. 

3. Заявник скаржився, зокрема, що умови, в яких він перебував у 
«коридорі смерті» в Сімферопольському слідчому ізоляторі, призвели до 
нелюдського та такого, що принижує людську гідність, поводження. 

4. Заяву було передано до Суду 1 листопада 1998 року, коли набув 
чинності Протокол № 11 до Конвенції. 

5. Заяву було передано до Четвертої секції Суду (§ 1 правила 52 Рег-
ламенту Суду). У цій секції відповідно до правила 26 § 1 Регламенту Суду 
була сформована палата, яка повинна була розглядати справу. 

6. Порадившись зі сторонами, Президент Палати прийняв рішення, 
що в інтересах належного судочинства провадження у справі повинно 
відбуватися одночасно з провадженням у справах «Данкевич проти Укра-
їни», «Алієв проти України», «Хохлич проти України», «Полтораць-
кий проти України» та «Кузнєцов проти України» (заяви №№ 40679/98, 
41220/98, 41707/98 та 38812/97 та 39042/97 (§ 2 правила 43)). 

7. Своїм рішенням від 25 травня 1999 року палата визнала заяву част-
ково прийнятною. 4 жовтня 1999 року Суд здійснив візит до Сімферополь-
ського СІЗО з метою встановлення фактів. 

8. 1 листопада 2001 року Суд змінив склад Секцій (§ 1 правила 25). 
Цю справу було передано новому складу Четвертої секції. 

9. Уряд, але не заявник, подали свої зауваження щодо суті заяви (§ 1 
правила 59). 

ФАКТИ 

І. КОНКРЕТНІ ОБСТАВИНИ СПРАВИ 

А. ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС ПОДІЙ 

10. 23 жовтня 1995 року заявник був заарештований співробітниками 
міліції та поміщений під варту в слідчому ізоляторі Головного управлін-
ня Міністерства внутрішніх справ Автономної Республіки Крим. 
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11. 26 квітня 1996 року Судова колегія з кримінальних справ Верхов-
ного суду Автономної Республіки Крим визнала заявника винним у вбив-
стві двох осіб та засудила його до смертної кари. 

12. У той же день за рішенням адміністрації слідчого ізолятора Го-
ловного управління внутрішніх справ Автономної Республіки Крим заяв-
ник був переведений до однієї з камер, призначених для осіб, які очіку-
ють виконання вироку, відповідно до Закону про попереднє ув’язнення 
1993 року (тут і далі – Закон). 

13. 25 липня 1996 року Судова колегія з кримінальних справ Верхов-
ного Суду України підтвердила рішення суду першої інстанції. 

14. 20 лютого, 27 березня, 15 травня, 26 червня та 23 липня 1997 ро-
ку матері заявника було надано дозвіл на побачення з її сином. 7 жовтня 
1997 року їй знову було надано дозвіл на побачення з заявником разом із 
молодшим братом. 

15. 24 жовтня 1997 року заступник Голови Верховного Суду України 
відхилив заяву про перегляд у порядку нагляду, подану адвокатом заявника. 

16. 23 грудня 1997 року мати заявника знову відвідувала заявника. Її на-
ступний візит відбувся 30 січня 1998 року, її супроводжував брат заявника. 

17. Мораторій на виконання смертної кари був проголошений Прези-
дентом України 11 березня 1997 року. Рішенням № 11рп/99 від 29 груд-
ня 1999 року Конституційний Суд України визнав неконституційними 
положення Кримінального кодексу стосовно смертної кари. Покарання у 
вигляді смертної кари було, таким чином, замінено на довічне ув’язнення 
відповідно до Закону № 1483-ІІІ від 22 лютого 2000 р. 

18. 26 червня 2000 року Верховний суд Автономної Республіки Крим 
замінив заявникові покарання у вигляді смертної кари на довічне позбав-
лення волі. 

В. УСНІ СВІДЧЕННЯ ПЕРЕД ДЕЛЕГАТАМИ СУДУ 

19. Свідчення стосовно заявника були заслухані делегатами Суду в 
Сімферопольському слідчому ізоляторі 4 жовтня 1999 року. Делегація Суду 
була в складі суддів М. Пеллонпе, Й. Макарчика та Р. Марусте. Свідчення 
можна підсумувати таким чином: 

1. Заявник 

(а) Основні умови утримання заявника в «коридорі смерті» 

20. Заявник був поміщений у Сімферопольський слідчий ізолятор 26 
жовтня 1995 року. В день візиту делегації Суду він підтвердив, що він був 
поінформований стосовно своїх прав та обов’язків. Фактично, за три чи чо-
тири дні до того він підписав папір стосовно своїх прав і обов’язків. 
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21. Він заявляє, що йому було дозволено мати душ кожного четверга, 
а також голитися індивідуальним приладдям. У той же час його волосся 
було постриженим. До осені 1998 року він міг помитися тільки один раз 
на десять днів. З того ж часу він може використовувати індивідуальний 
станок для гоління. Відповідно до його свідчень, в’язні «коридора смер-
ті» почали мати мило та холодну воду у своїх камерах тільки в 1998 ро-
ці. До того в камерах були крани, але в’язні не могли вмикати або вими-
кати воду, це робилося охоронцем для всіх в’язнів. В камерах були вста-
влені кватирки, які в’язні могли відчинити і впустити свіже повітря. 

22. Відповідно до свідчень заявника, металеві ставні закривали вікно 
в його камері до літа 1998 року. Він підтвердив, що світла було достатньо 
для читання або писання, його камера була оснащена двома лампочками – 
нормальною та затемненою. Він зазначив, що стосується його камери, вста-
новлення ламп, кранів для води, дзеркала, нових металевих ліжок та вікон 
почалось за два тижні до візиту делегації. 

23. Заявник не мав ніяких контактів з іншими в’язнями. Коли він пере-
бував у своїй камері з іншим в’язнем, вони були разом в душі або на про-
гулянці. На питання делегації Суду: «Який був найдовший період, коли 
ви не мали жодних контактів з іншими в’язнями?», він відповів: «Це було 
під час розслідування, близько трьох місяців». Він також зазначив, що 
протягом розслідування, яке тривало шість місяців, він був поміщений 
в одиночне ув’язнення згідно з рішенням прокурора, яке базувалось на 
письмовій скарзі щодо його буцімто поганої поведінки стосовно іншого 
ув’язненого. Відповідно до свідчень заявника, в’язні мають можливість бути 
ув’язненими в одиночній камері або камері на двох. Він підтвердив, що 
до сьогоднішнього дня він перебував у камері на двох. 

24. Він підтвердив, що з 1996 року в’язні можуть купувати книжки в 
в’язничному магазині і з 1999 року їм дозволено отримувати до десяти газет. 
У слідчому ізоляторі є радіо – гучномовець, який вимикається о 10 вечора. 

25. На питання делегації Суду: «Чи маєте Ви скарги стосовно їжі?», 
заявник відповів: «Як ми можемо скаржитись на їжу, коли люди, що пра-
цюють, не отримують заробітну плату?» 

26. Відповідно до свідчень заявника, в’язні кожного дня оглядаються 
фельдшером та один раз на тиждень лікарем слідчого ізолятора, якого можна 
також викликати у випадку необхідності надання швидкої допомоги. 

27. Заявник підтвердив, що коли він порушує правила, він може бути 
покараний забороною на побачення та отримання посилок. Протягом пе-
ріоду розслідування він не порушував правила. Відносно загальної ситуації, 
то він не чув про інших в’язнів, які були б піддані такому поводженню. 

28. Він також підтвердив, що бачив начальника слідчого ізолятора у 
вівторок. Якщо в нього виникають питання або скарги, він може зверну-
тися з заявою. 
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29. Коли заявник висловлює бажання бачити свого адвоката, він на-
правляє заяву адвокатові через начальника слідчого ізолятора. Охоронці 
присутні протягом його зустрічі з адвокатом. Заявник не писав детальних 
скарг чи запитів, він обговорював усі ці питання з своїм адвокатом про-
тягом їх зустрічей у слідчому ізоляторі. 

(в) Практика слідчого ізолятора стосовно кореспонденції 

30. Заявникові було дозволено направляти та отримувати листи з кін-
ця 1998 року. Протягом його перебування в Сімферопольському слідчому 
ізоляторі він отримав чотири або п’ять листів. Він писав своїй матері 
майже кожного місяця. Він не отримав листа матері, що був направле-
ний у вересні 1999 року, але він не знає, чи відбулось це через цензуру в 
слідчому ізоляторі. 

(с) Практика слідчого ізолятора стосовно отримання посилок 
та бандеролей (посилки, що передаються в’язням, можуть пересилатись 
через пошту (посилка) або можуть бути принесені особисто до слідчого 
ізолятора (передача). Маленькі речі, такі, як книги або періодика, 
можуть бути переслані через пошту як бандероль). 

31. Заявник почав отримувати посилки приблизно у вересні 1998 
року. Він заявляє, що йому дозволено отримувати шість посилок та три 
бандеролі на рік. Він вважає цю кількість достатньою, навіть незважаючи 
на те, що він хотів би отримувати посилку кожного місяця. Він підтверджує, 
що його родичам дозволяли посилати йому продукти харчування. 

(d) В’язничний одяг 

32. Заявникові не було дозволено вдягати будь-який інший одяг, крім 
того, що був виданий адміністрацією слідчого ізолятора, крім нижньої 
білизни та шкарпеток. Улітку в’язні мали носити куртки, взимку їм вида-
вались теплі куртки та хутряні шапки. Відповідно до свідчень заявника, 
зимовий одяг є достатнім для цього сезону. 

(е) Щоденна прогулянка 

33. Заявник підтвердив, що він має щоденну прогулянку протягом 
однієї години з літа 1998 року. З серпня або вересня 1999 року охоронці 
не одягають (протягом прогулянки) наручники. 

2. п. В.М. Єлізарєв 

34. Свідок був начальником слідчого ізолятора Сімферополя протя-
гом часу, коли заявник був в ув’язненні. 
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(а) Основні умови тримання заявника в «коридорі смерті» 

35. Свідок зазначає, що на день візиту делегації Суду в слідчому 
ізоляторі утримується близько 3 000 в’язнів, з яких 30 знаходяться в «кори-
дорі смерті». 

36. Згідно з його свідченнями, кожний засуджений до смертної кари 
був ознайомлений зі своїми правами та обов’язками. Копії списку прав 
та обов’язків були розвішані в усіх камерах. Він підтвердив, що немає та-
ємності відносно прав та обов’язків ув’язнених та що з того моменту, як за-
кон про права і обов’язки (в’язнів) було опубліковано, всі в’язні були озна-
йомлені з ним. 

37. Він також підтвердив, що бачив заявника раз на тиждень, що було, 
згідно із словами свідка, регулярною практикою. Він зазначив, що заяв-
ник ніколи не скаржився на умови його утримання, але не погоджувався 
із його засудженням до смертної кари. Він також зазначив, що заявник 
був проінформований про нову Інструкцію та про нове Положення про 
права і обов’язки засуджених до смертної кари. 

38. Свідок вважає достатнім опалювання. Слідчий ізолятор має свою 
власну бойлерну, та в камерах є система вентиляції повітря. Відповідно 
до заяви свідка, в’язні мають гарячий душ раз на сім днів, коли міняється 
постільна білизна. Він спростував заяву заявника відносно того, що всі 
засуджені до смертної кари користуються одним станком для гоління, 
що може призвести до проблем із здоров’ям у зв’язку із ризиком інфек-
цій. Він заявив, що в’язні голяться окремим лезом, яке видається адміні-
страцією слідчого ізолятора. 

39. Він стверджує, що в денний час у камері є дві лампи та природне 
освітлення з вікон, яке він вважає достатнім. Уночі в камері є тільки одна 
лампа. Він заявив, що кожний засуджений до смертної кари має камеру 
не менше 12 квадратних метрів. Є можливість читати книжки та літера-
туру, використовуючи природне й штучне освітлення. 

40. Свідок заявив, що всі в’язні піддаються рентгенівському обсте-
женню двічі на рік. Раз на тиждень їх оглядає начальник медичного від-
ділу, та кожного дня проводить інспекцію фельдшер. 

(в) Практика слідчого ізолятора стосовно кореспонденції 

41. Свідок зазначив, що засуджені до смертної кари мають право 
спілкуватись із зовнішнім світом без будь-яких обмежень шляхом направ-
лення та отримання листів. Він також сказав, що така ситуація була за-
проваджена з травня 1999 року. Він погодився, що згідно з існуючою 
процедурою кореспонденція в’язнів переглядається, але він не згадав жод-
ного випадку, коли вхідні листи були зупинені та не передані адресату, 
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включаючи і листи з Європейської комісії з прав людини. Він підтвердив, 
що кореспонденція заявника реєструвалась у журналі. Більше того, кожний 
засуджений до смертної кари може поскаржитись на будь-які порушення 
права на листування начальникові слідчого ізолятора, прокуророві, що здій-
снює нагляд за слідчим ізолятором, та будь-якій іншій посадовій особі 
департаменту. 

(с) Практика слідчого ізолятора стосовно отримання посилок 
та бандеролей 

42. Відповідно до слів свідка, можливість отримання посилок запро-
ваджена з травня 1999 року. З того часу в’язневі дозволено отримувати 
шість посилок (передач) з продуктами харчування та дві бандеролі на рік. 
До того їм не було дозволено отримувати жодної посилки до того часу, 
поки рішення суду в їх справі не набуде статусу остаточного. Більше того, 
в’язні можуть купувати продукти харчування в магазині слідчого ізолятора. 
Вони можуть витрачати 55 гривень на місяць по цінами, які є такими ж, 
за якими слідчий ізолятор купує їжу в державних магазинах. 

(d) Щоденна прогулянка 

43. Відповідно до слів свідка, до травня 1998 року в’язням не було 
дозволено виходити на щоденну прогулянку. З того часу їм дозволено 
прогулянку на одну годину і без наручників. 

3. п.  Володимир Г. Бабчинський 

44. Свідок був лікарем у Сімферопольському слідчому ізоляторі, в 
якому він працює з 1992 року. 

45. Він заявив, що медичний персонал Сімферопольського слідчого 
ізолятора складається з шести лікарів (чотири терапевти, один психіатр 
та один рентгенолог), фельдшери, один асистент рентгенівської лаборато-
рії, фармаколог та санітар. Згідно із словами свідка, медична допомога 
надається 24 години на добу. Кожний в’язень може в будь-який час по-
скаржитись та отримати термінову медичну допомогу. Засуджені до смерт-
ної кари оглядаються фельдшером кожного дня під час їхньої щоденної 
прогулянки. В’язні можуть звернутись до нього за будь-якою медичною 
допомогою та, якщо його допомоги не достатньо, він може звернутись до 
лікаря. З іншого боку, в’язень може звернутись безпосередньо до лікаря. 
Кожен в’язень має медичну книжку, яка заводиться з його прибуття, в 
якій записуються всі деталі та результати медичних оглядів і яка зберіга-
ється протягом усього періоду позбавлення волі. 

46. Свідок зазначив, що заявник з моменту його прибуття 26 жовтня 
1995 року до слідчого ізолятора скаржився, що його було побито. В березні 
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1997 року він звернувся за допомогою в зв’язку із респіраторною вірус-
ною інфекцією. 

47. Він також зазначив, що тестування на ВІЛ для в’язнів не було 
обов’язковим і проводилось тільки на індивідуальний запит. Тест прово-
дився при індивідуальному інтерв’ю між доктором та ув’язненим. Свідок 
не підтвердив, що в слідчому ізоляторі є ув’язнені, інфіковані вірусом 
ВІЛ, заявляючи, що це є конфіденційною інформацією. Єдина особа, хто 
знає, що в’язні інфіковані вірусом ВІЛ, є лікар, що відповідає за тесту-
вання та подальші консультації. 

48. Що стосується скарг на гігієнічні умови в слідчому ізоляторі, 
свідок не отримував таких скарг. Він підтвердив, що зміни в режимі для 
засуджених до смертної кари, особливо можливість мати щоденні прогу-
лянки та природне освітлення в камерах, покращили їх стан здоров’я. 

4. п. Юрій Н. Говорун 

49. Свідок був фельдшером, працює в Сімферопольському слідчому 
ізоляторі протягом двох з половиною років. Він відповідав за щоденний 
контроль стану здоров’я в’язнів у той час, як лікар проводив візити та нада-
вав швидку допомогу. Він підтвердив, що були специфічні проблеми із за-
судженими до смертної кари та, фактично, він працював переважно з ними. 
Він супроводжував цих ув’язнених протягом їхньої щоденної прогулянки. 

50. Він підтвердив, що покращення житлових умов у камерах засуд-
жених до смертної кари мало позитивний вплив на їхнє здоров’я. З того 
моменту він не отримував подальших скарг від них стосовно здоров’я та 
гігієни. 

51. Свідок зазначив, що він ніколи не бачив жодних ознак жорстоко-
сті охоронців щодо засуджених до смертної кари або будь-яких тілесних 
ушкоджень. Він ніколи не чув про такі скарги від інших працівників 
слідчого ізолятора. Він оглядав в’язнів щотижня і звітував керівництву. 
Відповідно до слів свідка, заявник не скаржився більше, ніж інші в’язні. 
Він підтвердив, що оглядав заявника протягом двох з половиною років і 
не помічав жодних змін у його психічному стані. Він не засвідчив жод-
них симптомів депресії заявника. 

5. пані Надія М. Кузяєва 

52. Свідок є матір’ю заявника. В її листі від 29 травня 1998 року до 
Суду вона скаржилась, що її сина було побито. Вона підтвердила, що 
протягом його ув’язнення заявник був побитий, і йому не було надано 
будь-якої медичної допомоги. Його допитували протягом двох годин і 
через дві години його було поміщено до госпіталю. Вона могла бачити 
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сліди побиття на його обличчі протягом їхньої зустрічі через шість міся-
ців. Їй було дозволено мати побачення з сином через шість місяців після 
того, як його було арештовано. На цій зустрічі вона спитала сина стосов-
но побиття, і він підтвердив, що його били. 

(а) Практика слідчого ізолятора стосовно кореспонденції 

53. Вона не має жодних скарг на адміністрацію стосовно отриман-
ня та надсилання листів. Вона скоріше скаржиться на систему утриман-
ня взагалі. Вона почала листуватись із сином у 1998 році. Однак вона 
не могла надати будь-які деталі в цьому питанні. Вона написала свого 
останнього листа синові в середині вересня 1999 року, але на дату слу-
хань він ще не отримав його. З іншого боку вона підтвердила, що листи 
ніколи не губились. 

54. На запитання представника Уряду: «Протягом останніх двох або 
трьох місяців як часто ви посилали листи своєму сину? Чи можете Ви їх 
направляти кожного тижня?», свідок відповіла: «Якщо виникає потреба, я 
пишу йому листа». На запитання представника Уряду: «А як часто Ви 
отримуєте листи від нього? Чи може він писати Вам більше, ніж раз на 
місяць?», свідок відповіла: «Рік тому нам було дозволено надсилати один 
лист на місяць, а зараз немає обмежень, ми можемо писати листи так часто, 
як ми хочемо». 

(в) Практика слідчого ізолятора стосовно отримання посилок і бандеролей 

55. Свідок підтвердила, що вона почала направляти посилки синові 
в 1998 році. З того часу вона не має скарг на адміністрацію слідчого ізоля-
тора в цій сфері. 

(с) Практика слідчого ізолятора стосовно візитів родичів ув’язнених 

56. Свідок бачила заявника раз на місяць протягом побачення, що 
тривало 15 – 20 хвилин або найбільше 30 хвилин. Вона не скаржилась на 
тривалість її візиту або на те, що він був раптово перерваний охоронцем, 
який був присутнім на побаченні, оскільки була щаслива мати навіть це 
коротке побачення. Вона говорила з сином по телефону, бачачи його через 
скло. Вона не могла побачити, чи був він у наручниках. 

57. На запитання представника Уряду: «А що Ви думаєте з приводу 
тривалості побачення? Чи можете Ви сказати, судячи з атмосфери, якщо 
б Ви попросили продовжити зустріч на одну годину або більше, чи було 
б Вам дозволено?», свідок відповіла: «Я ніколи не просила продовжити 
зустріч. Я думаю, якщо адміністрація сказала, що вона закінчена, то вона 
закінчена». На інформацію представника Уряду: «Ви маєте право на дво-
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годинну зустріч», свідок відповіла: «Це важко – говорити протягом двох 
годин через скло». 

58. Свідок зазначила, що заявник ніколи не скаржився у своїх листах 
на тортури, побиття або на адміністрацію слідчого ізолятора. Він скар-
жився стосовно посилок, листів та побачень. Вона підтвердила, що ситуа-
ція покращилась і що адміністрація слідчого ізолятора розуміла, що засуд-
жені до смертної кари були як інші ув’язнені. 

С. ІНСПЕКЦІЯ СІМФЕРОПОЛЬСЬКОГО СЛІДЧОГО ІЗОЛЯТОРА 

59. 4 жовтня 1999 року делегація відвідала слідчий ізолятор. Розмір 
камери заявника був близько 12 квадратних метрів. Камера була приб-
рана та світла. Тут був відкритий туалет, умивальник з краном тільки 
з холодною водою, два ліжка, зафіксовані на підлозі, центральне опа-
лення та одне вікно з ґратами. Тут було декілька книжок, газета, шматок 
мила та туалетний папір. Камера була достатньо теплою та провентильо-
ваною. 

60. Делегації була показана душова, яка була достатньо чистою. Вони 
також відвідали двір для прогулянок. 

D. ДОКУМЕНТАЛЬНІ СВІДЧЕННЯ 

61. Відповідно до записів у в’язничному магазині заявник купував 
речі за таких обставин: 

25 вересня 1997 року він купував продукти харчування на 5,47 грн., 
6 жовтня 1997 року він придбав продукти харчування та сірники на 
9,34 грн., 23 жовтня 1997 року він купував продукти харчування на 
5,61 грн., 5 листопада 1997 року він придбав продукти харчування на 
5,43 грн., 20 листопада 1997 року придбав туалетне приладдя та продукти 
харчування на 6,40 грн., 3 грудня 1997 року він купував продукти харчу-
вання на 7,36 грн., 18 грудня 1997 року заявник придбав різні товари 
на 8,41 грн. 

9 січня 1998 року заявник придбав продукти харчування та сірники 
на суму 9, 70 грн., 22 січня 1998 року він купив продукти харчування на 
6, 06 грн., 4 лютого 1998 року він купив продукти харчування та сірники 
на 15, 59 грн. 

62. З медичної картки заявника, що була розпочата 26 жовтня 1995 
року, видно, крім іншого, що заявникові було проведено рентгенівське 
обстеження 26 жовтня 1995 року, 18 травня та 12 листопада 1996 року, 
23 травня та 3 листопада 1997 року, 30 травня та 14 листопада 1998 
року. 



С П Р А В А  « Н А З А Р Е Н К О  П Р О Т И  У К Р А Ї Н И »  

 176 

ІІ. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО 

А. КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ ВІД 28 ЧЕРВНЯ 1996 РОКУ 

63. Відповідно до п.п. 2 та 3 статті 8 норми Конституції є нормами 
прямої дії. Гарантується право на звернення до суду для захисту консти-
туційних прав людини і громадянина безпосередньо на підставі Консти-
туції України. 

64. § 1 статті 9 встановлює, що чинні міжнародні договори, згоду на 
обов’язковість яких надано Верховною Радою України, є частиною націо-
нального законодавства України. 

65. Ч. 3 статті 15 забороняє цензуру. 
66. Згідно зі статтею 19 правовий порядок в Україні ґрунтується на 

засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, 
що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи 
місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на 
підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією 
та законами України. 

67. Стаття 22 проголошує, що права та свободи людини і громадя-
нина гарантуються і не можуть бути скасовані при прийнятті нових законів 
та внесенні змін до чинних законів. 

68. Згідно з п.п. 2 та 4 статті 29 ніхто не може бути заарештований 
або триматися під вартою інакше, як за вмотивованим рішенням суду і 
тільки на підставах та в порядку, встановлених законом. Кожному зааре-
штованому та затриманому має бути невідкладно повідомлено про моти-
ви арешту чи затримання, роз’яснено його права та надано можливість з 
моменту затримання захищати себе особисто та користуватися правовою 
допомогою захисника. 

69. Відповідно до пунктів 2 та 3 статті 55 кожному гарантується 
право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів держав-
ної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. 
Кожен має право після використання всіх національних засобів правово-
го захисту звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних 
міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних 
організацій, членом або учасником яких є Україна. 

70. За статтею 59 кожен має право на правову допомогу. У випадках, 
передбачених законом, ця допомога надається безоплатно. Кожен є віль-
ним у виборі захисника своїх прав. Для забезпечення права на захист від 
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обвинувачення та надання правової допомоги при вирішенні справ у судах 
та інших державних органах в Україні діє адвокатура. 

71. Ч. 3 статті 63 проголошує, що засуджений користується всіма 
правами людини і громадянина, за винятком обмежень, які визначені 
законом і встановлені вироком суду. 

72. Відповідно до статті 64 конституційні права і свободи людини і 
громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Кон-
ституцією України. 

B. ЗАКОНОДАВЧІ ПОЛОЖЕННЯ, ЩО РЕГУЛЮВАЛИ УМОВИ 
УТРИМАННЯ В «КОРИДОРІ СМЕРТІ» 

73. Умови в «коридорах смерті» в українських в’язницях були послі-
довно врегульовані Інструкцією від 20 квітня 1998 року стосовно умови 
утримання осіб, засуджених до смертної кари (далі – Інструкція) та Тим-
часовим положенням від 25 червня 1999 року стосовно умов утримання 
осіб, засуджених до смертної кари в слідчих ізоляторах (далі – Тимчасове 
положення). 

74. Інструкцією закріплено, що після винесення остаточного вироку, 
особи засуджені до смертної кари, повинні утримуватись окремо від інших 
засуджених у спеціально облаштованих камерах. У виключних випадках, 
у одній камері могли утримуватись не більше двох таких засуджених. 
Площа камери на одного засудженого, який перебував у одиночній каме-
рі, повинна була бути не меншою за 4 квадратні метри, у камері на дві 
особи – не меншою за 3 квадратні метри. Засуджені забезпечувались ін-
дивідуальним спальним місцем та постільною білизною. Вони носили 
уніформу, розроблену для особливо небезпечних рецидивістів. Посилан-
ня робились також і на їх правовий статус та обов’язки. Встановлюва-
лись кількість побачень з родичами та кількість листів, яку в’язні могли 
надсилати та отримувати: вони мали право на одне побачення в місяць 
та могли надіслати одного листа на місяць. На отримання пошти обме-
жень не було. В’язні могли отримувати дві бандеролі на рік. Вони мали 
право на щоденні одногодинні прогулянки на свіжому повітрі. За межами 
камер в’язні перебували в наручниках. Їм не дозволялось працювати. 

75. Тимчасове положення розширило права осіб, засуджених до смерт-
ної кари, у порівнянні з Інструкцією. Зокрема засуджені мали право на 
восьмигодинний сон уночі; вони могли отримувати шість посилок чи пе-
редач та три бандеролі на рік, купувати їжу та предмети туалету у 
в’язничній крамниці (на суму не більше 70% розміру мінімальної заробіт-
ної плати); молитися та читати релігійну літературу й зустрічатися зі 
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священиком та звертатися зі скаргами до державних органів. Їм до-
зволялось направляти та отримувати листи без будь-яких обмежень і 
мати щомісячні побачення з родичами до двох годин. Посадові особи 
в’язниці повинні були бути присутніми під час таких побачень. Поба-
чення з адвокатами відповідно до закріпленого права в’язнів на право-
ву допомогу здійснювались відповідно до виправно-трудового законо-
давства. 

C. ЗАКОН «ПРО ПОПЕРЕДНЄ УВ’ЯЗНЕННЯ» 1993 РОКУ (ДАЛІ – ЗАКОН) 

76. Відповідно до Кримінально-процесуального кодексу, попереднє 
ув’язнення є запобіжним заходом, який застосовується до підсудного, об-
винуваченого чи особи, яка підозрюється у вчиненні кримінального діян-
ня, що карається позбавленням волі, або до засудженої особи, щодо якої 
вирок ще не виконаний. 

77. Відповідно до ч. 4 статті 8, особи, засуджені до виключної міри 
покарання, вирок щодо яких не став остаточним, утримувались окремо 
від інших затриманих осіб. 

78. Ч. 1 статті 9 Закону проголошує серед іншого, що затримані ма-
ють право (а) на захист відповідно до норм кримінального права, (б) бути 
ознайомленими з правилами утримання, (в) мати щоденну одногодинну 
прогулянку, (г) отримувати двічі на місяць передачу вагою до восьми кі-
лограмів або отримувати необмежені грошові перекази та грошові кошти 
шляхом переказу чи особистого вручення, (д) купувати продукти харчу-
вання та предмети туалету на суму однієї мінімальної місячної заробітної 
плати, розраховуючись чеками, а також необмежену кількість канцеляр-
ських товарів, газет та книжок у в’язничній крамниці, (е) носити свій 
власний одяг і взуття та мати з собою документи й записи щодо їхньої 
кримінальної справи, (є) користуватися телевізорами, отриманими від 
родичів чи інших осіб, та настільними іграми, газетами та книжками, взя-
тими у бібліотеці в попередньому місці їх затримання, чи купленими у 
крамниці, (ж) окремо відправляти релігійні обряди та користуватися ре-
лігійною літературою й предметами, виготовленими з напівкоштовних 
матеріалів, які стосуються до їхньої віри, за умови, що вони не призво-
дять до порушення правил, які застосовуються у місцях попереднього 
ув’язнення та не обмежують прав інших осіб, (з) спати вісім годин вночі, 
протягом яких вони не зобов’язані брати участь у процесуальних діях чи 
робити що-небудь ще, окрім випадків гострої необхідності, та (и) подава-
ти скарги й подання та надсилати листи державним органам і посадов-
цям у порядку, передбаченому статтею. 
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79. Відповідно до статті 11 затримані повинні бути забезпечені засо-
бами для щоденного використання, які відповідають санітарним та гігіє-
нічним вимогам. Площа камери на одну особу не повинна бути меншою 
за 2,5 квадратні метри. Затримані повинні забезпечуватись харчуванням, 
індивідуальним спальним місцем, постільною білизною й іншими пред-
метами та щоденним забезпеченням безкоштовно й відповідно до норм, 
затверджених Урядом. За необхідності вони забезпечуються одягом та 
взуттям встановленого зразка. 

80. Відповідно до ч. 1 статті 12 дозвіл для родичів та інших осіб на 
побачення із затриманим (зазвичай один раз на місяць від однієї до двох 
годин) надається керівництвом місця затримання, але лише за письмової 
згоди слідчого, слідчого органу чи суду, у провадженні яких знаходиться 
справа. Згідно з ч. 4 затримані мають право на побачення із захисником, з 
яким вони можуть зустрічатись наодинці без обмеження кількості поба-
чень чи їх тривалості, з моменту коли адвокат отримує право діяти у та-
кій якості, такий дозвіл має бути наданий у письмовій формі особою чи 
органом, у провадженні якого знаходиться справа. 

81. Відповідно до ч. 1 статті 13 затримані можуть листуватися зі 
своїми родичами та іншими особами і підприємствами, установами й ор-
ганізаціями за письмового дозволу органу, у провадженні якого знахо-
диться справа. З моменту початку перебігу засудження, кореспонденція 
більше не піддається жодним обмеженням. 

D. ВИПРАВНО-ТРУДОВИЙ КОДЕКС (ДАЛІ – КОДЕКС) 

82. Відповідно до статті 28 Кодексу (Основні вимоги режиму в 
місцях позбавлення волі) основними вимогами режиму в місцях по-
збавлення волі є: обов’язкова ізоляція засуджених і постійний нагляд 
за ними з тим, щоб виключалася можливість учинення ними нових зло-
чинів чи інших антигромадських вчинків; точне і неухильне виконання 
ними своїх обов’язків; різні умови тримання залежно від характеру та 
ступеня громадської небезпеки вчиненого злочину, особи і поведінки за-
судженого. 

Засуджені повинні носити одяг єдиного зразка. Їх піддають обшукові; 
особистий обшук провадиться особами однієї статі з обшукуваним. Коре-
спонденція засуджених, а також посилки, передачі і бандеролі, що надхо-
дять на їх ім’я, підлягають перегляду. У виправно-трудових установах вста-
новлюється суворорегламентований внутрішній розпорядок. 

Зберігання засудженими при собі грошей та цінних речей, а також 
предметів, які заборонено використовувати у виправно-трудових устано-
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вах, не допускається. Виявлені у засуджених гроші та цінні речі вилучають-
ся і, як правило, передаються в доход держави за мотивованою постано-
вою начальника виправно-трудової установи, санкціонованою прокурором. 

Перелік і кількість предметів та речей, які засуджені можуть мати 
при собі, а також порядок вилучення предметів, які заборонено викорис-
товувати у виправно-трудових установах, встановлюються Правилами внут-
рішнього розпорядку виправно-трудових установ. 

У порядку, встановленому Кодексом, засудженим дозволяється купу-
вати за безготівковим розрахунком продукти харчування і предмети першої 
потреби, мати побачення, одержувати посилки, передачі, бандеролі, грошо-
ві перекази, листуватися, відправляти грошові перекази родичам. 

83. Ч.1 статті 37 (Придбання засудженими продуктів харчування і 
предметів першої необхідності) передбачається, що засудженим дозволя-
ється купувати за безготівковим розрахунком продукти харчування і пред-
мети першої потреби на кошти, одержані за переказами 

84. У статті 40, серед іншого закріплено, що побачення надається пі-
сля пред’явлення адвокатом ордера юридичної консультації і документа, 
що посвідчує його особу. Кількість і тривалість побачень не обмежують-
ся та, за заявою адвоката, можуть проводитись віч-на-віч без присутності 
охорони. 

85. Відповідно до статті 41(Одержання засудженими до позбавлення 
волі посилок, бандеролей і передач) засудженим, яких тримають у випра-
вно-трудових колоніях, дозволяється одержувати протягом року: у коло-
ніях загального режиму – сім посилок (передач), посиленого режиму – 
шість посилок (передач), суворого і особливого режиму – п’ять посилок 
(передач). Засудженим, яких тримають у виховно-трудових колоніях, до-
зволяється одержувати протягом року: у колоніях загального режиму – 
десять посилок (передач), посиленого режиму – дев’ять посилок (передач). 

Засудженим, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі в 
тюрмах, не дозволяється одержувати посилки (передачі). 

Засудженим, незалежно від призначеного їм виду режиму, дозволя-
ється одержання не більш як двох бандеролей на рік, а також придбання 
без обмеження літератури через книготорговельну мережу. 

У виправно-трудових колоніях-поселеннях усіх видів кількість по-
силок, передач і бандеролей, одержуваних засудженими, не обмежується. 

Перелік продуктів харчування і предметів першої потреби, які до-
зволяється одержувати засудженим у посилках, бандеролях і передачах, а 
також порядок приймання та вручення засудженим посилок, бандеролей і 
передач встановлюються Правилами внутрішнього розпорядку виправно-
трудових установ. 
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86. Згідно зі статтею 42 (Одержання і відправлення засудженими до 
позбавлення волі грошових переказів) засудженим дозволяється одержу-
вати без обмеження грошові перекази і відправляти грошові перекази ро-
дичам, а з дозволу адміністрації виправно-трудової установи й іншим 
особам. Одержані за переказами гроші зараховуються на особистий рахунок 
засудженого. 

87. Ч. 2 статті 43 (Листування осіб, засуджених до позбавлення волі) 
у тюрмах засуджені можуть одержувати листи без обмеження їх кілько-
сті, а відправляти листи за такими нормами: на загальному режимі – один 
лист на місяць, на суворому режимі – один лист на два місяці. 

E. ЗАКОН «ПРО ПРОКУРАТУРУ» 

88. Відповідно до ч. 1 статті 12 прокурор розглядає заяви і скарги 
про порушення прав громадян та юридичних осіб, крім скарг, розгляд 
яких віднесено до компетенції суду. Ч. 4 передбачає, що прийняте проку-
рором рішення може бути оскаржено вищестоящому прокуророві, а в пе-
редбачених законом випадках – до суду. Ч. 5 передбачено, що рішення 
Генерального прокурора є остаточним. 

89. Відповідно до статті 38 прокурор, його заступник мають право в 
межах своєї компетенції витребувати із суду будь-яку справу або катего-
рію справ, за якими вироки, рішення, ухвали або постанови набрали закон-
ної сили. За наявності підстав для перегляду справи в порядку судового 
нагляду прокурор виносить протест на вирок, рішення, ухвалу або поста-
нову суду. 

90. Відповідно до ч. 1 статті 44 предметом нагляду є додержання за-
конності під час перебування осіб у місцях тримання затриманих, попе-
реднього ув’язнення, виправно-трудових, інших установах, що викону-
ють покарання або заходи примусового характеру, які призначаються су-
дом, додержання встановленого кримінально-виконавчим законодавством 
порядку та умов тримання або відбування покарання особами в цих уста-
новах, їх прав і виконання ними своїх обов’язків. Прокурор, який здійс-
нює нагляд, має право у будь-який час відвідувати місця тримання за-
триманих, попереднього ув’язнення, установи, в яких засуджені відбува-
ють покарання, установи для примусового лікування і перевиховання, 
опитувати осіб, які там перебувають, знайомитись із документами, на 
підставі яких ці особи затримані, заарештовані, засуджені або до них за-
стосовано заходи примусового характеру; перевіряти законність наказів, 
розпоряджень і постанов адміністрації цих установ, зупиняти виконання 
таких актів, опротестовувати або скасовувати їх у разі невідповідності зако-
нодавству, вимагати від посадових осіб пояснень з приводу допущених 
порушень. 
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ІІІ. ВІДПОВІДНІ ДОКУМЕНТИ РАДИ ЄВРОПИ 

РЕЗОЛЮЦІЯ № 1097 (1996) ПАРЛАМЕНТСЬКОЇ АСАМБЛЕЇ РАДИ 
ЄВРОПИ ПРО СКАСУВАННЯ СМЕРТНОЇ КАРИ В ЄВРОПІ 

91. У цій резолюції Асамблея висловила жаль з приводу страт, які, 
як повідомлялося, були незадовго до того виконані у Латвії, Литві та Укра-
їні. Зокрема, вона засудила Україну за очевидне порушення її зобов’язань 
ввести мораторій на виконання вироків у вигляді смертної кари, взятих 
під час приєднання до Ради Європи. Вона закликала цю країну поважати 
свої зобов’язання стосовно введення мораторію на виконання смертної 
кари і негайного скасування смертної кари, застерігши її, що подальше 
порушення зобов’язань, особливо виконання вироків щодо смертної кари, 
призведе до наслідків за Процедурою № 508 (1995). 

РЕЗОЛЮЦІЯ № 1112 (1997) ПРО ДОТРИМАННЯ УКРАЇНОЮ 
ЗОБОВ’ЯЗАНЬ, УЗЯТИХ НА СЕБЕ ПРИ ВСТУПІ ДО РАДИ ЄВРОПИ 

ЩОДО ВВЕДЕННЯ МОРАТОРІЮ НА ВИКОНАННЯ 
СМЕРТНИХ ВИРОКІВ 

92. Асамблея підтвердила у цій резолюції, що вона отримала офіцій-
ну інформацію, що в першій половині 1996 р. в Україні було проведено 
вісімдесят дев’ять страт, і висловила жаль, що органи влади України не по-
відомили її про кількість страт, проведених у другій половині цього року. 
Асамблея була особливо шокована, коли дізналася, що страти в Україні 
знаходяться під завісою секретності, так що, очевидно, навіть родинам 
засуджених не повідомляються про них, і що, як повідомлялося, стра-
чені засуджені хороняться у непозначених могилах. Вона засудила Укра-
їну за порушення її зобов’язання запровадити мораторій на виконання 
смертної кари, висловила жаль з приводу страт, що вже мали місце, і ви-
сунула вимогу, щоб Україна негайно дотрималася своїх зобов’язань і зу-
пинила виконання вироків щодо смертної кари, які чекають виконання. 

РЕЗОЛЮЦІЯ № 1179 (1999) ТА РЕКОМЕНДАЦІЯ № 1395 (1999) 
ЩОДО ДОТРИМАННЯ УКРАЇНОЮ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ 

93. У цих документах Асамблея зазначила, що Україна не виконала 
своїх зобов’язань (212 осіб були страчені з 9 листопада 1995 р. до 11 бе-
резня 1997 р. відповідно до офіційних джерел). У той самий час вона від-
значила, що з 11 березня 1997 р. в Україні діє de facto мораторій на вико-
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нання вироків щодо смертної кари. Асамблея наполягала, щоб мораторій 
був підтверджений de jure і щоб Верховна Рада ратифікувала Протокол 
№ 6 до Конвенції. Вона наголосила на важливості фактичного морато-
рію на страти і твердо проголосила, що якщо матимуть місце подальші 
страти, вірчі грамоти парламентської делегації України будуть анульова-
ні на наступній сесії Асамблеї відповідно до правила 6 Регламенту. 

IV. ЗВІТИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО КОМІТЕТУ ПРО ЗАПОБІГАННЯ 
КАТУВАННЮ, НЕЛЮДСЬКОМУ ТА ТАКОМУ, ЩО ПРИНИЖУЄ 
ЛЮДСЬКУ ГІДНІСТЬ, ПОВОДЖЕННЮ ЧИ ПОКАРАННЮ (КПК) 

94. Делегати КПК відвідали місця позбавлення волі в Україні у 1998, 
1999 та 2000 рр. звіти з кожного з візитів були опубліковані 9 жовтня 
2002 р. разом з відповідями на звіти українського Уряду. 

Звіт 1998 року 

95. Візит делегації, що відбувся з 8 по 24 лютого 1998 р., був першим 
періодичним візитом в Україну. У ході візиту делегація оглянула, серед 
іншого, СІЗО (слідчий ізолятор) № 313/203 у Харкові. На першому повер-
сі блоку № 2 СІЗО № 203 розміщувалися на той час п’ятнадцять ув’язнених, 
засуджених до смертної кари, хоча, як зазначалося у примітці до звіту, 
делегація була запевнена, що з 11 березня 1997 р. фактичний мораторій 
на виконання смертної кари дотримувався. 

96. У своєму звіті (§ 131) КПК насамперед висловив серйозну стур-
бованість щодо умов утримання, у яких перебували ці ув’язнені, і щодо 
режиму, який до них застосовувався. Зазначалося, що засуджені до смерт-
ної кари зазвичай утримувалися по двоє в камерах 6,5-7 м2. Камери не 
мали доступу природного освітлення, оскільки вікна були затемнені ме-
талевими листами. Штучне освітлення, що постійно було ввімкнене, бу-
ло не завжди достатньо сильне, в результаті чого деякі камери були на-
півтемними. Для провітрювання камер ув’язнені могли з допомогою шнур-
ка відкрити заслін; незважаючи на це, камери були дуже вологими і досить 
холодними (§ 132). 

Обладнання камер було описано у звіті як елементарне, яке склада-
лося з металевого ліжка та/або відкидної платформи (з тонким матра-
цом, простирадлами сумнівної чистоти і ковдри, яка очевидно була недо-
статньою, щоб вберегти від холоду), полиці і двох вузьких табуретів. Пе-
редбачалося, що ув’язнені слухатимуть радіопрограми через приймач, 
вмонтований у стіну камери, але делегацію повідомили, що радіо працю-
вало спорадично (там само). 
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Усі камери мали невідокремлені унітази, які добре проглядалися з 
житлової частини; в результаті, ув’язнений, що використовував туалет, 
повинен був робити це перед очима свого співкамерника. Що стосується 
туалету, засуджені до смертної кари знаходилися у такій самій складній 
ситуації, як і інші ув’язнені; такі предмети, як мило і зубна паста, були 
рідкістю (там само). 

Крім того було записано, що засуджені до смертної кари не мали 
жодної можливості зайнятися чимось за межами камери, навіть можливо-
сті мати годину прогулянки. У найкращому разі вони могли виходити з 
камери один раз на тиждень, щоб піти в душ у блоці, і один раз на місяць, 
якщо вони мали право мати побачення з рідними. Діяльність у камері 
складалася з читання і прослуховування радіопередач, коли приймач пра-
цював. Крім щомісячних побачень з рідними, які мали деякі з ув’язнених, 
контакт з людьми був обмежений, в основному, до випадкових візитів 
православного священика чи медичного персоналу, які розмовляли з 
ув’язненими через решітку у дверях камери (§ 133). 

97. КПК підсумувало свої висновки таким чином: 
«Якщо коротко, засуджені до смертної кари були закриті 24 годин на 

добу в камерах, в яких був дуже обмежений життєвий простір і не було 
доступу природного освітлення і часом дуже бідне штучне освітлення, 
вони фактично не мали можливості зайняти свій час і дуже мало можли-
востей для контакту з людьми. Більшість із них трималися в таких шкід-
ливих умовах значний період часу (від 10 місяців до більш ніж двох ро-
ків). Така ситуація може повністю відповідати законодавчим положенням 
стосовно ставлення до засуджених до смертної кари, чинним в Україні, 
проте це не змінює той факт, що, на думку КПК, вона становить нелюд-
ське і таке, що принижує гідність, поводження» (§ 134). 

Крім того зазначалося, що делегація отримала численні скарги від 
ув’язнених, засуджених до смертної кари, про те, що їм бракувало інфор-
мації про їхню правову ситуацію, розвиток їхніх справ, наслідки звернень 
про перегляд справ, розгляд їхніх скарг та ін. (§ 138). 

98. У своїй відповіді на звіт від 1998 р. Уряд України зазначив, що 
для вирішення проблем, визначених КПК, було здійснено ряд організа-
ційних і практичних кроків. Зокрема, було введено в дію Тимчасове по-
ложення, щоб гарантувати ув’язненим, засудженим до смертної кари, 
право на щомісячне побачення з рідними, право на побачення з адвока-
том для отримання правової допомоги, право на побачення зі священи-
ком і право отримувати і надсилати листи без обмежень. Крім того, за-
значалося таке: 

(і) що засуджені до смертної кари матимуть щоденні прогулянки 
на відкритому повітрі і що з цією метою буде перебудовано і переоснащено 
196 ярдів площі у слідчих ізоляторах; 
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(іі) що з метою вдосконалення природного освітлення і доступу 
повітря в камери ставні й металеві козирки над вікнами камер були зняті; 

(ііі) що з метою інформування ув’язнених, засуджених до смертної 
кари, про їхні права і правовий статус витяг з Тимчасового положення 
був прикріплений на стіні кожної камери. 

Звіт 1999 року 

99. Делегація КПК відвідала Україну з 15 по 23 липня 1999 р., у ході 
візиту вона знову оглянула СІЗО № 313/203 у Харкові, де на час візиту 
утримувалося 23 засуджених до смертної кари. Звіт відзначав, що з часу 
попереднього візиту сталися деякі зміни. Зокрема, камери мали природне 
освітлення і були краще обладнаними, ув’язнені мали щоденну прогуля-
нку на відкритому повітрі тривалістю одна година, хоча було зауваже-
но, що було недостатньо місця для справжніх фізичних вправ (§§ 34-
35). Крім того звіт відзначав важливий прогрес, досягнутий у забезпе-
ченні права ув’язнених на побачення з рідними та листування (§ 36). 
Однак КПК відзначив певні неприйнятні умови утримання, включно з 
фактом, що ув’язнені продовжували витрачати 23 із 24 годин на добу у 
камерах і що можливість контакту з людьми залишалася дуже обмеже-
ною (§ 37). 

Звіт 2000 року 

100. Третій візит в Україну відбувся з 10 по 21 вересня 2000 р., у ході 
цього візиту делегація оглянула, серед іншого, СІЗО № 15 у Сімферополі. 
КПК привітав рішення органів влади України скасувати смертну кару і 
звернув увагу, що вироки щодо більшості із близько 500 засуджених до 
смертної кари були замінені на довічне ув’язнення. 

101. Незважаючи на ці позитивні кроки, КПК констатував, що повод-
ження з цією категорією ув’язнених було основним джерелом стурбова-
ності для Комітету (§ 67). Зазначалося, що на додаток до попередньої 
інструкції, виданої у липні 2000 р., і до введення в дію двох установ з 
посиленим режимом, спеціально призначених для осіб, засуджених до 
довічного ув’язнення, до таких ув’язнених застосовувався режим суворих 
обмежень (§ 68). Тоді як життєвий простір у камерах загалом був задо-
вільним і розпочалися роботи з відновлення камер в установах, які від-
відувалися, основні проблеми стосовно доступу природного освітлення і 
якості штучного освітлення та вентиляції залишалися (§ 69). Крім того, 
засуджені до довічного ув’язнення перебували в межах своїх камер 23 
години на добу без жодної форми організованої діяльності, а що стосу-
ється діяльності за межами камери, то вони мали право на півгодинну 
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прогулянку, яка проходила в нестерпних умовах. Ця категорія засудже-
них майже не мала контакту з людьми: з часу набуття чинності Інструк-
цією у липня 2000 р. побачення з рідними були заборонені і ув’язнені ма-
ли право надсилати один лист кожні два місяці, хоча не було обмеження 
щодо отримання листів (§ 70). 

102. У своїй відповіді на звіт Уряд України зазначив про подальші 
зміни в законодавстві, які забезпечили право засуджених до довічного 
ув’язнення на щоденну прогулянку тривалістю одна година і два побачен-
ня з рідними на місяць тривалістю до чотирьох годин. Крім того, з метою 
забезпечення належного доступу світла металеві ставні були зняті з вікон 
у всіх камерах. 

ПРАВО 

І. ПОПЕРЕДНІ ЗАУВАЖЕННЯ УРЯДУ 

103. Уряд повторив заперечення, зроблені на стадії провадження 
щодо прийнятності. Він вважав, що заявник, який перебував у «коридо-
рі смерті» протягом чотирьох років, ніколи не скаржився до виконавчих 
або судових органів будь-якого рівня стосовно заявлених порушень його 
прав. У зв’язку із цим він не надав Уряду можливості відреагувати відпо-
відно до заявлених порушень його прав та захистити його національними 
засобами, призначеними захищати права при заявлених порушеннях. 

104. Уряд підкреслив, що існуюча правова система (насамперед Кон-
ституція та інші правові акти) надають реальну можливість ефективного 
правового захисту прав людини. Він звертається до § 1 статті 55 Консти-
туції України, згідно з якою «кожному гарантується право оскаржити в суді 
рішення, дію або бездіяльність органів державної влади, місцевого само-
врядування, посадових або службових осіб». Уряд звертався в зв’язку з цим 
до рішення Конституційного Суду від 25 грудня 1997 року, в якому суд 
вказав: «Частину першу статті 55 Конституції України треба розуміти 
так, що кожному гарантується захист прав і свобод у судовому порядку. 
Суд не може відмовити у правосудді, якщо громадянин України, іноземець, 
особа без громадянства вважають, що їх права і свободи порушені або по-
рушуються, створено або створюються перешкоди для їх реалізації або 
мають місце інші ущемлення прав та свобод». 

105. Уряд далі повторив, що відповідно до § 1 статті 248 Цивільного 
процесуального кодексу «Громадянин має право звернутися до суду, якщо 
вважає, що рішенням, дією або бездіяльністю державного органу, юридичної 
або службової особи під час здійснення ними управлінських функцій пору-



С П Р А В А  « Н А З А Р Е Н К О  П Р О Т И  У К Р А Ї Н И »  

 187 

шено його права чи свободи. Серед суб’єктів, зазначених у частині першій 
цієї статті, рішення, дії або бездіяльність яких може бути оскаржено до 
суду є органи державної виконавчої влади та їх службові особи». 

106. Заявник не погодився із заявою Уряду, заявляючи, що він викори-
став усі національні засоби захисту, що були в його розпорядженні. 

107. Існуючий принцип використання національних засобів захис-
ту був представлений, крім інших, у рішенні Суду від 28 червня 1999 
року в справі «Селмуні проти Франції» (№ 25803/94, §§ 74-77, ECHR 
1999-V). Метою § 1 статті 35 конвенції є надати Договірним Сторонам 
можливість попередити порушення, заявлені проти них, до того, як заява 
буде передана на розгляд Суду. Однак, мають бути використані тільки ті 
засоби захисту, що є ефективними. Це є зобов’язанням Уряду, що заявляє 
про невикористання національних засобів захисту, переконати Суд у то-
му, що засіб захисту був ефективним та доступним як в теорії, так і на 
практиці в даний час. 

У разі, якщо тягар доведення виконаний, від заявника залежить довести, 
що засіб захисту, який наведений Урядом, був фактично використаний або 
був в зв’язку із певними обставинами справи неефективним чи неадекват-
ним. Однією з таких обставин може бути те, що державні влади залишались 
абсолютно пасивними щодо серйозних заяв про невиконання своїх обов’яз-
ків або спричинення страждань посадовими особами держави, наприклад, 
при виконанні рішення суду. За таких обставин тягар доведення виникає зно-
ву і покладається на Уряд – відповідач, який має показати, що він зробив 
у відповідь на масштаб та серйозність оскаржуваних питань. 

108. Суд повторює, що за цим правилом заява має братися до уваги ра-
зом із контекстом. Відповідно, було визнано, що стаття 35 повинна застосо-
вуватись із значною гнучкістю та без особливого формалізму. Суд визнав, 
що правило використання національних засобів захисту не є абсолютним чи 
вирішальним, щоб застосовуватись автоматично; в перегляді, чи було до-
тримано це правило, суттєвими є конкретні обставини індивідуальної спра-
ви. Це означає, крім інших речей, що Суд має реально брати до уваги не 
тільки існування формального засобу захисту в правовій системі Договірної 
Сторони, але й загальний правовий та політичний контекст, у яких вони від-
бувались, так само, як і персональні обставини заявника (див. «Акдівар та 
інші проти Туреччини», рішення від 16 вересня 1996 року, Звіти про Рішення 
та Постанови 1996-ІV, с. 1211, § 69). 

109.У цій справі Суд зауважує, що є зрозумілим, що заявник не зве-
рнувся зі скаргою – письмовою або усною – до начальника слідчого ізо-
лятора, де він був ув’язнений, або до прокурора. Під час візиту делегації 
Суду 4 жовтня 1999 року він тільки повідомив, що обговорював ці пи-
тання зі своїм адвокатом протягом їхніх побачень у слідчому ізоляторі 
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(§ 29 вище). Суд також зауважує, що сторонами не оспорювалось, що на-
чальник слідчого ізолятора приходив побачити заявника в його камеру 
регулярно, раз на тиждень, та заявник міг звернутись з будь-якими скар-
гами, які він мав. 

110.З іншого боку, Суд відмічає, що хоча начальник слідчого ізоля-
тора заявив, що кожний засуджений до смертної кари був проінформо-
ваний про його права та обов’язки та кожний ув’язнений підписав список 
його прав та обов’язків, заявник підписав цей список перед самим візи-
том делегації Суду. 

111.У частині, в якій йдеться, що заявник не звернувся з формаль-
ною скаргою до адміністрації слідчого ізолятора стосовно умов його 
утримання, Суд звертається до свідчень заявника щодо того, що він 
підписав документ стосовно його прав і обов’язків як ув’язненого за 
декілька днів до візиту делегації Суду (§ 20 вище). Уряд не навів дока-
зів, щоб показати, що заявник був іншим засобом поінформований про 
його права або відповідні можливості, при яких він міг отримати від-
шкодування за свої скарги. За цих обставин не може бути використано 
проти заявника, що він не звернувся з формальною скаргою стосовно йо-
го умов утримання в ув’язненні належним чином. 

112. Суд також залишає для розгляду факт, що заявник мав регуляр-
ні зустрічі із своїми адвокатами протягом ув’язнення, з якими міг обговорю-
вати правові аспекти, в тому числі й умови утримання. Однак не заперечує-
ться, що адміністрація слідчого ізолятора наполягала на присутності охо-
ронця на побаченнях заявника з його адвокатами та його родичами (§§ 29 
та 56 вище). Заявникові, який не міг в цих обставинах вільно спілкуватись 
з адвокатами або родичами, не можна докоряти за неподання жодної 
скарги стосовно його умов утримання, які мали б включати заяви стосов-
но адміністрації слідчого ізолятора. Більше того, заявник усвідомлював, 
що його пошта переглядалась або, щонайменше, була прочитана посадо-
вими особами слідчого ізолятора (§§ 30 та 41 вище). 

Суд погоджується, що можливий ефект залякування такої практики 
стосовно заявника та його неподання скарг адвокатам або родині не може 
розглядатись як халатна або свідома відмова від виконання свого права 
на скаргу. 

113. Щодо можливості ініціювання цивільних дій у суді, то Суд 
повторює, що § 1 статті 35 вимагає використання не тільки національ-
них засобів захисту, які є доступними, але також ефективними в отри-
манні відшкодування за заявлені порушення прав людини, гарантовані 
Конвенцією. Оскільки відповідає дійсності те, що заявник не розпочав 
цивільне провадження, щоб оскаржити умови утримання, Суд зауважує, 
що Уряд не показав, яким чином таке провадження могло призвести до 
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покращення умов. Він не надав також жодного прикладу з національної 
судової практики, щоб показати, що таке провадження, ініційоване засуд-
женим, могло мати перспективи успіху. 

114. За цих обставин Суд доходить висновку, що не було доведено 
із значною впевненістю, що наслідком засобів захисту, запропонованих 
Урядом, було б отримання відшкодування заявником за його скаргами 
щодо умов утримання. Відповідно, Суд вирішив, що заперечення Уряду 
стосовно невикористання національних засобів захисту не можуть бути 
взяті до уваги. 

ІІ. ЗАЯВЛЕНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 3 КОНВЕНЦІЇ 

115. Заявник скаржиться на умови, яким його було піддано в «кори-
дорі смерті» в Сімферопольському слідчому ізоляторі, заявляючи, що ці 
умови призвели до поводження, що підпадає під дію статті 3 Конвенції, 
яка проголошує таке: 

«Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, 
що принижує гідність, поводженню чи покаранню». 

Він стверджує, що йому не було дозволено направляти пошту матері 
та братові або отримувати пошту від них, отримувати посилки з теплим 
одягом та продуктами харчування, мати прогулянки. Він також стверд-
жує, що він був поміщений в одиночне ув’язнення протягом двох років. 

А. ПОЗИЦІЇ СТОРІН 

116. Уряд вважав, що всі чинні правила, які були застосовані до за-
явника, включаючи ті, що стосуються обладнання камери, медичного об-
слуговування, побачень та кореспонденції, представлені в розділах 1, 8, 9, 
11, 12 та 13 Закону, у відповідних положенням Кримінально-процесуа-
льного кодексу, в статтях 28, 37, 41, 42 та 43 Кодексу, в Інструкції від 20 
квітня 1998 року та Тимчасовому положенні від 25 червня 1999 року. 
Уряд також стверджує, що медичне забезпечення, поводження, профілак-
тичні та антиепідемічні заходи стосовно осіб, засуджених до смертної 
кари, були застосовані у відповідності за законодавства про охорону здо-
ров’я. 

117. Уряд зауважив, що родичі заявника звертались про побачення 6 
серпня, 12 вересня, 15 жовтня, 20 листопада та 20 грудня 1996 року, 20 
лютого, 27 березня, 15 травня, 26 червня, 7 жовтня та 23 грудня 1997 року 
та 30 січня 1998 року. Всі побачення були дозволені. З 26 квітня 1996 ро-
ку заявник ніколи не звертався до адміністрації слідчого ізолятора про 
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побачення з родичами; він не писав жодного листа і не отримував жодно-
го листа від них. Більше того, заявник ніколи не робив заяви посадовим 
особам слідчого ізолятора стосовно отримання посилок. 

118. Він також зауважив, що заявник міг купувати їжу в магазині 
слідчого ізолятора. Між груднем 1997 року та липнем 1998 року від прид-
бав продукти харчування та інші речі чотирнадцять разів на загальну су-
му в 115, 02 грн. 

119.У своїх додаткових зауваженнях Уряд стверджував, що його 
представник відвідав місце утримання заявника в липні 1999 року. Він 
заявляє, що умови утримання в «коридорі смерті» відповідають чинно-
му законодавству, а саме Інструкції. Уряд підкреслив, що були вжиті всі 
необхідні заходи для покращення правового статусу осіб, засуджених до 
смертної кари в очікуванні законодавчих дебатів стосовно скасування 
смертної кари. До цього 25 червня 1999 року було прийнято Тимчасове 
положення, яке набуло чинності 11 липня 1999 року. 

120. Заявник оспорює аргументи Уряду. Він повторює, що йому було 
заборонено листуватись з його родичами з часу, коли його було поміщено до 
слідчого ізолятора 23 жовтня 1995 року, що з його засудження, яке відбулось 
26 квітня 1996 року, його було позбавлено права використовувати його влас-
ний одяг та взуття, так само, як і права отримувати посилки вагою не більше 
8 кілограмів двічі на місяць. З грудня 1997 року його було позбавлено мож-
ливості купувати їжу в магазині слідчого ізолятора в зв’язку із браком кош-
тів в Уряді на фінансування асортименту магазину. Він також підкреслює, 
що запити надати дозвіл на листування були відхилені. 

121.В своєму листі до Суду від 24 липня 1999 року адвокат заявника 
заявив, що умови утримання заявника суттєво покращились після того, як 
він звернувся до Суду. Його родичам було дозволено передати йому теп-
лий одяг та надсилати посилки з продуктами харчування двічі на місяць. 
В подальшому були дозволені щомісячні побачення з його родичами без 
жодних обмежень. Згідно зі словами адвоката, не було обмежень сто-
совно кореспонденції, заявникові було дозволено мати прогулянки та 
купувати їжу в магазині слідчого ізолятора на суму 55 грн. на місяць, він 
міг отримувати правову допомогу від свого адвоката без будь-яких об-
межень. Адвокат заявника стверджував, що скарги, зазначені в заяві до 
Суду, були вирішені, і він просив Суд не розглядати цю скаргу далі. 
Цей запит був погоджений із заявником. 

122.У своєму листі до Суду від 8 липня 1999 року мати заявника вка-
зала ті самі покращення в Сімферопольському слідчому ізоляторі стосовно 
кореспонденції, прогулянок та купування продуктів харчування в мага-
зині слідчого ізолятора. 
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В. ОЦІНКА СУДУ 

123. Суд узяв до уваги точку зору адвоката заявника, що в результаті 
покращень, які відбулись в умовах утримання заявника, його скарги вирі-
шені, а також його клопотання до Суду не розглядати заяву далі. Однак 
Суд вважає, що скарги заявника порушують серйозні питання стосовно 
загального характеру застосування статті 3 Конвенції щодо умов утри-
мання в місцях позбавлення волі тих, хто засуджений до смертної кари в 
Україні. Він вважає, що повага до прав людини, як того вимагає Конвен-
ція, дозволяє Суду продовжити розгляд скарг. 

124. Як Суд неодноразово зазначав, стаття 3 Конвенції передбачає 
одну з найосновніших цінностей демократичного суспільства. Вона забо-
роняє в абсолютних виразах катування чи нелюдське або таке, що при-
нижує гідність, поводження або покарання, незалежно від обставин і по-
ведінки потерпілого (див. «Лабіта проти Італії» [ВП], № 26772/95, § 119, 
ECHR 2000-IV). 

125. Відповідно до прецедентної практики Суду погане поводження 
повинно досягати певного мінімального рівня суворості, щоб потрапляти 
у сферу дії статті 3 Конвенції. Оцінка цього мінімального рівня суворості 
є відносною; вона залежить від усіх обставин справи, таких як тривалість 
поводження, його фізичний і психологічний вплив і в деяких випадках 
стать, вік і стан здоров’я потерпілого (див., серед інших джерел, рішення 
у справі «Ірландія проти Сполученого Королівства» від 18 січня 1978 р., 
Серія А № 25, с. 65, § 162). Крім того, вирішуючи, чи є поводження та-
ким, що принижує гідність, у сенсі статті 3 Конвенції, Суд братиме до 
уваги, чи його метою було принизити і дезорієнтувати відповідну особу і 
чи його наслідки несприятливо вплинули на особистість людини у спо-
сіб, який не відповідає статті 3. Навіть відсутність такої мети не може пе-
реконливо виключити констатацію порушення цього положення (див. 
рішення у справі «Пірс проти Греції», заява № 28524/95, §§ 67-68 і 74, 
ECHR 2001-III; і рішення у справі «Валасінас проти Литви», заява 
№ 22558/98, § 101, ECHR 2001-VIII). 

126. Суд послідовно наголошував, що відповідне страждання і при-
ниження повинні у будь-якому разі виходити за межі того невідворотного 
елемента страждання і приниження, пов’язаного з певною формою за-
конного поводження або покарання. Заходи, які позбавляють особу її сво-
боди, часто можуть містити такий елемент. Відповідно до статті 3 Конве-
нції держава повинна забезпечити тримання особи під вартою в умовах, 
які відповідають принципу поваги до людської гідності, щоб спосіб і ме-
тод виконання заходу не завдавали їй душевного страждання чи мук, 
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які б перевищували невідворотний рівень страждання, притаманного 
триманню під вартою, і щоб з огляду на практичні вимоги ув’язнення її 
здоров’я і благополучність були належним чином забезпечені (див. рі-
шення у справі «Кудла проти Польщі» [ВП], заява № 30210/96, §§ 92-94, 
ECHR 2000-XI). 

127. На додаток, як підкреслювалося Судом у рішенні у справі «Сьо-
рінг проти Сполученого Королівства», сучасні підходи у державах-
учасницях до питання смертної кари мають значення для оцінки, чи був 
перевищений прийнятний поріг страждання або приниження (див. рішення 
у справі «Сьорінг проти Сполученого Королівства» від 7 липня 1989 р., 
Серія А № 161, с. 41, § 104). У разі засудження особи до смертної кари 
особисті обставини засудженого, умови тримання під вартою перед 
стратою та тривалість тримання під вартою перед стратою є прикладами 
факторів, які здатні підвести поводження або покарання, отримане засуд-
женим, під дію заборони статті 3 (там само). Оцінюючи умови утримання, 
слід узяти до уваги кумулятивний ефект цих умов, а також специфічні скар-
ги заявника (див. рішення у справі «Дугоз проти Греції», заява № 40907/98, 
§ 46, ECHR 2001-II; та рішення у справі «Калашников проти Росії», заява 
№ 47095/99, § 95, ECHR 2002-VI). 

128. Суд відзначає, що заявник скаржився на певні аспекти умов, яких 
він зазнав у слідчому ізоляторі Сімферополя, в якому був ув’язнений. 
У зв’язку з цим Суд ще раз наголошує, що для кожної держави-учасниці 
Конвенція регулює лише факти, що сталися після набуття чинності Кон-
венцією для цієї держави. Таким чином, юрисдикція Суду поширюється 
на скарги заявника настільки, наскільки вони стосуються періоду після 
11 вересня 1997 р., коли Конвенція набула чинності стосовно України. 
Проте, оцінюючи вплив на заявника умов утримання, Суд може також узяти 
до уваги весь період, протягом якого він тримався під вартою як ув’яз-
нений, включно з періодом до 11 вересня 1997 р., а також умови утри-
мання протягом цього періоду (див., рішення у справі «Калашников проти 
Росії», цитоване вище, § 96). 

129. Крім того Суд зауважує, що заявник тримався під вартою як за-
суджений до смертної кари до моменту, коли смертна кара йому була за-
мінена на довічне ув’язнення в червні 2000 р. Як було зазначено вище 
(§§ 91–93), застосування смертної кари в Україні було предметом суворої 
і неодноразової критики в резолюціях Парламентської Асамблеї Ради Єв-
ропи, в якій було задокументовано, що з 9 листопада 1995 р. до 11 бе-
резня 1997 р. 212 страт було виконано в цій державі. Проте пізніше Прези-
дентом України був введений фактичний мораторій на виконання смертної 
кари; 29 грудня 1999 р. Конституційний Суд визнав положення Кри-
мінального кодексу, які регулювали застосування смертної кари, некон-
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ституційними, а 22 лютого 2000 р. смертна кара була скасована законом 
і замінена на довічне ув’язнення (§ 11). Заявник був засуджений до смерт-
ної кари в грудні 1995 року, тобто за 15 місяців до введення мораторію. Суд 
погоджується з тим, що до формального скасування смертної кари та 
пом’якшення вироку заявник повинен був перебувати у стані деякої непев-
ності, страху і побоювань щодо свого майбутнього. Проте він вважає, що 
ризик того, що вирок буде виконаний, та супроводжуючі почуття страху й 
побоювань з боку засуджених до смертної кари з часом повинні були мен-
шати через фактичне введення мораторію. 

130. Роблячи свою оцінку в цій справі, Суд бере до уваги звіт своєї 
делегації, письмові зауваження сторін та документи, представлені ними, а 
також звіти КПК, що стосуються відповідного періоду. 

131. На момент здійснення вбивства, за яке заявника було засудже-
но, йому було двадцять шість років. Він був поміщений до Сімферополь-
ського слідчого ізолятора 23 чи 26 жовтня 1995 року з метою попереднього 
затримання (§§ 10 та 20 вище). Він залишався там після засудження до 
смертної кари, проголошеного Верховним судом Автономної Республіки 
Крим 26 квітня 1996 року, та після залишення в силі цього рішення Вер-
ховним Судом України 25 липня 1996 року. 

132. Суд зауважує, що заявник спочатку не був поінформований про 
правила слідчого ізолятора та про його права й обов’язки. Однак в день візи-
ту делегації Суду він підтвердив, що він був поінформований про них за 
три чи чотири дні та підписав документ стосовно цих прав та обов’язків 
(§ 20 вище). Свідчення, що він давав перед делегацією, в цьому аспекті були 
переконливими, і Уряд не надав будь-яких доказів, які б показали будь-яку 
попередню дату, коли б заявник був поінформований про свої права та 
обов’язки. 

133. Суд зауважує, що на дату візиту делегації Суду тридцять в’язнів, 
включаючи заявника, утримувались у Сімферопольському слідчому ізоля-
торі в одиночних камерах або камерах на двох осіб без можливості спіл-
кування з іншими в’язнями (§ 23 та 35 вище). Світло ввімкнено в камері 
заявника було 24 години на добу, але в камері заявника було встановлено 
дві лампи – звичайна та затемнена, затемнена світила вночі. Суд не в ста-
ні точно визначити, коли лампи були встановлені. Тим не менше заявник 
засвідчив, що світла в його камері достатньо для того, щоб читати та 
писати (§ 22 вище). Зі свідчень, наданих Суду, було встановлено, що 
вікна в камері заявника були закриті металевими ставнями до травня 
1998 року, коли вони були зняті. Суд вважає, що приблизно в той самий 
час у камері були встановлені індивідуальний кран для води та дзеркало. 
Радіо було ввімкнено протягом усього дня та вимикалось о 10 вечора 
(§ 24 вище). 
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134. На дату візиту делегації Суду камера заявника, в якій він перебу-
вав з іншим ув’язненим, була прибрана і чиста. Вона мала площу близько 9 
квадратних метрів. Тут був відкритий туалет, умивальник з краном холод-
ної води, два ліжка, прикручені до підлоги, центральне опалення та вікно 
з ґратами. Тут були деякі книжки, газети, шматок мила й туалетний па-
пір. Під час візиту делегації 4 жовтня 1999 року камера була занадто теп-
лою (§ 59 вище). Суд звертає увагу, що делегація відвідувала Сімферо-
польський слідчий ізолятор у ту пору року, коли температура сягала 20 
градусів. 

135. Суд зауважує, що згідно зі словами заявника до літа 1998 року 
він був позбавлений можливості мати щоденну прогулянку та був у на-
ручниках протягом щоденної прогулянки до серпня або вересня 1999 ро-
ку (§ 33 вище). Ця інформація була частково підтверджена начальником 
слідчого ізолятора (§ 33 вище) та Звітом 1998 року КПК (§ 96 вище), хоча 
начальник слідчого ізолятора не погодився з тим, що ув’язнені були в на-
ручниках протягом їх прогулянок. 

136. Далі Суд встановив протягом візиту делегації, що заявник почав 
отримувати пошту в кінці 1998 року та посилки приблизно у вересні того 
ж року (§§ 30-31 та 53 вище). Суд бере до уваги свідчення заявника, які 
були частково підкріплені свідченнями начальника слідчого ізолятора, 
що на дату візиту делегації йому було дозволено отримувати шість поси-
лок та три бандеролі на рік (§ 31 вище). Коли він був ув’язнений у Сім-
феропольському слідчому ізоляторі, він отримав п’ять чи шість листів 
від матері та писав матері майже кожного місяця. Заявник не отримав 
лист своїй матері, направлений у вересні 1999 року, але Суд не зміг вста-
новити чітко, чи було це зроблено завдяки перегляду кореспонденції 
ув’язнених співробітниками слідчого ізолятора. Згідно зі словами матері 
заявника, жодний лист, направлений нею синові, ніколи не губився (§ 53 
вище). У будь-якому разі, не є предметом розгляду в Суді питання, що 
заявник не отримував усіх листів, направлених йому родичами, або що 
листи заявника або його родичів переглядались. 

137. Стосовно побачень з родичами заявника Суд зауважує, що згідно 
з записами в слідчому ізоляторі мати заявника та/або інші родичі отри-
мували дозвіл на побачення 20 лютого, 27 березня, 15 травня, 26 червня, 
23 липня та 7 жовтня 1997 року та 30 січня 1998 року (§§ 14-16 вище). Суд 
далі зазначає, що згідно з свідченнями заявника, підтвердженими його 
матір’ю, охоронець був присутнім протягом побачень родичів з ним. Цей 
охоронець був уповноважений переривати їхнє спілкування та закінчувати 
побачення в будь-який час, коли він вважав за необхідне (§§ 56 та 57 
вище). Мати заявника зазначила, що її побачення з сином тривали не біль-
ше 30 хвилин (§ 56 вище). 
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138. Стосовно заяви заявника, що йому було заборонено отримува-
ти посилки з теплим одягом та продуктами харчування, Суд зауважує, що 
протягом інтерв’ю заявника з делегацією він підтвердив, що з вересня 1998 
року він міг отримувати посилки з продуктами харчування. Суд зазначає, 
що Інструкція передбачала отримання двох бандеролей на рік, але не було 
встановлено, чи були надіслані або передані родичами заявникові будь-
які посилки або бандеролі до вересня 1998 року. 

Згідно зі словами заявника, йому не було дозволено носити будь-
який інший вид одягу, крім встановленого адміністрацією слідчого ізоля-
тора, крім нижньої білизни та шкарпеток. Суд зауважує, що така практи-
ка була запроваджена положеннями Інструкції, які були пізніше закріпле-
ні і Тимчасовим положенням. Зрозуміло, що за обставин, як вони були опи-
сані заявником, його скарги спрямовані не проти вимог слідчого ізолятора, 
скоріше вони стосуються недостатності теплого одягу взимку та немож-
ливості для родичів передати йому посилку з такими речами. 

139. Суд погоджується, що хоча вимога до в’язнів носити в’язничний 
одяг мала б розглядатись як втручання в їх особисту недоторканність, вона 
поза сумнівом базується на основі закону для захисту інтересів суспільст-
ва та запобігання публічним безпорядкам і злочинам. Суд вважає, що на 
дату візиту делегації заявник погодився з тим, що в’язничний одяг є адек-
ватним та достатньо теплим для зимового періоду (§ 32 вище). Таким чи-
ном, з листа адвоката заявника до Суду від 24 липня 1999 року підтверд-
жується, що умови в «коридорі смерті» стосовно заявника значно покра-
щились після подання заяви до Суду, родичам заявника було дозволено 
передати заявникові теплий одяг. 

140. Суд далі зауважує, що відповідно до того ж листа адвоката заявни-
ка не було обмежень стосовно кореспонденції та заявникові було дозво-
лено мати щоденні прогулянки та купувати їжу в магазині слідчого ізолято-
ра на суму не більше 55 грн. на місяць. Він міг отримувати правову до-
помогу від його 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 (§ 22 вище). 

141. Суд проаналізував в цілому умови, яким заявник був підданий 
протягом ув’язнення в Сімферопольському слідчому ізоляторі. Хоча не-
можливо встановити з впевненістю умови утримання, яким було піддано 
заявника до візиту делегації Суду, деякі факти є незаперечними та чітко 
встановленими. Суд з особливою тривогою відзначає, що до травня 1998 
року заявник разом з іншими ув’язненими, які були засуджені до смерт-
ної кари, був поміщений на 24 години на добу в камеру, в якій було дуже 
обмежено житловий простір, вікна камери були закриті ставнями насті-
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льки, що було мало або зовсім не було сонячного світла, що не було жод-
ної можливості для прогулянки на свіжому повітрі та що була мала або 
зовсім не було можливості для будь-якої активності чи людських контак-
тів. Разом із зауваженнями КПК стосовно засуджених до смертної кари в 
Україні, що знаходяться в таких же умовах, Суд погоджується, що утриман-
ня заявника в таких неприйнятних умовах, як ці, призводить до повод-
ження, що принижує людську гідність усупереч статті 3 Конвенції. Суд 
далі доходить висновку, що ситуація заявника була погіршена тим фак-
том, що він протягом цього періоду був засуджений до смертної кари, 
хоча, як зазначено в §§ 17 та 129 вище, з 11 березня 1997 року тривав мо-
раторій. 

142. Суд вважає, що в цій справі немає доказів існування позитив-
ного наміру принизити чи дезорієнтувати заявника. Однак, незважаючи 
на те, що питання, чи метою поводження було прагнення принизити або 
дезорієнтувати жертву, є фактором, який слід брати до уваги, відсутність 
такої мети не може виключати констатацію порушення статті 3 Конвенції 
(див. рішення у справі «V. проти Сполученого Королівства» [ВП], заява 
№ 24888/94, § 71, ECHR 1999-IX; і рішення у справі «Калашников проти 
Росії», цитоване вище, § 101). Він вважає, що умови, в яких утримувався 
заявник, зокрема, до травня 1998 р., повинні були завдати йому значно-
го психічного страждання і принизити його людську гідність. 

143. Суд підтверджує, що між травнем 1998 року та датою візиту 
делегації Суду в жовтні 1999 року відбулись суттєві та прогресивні по-
кращення і в загальних умовах утримання заявника, і в режимі, що засто-
совувався слідчим ізолятором. Зокрема, були зняті ставні з вікон у каме-
рах, проводились щоденні прогулянки та було надано право ув’язненим 
мати побачення й листуватись. Тим не менше Суд зауважує, що до дати вве-
дення цих покращень заявник уже був ув’язнений в цих жахливих умовах 
протягом 24 місяців, включаючи період, що складався з 8 місяців, після 
того, як Конвенція набула чинності для України. 

144. При розгляді суттєвих умов утримання заявника та занять, які 
йому пропонувались, Суд також звернув увагу, що Україна мала серйозні 
соціально-економічні проблеми в ході перехідного періоду і що до літа 
1998 р. адміністрація СІЗО працювала в складних економічних умовах і 
займалася впровадженням нового національного законодавства та відпо-
відних інструкцій. Проте, Суд зауважує, що брак коштів не може, в прин-
ципі, виправдати умови, які були настільки поганими, що перевищили 
поріг поводження, яке суперечить статті 3 Конвенції. Крім того, економі-
чні проблеми України не можуть у будь-якому разі пояснити та виправ-
дати окремі умови утримання, які в § 141 були визнані неприйнятними в 
цій справі. 
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145. Відповідно, в цій частині було порушено статтю 3 Конвенції. 

ІІІ. ЗАЯВЛЕНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 8 КОНВЕНЦІЇ 

146.У свої заяві до суду заявник скаржився, що йому було заборо-
нено направляти та отримувати листи від родини та отримувати поштові 
посилки з теплим одягом та продуктами харчування. В його зауважен-
нях щодо прийнятності та суті він зауважив, що з дати винесення рішен-
ня Верховним судом Автономної Республіки Крим від 26 квітня 1996 
року він не міг отримувати передачі та поштові посилки вагою до 8 кіло-
грамів, а також з грудня 1997 року йому не було дозволено купувати про-
дукти харчування в магазині слідчого ізолятора. 

147. Суд погоджується, що скарги заявника мають бути розглянуті 
відповідно до статті 8 Конвенції, яка передбачає таке: 

«1. Кожен має право на повагу до його приватного і сімейного життя, 
житла і до таємниці кореспонденції. 

2. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього 
права інакше, ніж згідно із законом і коли це необхідно в демократично-
му суспільстві в інтересах національної і громадської безпеки або еконо-
мічного добробуту країни, з метою запобігання заворушенням чи злочи-
нам, для захисту здоров’я чи моралі або з метою захисту прав і свобод 
інших осіб». 

148. Перш за все Суд повторює, що Конвенція діє для всіх Договір-
них Сторін виключно стосовно тих подій, які відбулись після набуття 
чинності Конвенцією стосовно цієї Сторони. Суд відповідно має юрисди-
кцію перевіряти скарги заявника настільки, наскільки вони стосуються 
періоду після 11 вересня 1997 року, коли Конвенція набула чинності для 
України. 

149. Протягом візиту делегації Суду до Сімферопольського слідчо-
го ізолятора було встановлено, що заявник почав отримувати пошту з кінця 
1998 року. Протягом часу його ув’язнення він отримав чотири або п’ять 
листів від його родини. Однак Суд не може встановити точно дату, коли 
ці листи були відправлені та отримані заявником та чи відповідає кіль-
кість отриманих заявником листів кількості, що була відправлена йому. 
В зв’язку із цим Суд наголошує, що згідно з Інструкцією заявникові було 
дозволено направляти один лист на місяць та отримувати листи без об-
межень (§ 74 вище). Більше того, як уже було зауважено, заявник писав 
до своєї матері практично кожного місяця та він не отримав листа, відправ-
леного йому в вересні 1999 року (§§ 30 та 53 вище). 

150. Суд зауважує, що згідно із заявами свідків, заслуханих делегаці-
єю, ситуація стосовно відправлення та отримання пошти значно покра-
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щилась після набуття чинності Тимчасовим положенням, тобто з 11 ли-
пня 1999 року або невдовзі після того (§§ 41 та 54 вище). Суд також за-
уважує, що заявник почав отримувати посилки приблизно у вересні 
1998 року (§ 31 вище). Він міг отримувати посилки з продуктами хар-
чування, але що стосується одягу, то йому не було дозволено одягати 
будь-який інший одяг, ніж той, що був дозволений адміністрацією слі-
дчого ізолятора, за винятком нижньої білизни та шкарпеток. 

151. Суд погоджується, що вищенаведені обмеження з боку державної 
влади втручаються в право заявника на повагу до його кореспонденції, яке 
гарантоване § 1 статті 8 Конвенції та що ці обмеження можуть бути ви-
правдані, тільки якщо були виконані умови параграфа другого цієї статті. 

152. Зокрема, щоб не суперечити статті 8, втручання повинно бути 
здійснено «відповідно до закону», мати законну мету і бути необхідним у 
демократичному суспільстві для досягнення цієї мети (див. рішення у 
справі «Сільвер та інші проти Сполученого Королівства» від 25 березня 
1993 р., серія А № 61, с. 32, § 84; і рішення у справі «Петра проти Румунії» 
від 23 вересня 1998 р., Звіти 1998-VII, с. 2853, § 36). 

153. Насамперед, Суд повинен розглянути, чи втручання було здійс-
нено «відповідно до закону». Цей вираз, по-перше, вимагає, щоб відповід-
ний захід мав певну підставу в національному законодавстві; він також 
стосується якості відповідного законодавства і вимагає, щоб воно було 
доступно відповідній особі, яка, крім того, повинна бути здатна передба-
чити його наслідки для себе, а також, це законодавство повинно відпові-
дати принципу верховенства права (див. рішення у справах «Круслін проти 
Франції» та «Ювіг проти Франції» від 24 квітня 1990 р., серія А № 176-А, 
с. 20, § 27, і серія А № 176-В, с. 52, § 26, відповідно). 

154. Уряд у своїх письмових зауваженнях звертається до Закону. У сво-
їх додаткових зауваженнях Уряд додає посилання на Виправно-трудовий 
кодекс (Кодекс), Інструкцію та Тимчасове положення (§ 116 вище). 

А. ПЕРІОД МІЖ 11 ВЕРЕСНЯ 1997 РОКУ ТА 11 ЛИПНЯ 1999 РОКУ 

155. Суд зауважує, що закон регулює умови утримання до вступу 
вироку в законну силу (§ 76 вище). Із заяв свідків, заслуханих делегацією, 
та з документів, наданих Урядом, видно, що після того, як вирок вступав 
у законну силу, умови утримання засуджених до смертної кари в основ-
ному регулювались Інструкцією, виданою Міністерством юстиції, Гене-
ральною прокуратурою та Верховним Судом (§§ 73-75 вище). Однак Ко-
декс встановлює основну правову базу стосовно умов утримання (§ 82 
вище). 
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1. Виправно-трудовий кодекс 

156. Суд зауважує, що хоча Кодекс відповідає другій вимозі, яка 
випливає з виразу «у відповідності до закону», а саме, що закон має бути 
доступним, він не відповідає третій вимозі, зокрема, що закон має бути 
передбачуваним, у значенні сенсу та природи оскаржуваних заходів. 

157. Суд зазначає, що Уряд звертається до частини 3 статті 41 Коде-
ксу, згідно з якою «засудженим, незалежно від призначеного їм виду ре-
жиму, дозволяється одержання не більш як двох бандеролей на рік» (§ 85 
вище). Однак це положення є частиною статті 41, яка встановлює правила 
стосовно отримання посилок та бандеролей осіб, засуджених до позбавлен-
ня волі. Суд погоджується з тим, що було б незрозумілим, якби особи, за-
суджені до смертної кари, включались до осіб, засуджених до позбавлення 
волі, в сенсі Кодексу, оскільки смертна кара застосовується стосовно злочи-
нців, щодо яких вважається неможливим перевиховання шляхом позбавлен-
ня волі. Суд зауважує, що правова позиція є більш зрозумілою в другому па-
раграфі статті 41 Кодексу, яка встановлює, що «засудженим, які відбувають 
позбавлення волі в тюрмах, одержання посилок і передач не дозволяється». 
У цій справі заявник був постійно ув’язнений у Сімферопольському слідчо-
му ізоляторі, а не у виправно-трудовій колонії, не у виховно-трудовій колонії 
чи у виправно-трудовій колонії-поселенні, як зазначено в першій та четвер-
тій частинах цієї статті. 

158.У світлі цих обставин Суд доходить висновку, що обмеження, 
які були накладені Кодексом, згідно з зауваженнями Уряду, не були перед-
бачуваними, щоб відповідати вимогам другого параграфа статті 8 Конвен-
ції, оскільки заявник не міг знати з впевненістю, чи застосовуються до 
нього обмеження, встановлені Кодексом, стосовно кількості посилок та 
бандеролей, які ув’язненим дозволено було отримувати від родичів. 

2. Інструкція 

159. Суд зауважує, що Інструкція була внутрішнім документом, який 
не був доступний громадськості: Уряд надіслав Суду лише частину її. 

160. Суд зазначає, що за цих обставин не можна говорити, що втру-
чання в право заявника стосовно його кореспонденції здійснювалось «у 
відповідності до закону», як того вимагає § 2 статі 8 Конвенції. Дійсно, 
Інструкція була замінена на Тимчасове положення, затверджене Держа-
вним департаментом з питань виконання покарань 25 червня 1999 року 
наказом № 72 та зареєстроване 1 липня 1999 року під № 426/3719 Міні-
стерством юстиції України, яке набуло чинності 11 липня 1999 року і 
яке було публічним. Однак Тимчасове положення не застосовується до 
фактів, які відбулись до 11 липня 1999 року. 
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161. Таким чином, статтю 8 Конвенції було порушено в період між 
11 вересня 1997 року та 11 липня 1999 року. 

В. ПЕРІОД ПІСЛЯ 11 ВЕРЕСНЯ 1999 РОКУ 

162. Стосовно періоду після 11 липня 1999 року Суд повторює, що 
адвокат заявника повідомив у своєму листі від 24 липня 1999 року Суд, 
що умови утримання в «коридорі смерті» стосовно заявника значно по-
кращились. Родичам заявника було дозволено передати йому теплі речі 
та надсилати посилки з їжею двічі на місяць, було дозволено щомісячні 
побачення з родичами без жодних обмежень та не було обмежень щодо 
кореспонденції. Суд також зауважує, що така сама інформація була по-
відомлена Суду матір’ю заявника в її листі від 8 липня 1999 року. 

163. Суд зазначає, що протягом цього періоду заявник не скаржився, 
що його кореспонденція контролюється. 

164. Стосовно обмежень, встановлених Тимчасовим положенням, згід-
но з якими заявникові було дозволено отримання шести посилок та трьох 
бандеролей на рік, Суд допускає, що таке обмеження становить втручан-
ня в право заявника на повагу до кореспонденції. Таке втручання є «у 
відповідності до закону», тобто Тимчасовим положенням, та може бути 
розцінено як таке, що має на меті правову мету «попередження завору-
шень чи злочинів», маючи на увазі зацікавленість адміністрації слідчого 
ізолятора в забезпеченні того, щоб шкідливі для слідчого ізолятора речі не 
проносили до слідчого ізолятора. 

165. Стосовно необхідності такого втручання Суд має взяти до уваги 
логічну проблему, яка включає обробку необмеженої кількості посилок, 
що надходитимуть до великої пенітенціарної установи, в цій справі в 
установі утримувалось більше 3 тисяч в’язнів. Надання дозволу ув’язненим 
на отримання необмеженої кількості посилок чи бандеролей має тягнути 
за собою велику кількість роботи частини персоналу слідчого ізолятора 
для контролювання кожної посилки з точки зору збереження безпеки слі-
дчого ізолятора. Режим охорони всередині слідчого ізолятора має на меті 
захист суспільства від небезпечних злочинців, а також захист самих 
ув’язнених всередині. Адміністрація слідчого ізолятора в зв’язку із цим 
мала законний інтерес захистити безпеку засобом, який би зменшив або 
лімітував ризик небезпеки. В той же час має бути дотриманий необхід-
ний баланс між інтересами безпеки і повагою до права ув’язненого під-
тримувати контакти із зовнішнім світом. 

166.У цій справі Суд зауважує, що можливість отримувати посилки 
чи бандеролі кожні шість тижнів може бути розцінена як такий баланс, 
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беручи до уваги, що адміністрація слідчого ізолятора забезпечує одяг, їжу та 
медикаменти для всіх ув’язнених протягом позбавлення волі. На додаток 
Суд посилається на свідчення Уряду, що немає обмежень для родичів 
надсилати ув’язненим гроші, щоб придбати продукти харчування в мага-
зині слідчого ізолятора. 

167. На фоні цих обставин та маючи на увазі межі розсуду, що має 
Уряд при врегулюванні в’язничного життя, Суд зауважує, що заходи були 
пропорційними меті запобігання заворушенням та злочинам. 

168. Таким чином, статтю 8 Конвенції стосовно періоду після 11 лип-
ня 1999 року порушено не було. 

ІV. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ 

169. Стаття 41 Конвенції проголошує: 
«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї і 

якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони передба-
чає лише часткову компенсацію, Суд, у разі необхідності, надає потерпілій 
стороні справедливу сатисфакцію». 

170. Заявник не надав жодних вимог стосовно матеріальної шкоди 
або видатків. Однак він вимагав через свою матір 3 000 000 американських 
доларів (3 064 038 євро) для компенсації нематеріальної шкоди. 

171. Уряд зазначив, що мати заявника не мала визначеного правово-
го статусу, щоб діяти в інтересах заявника. Він звертає увагу, що повно-
важення представника були представлені Суду після того, як була надана 
вимога щодо справедливої сатисфакції. 

172. Суд, маючи на увазі свої висновки стосовно скарг заявника від-
повідно до статей 3 та 8 Конвенції, погоджується, що заявник відчував 
певні моральні страждання у зв’язку з загальними умовами його утримання 
та обмеженнями з боку державних органів його права на повагу до його 
кореспонденції (§ 139 вище). Визначаючи суму справедливої сатисфакції 
на справедливій основі, Суд присуджує заявникові 2000 євро за немате-
ріальну шкоду та будь-який податок, який може бути справлений з цієї 
суми. 

А. ПЕНЯ 

173. Суд вважає, що пеня, яка нараховуватиметься у разі несвоєчасної 
сплати, дорівнює граничній позичковій ставці Європейського центрального 
банку плюс три відсоткові пункти. 
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На цих підставах Суд одностайно 

1. Відхиляє попередні зауваження Уряду; 
2. Постановляє, що статтю 3 Конвенції було порушено; 
3. Постановляє, що було порушено статтю 8 Конвенції щодо періоду 

з 11 вересня 1997 року до 11 липня 1999 року; 
4. Постановляє, що не було порушено статтю 8 Конвенції щодо пе-

ріоду після 11 липня 1999 року; 
5. Постановляє: 

(а) що держава-відповідач повинна сплатити заявникові протягом 
трьох місяців з дати набуття рішенням статусу остаточного згідно § 2 
статті 44 Конвенції 2 000 (дві тисячі) євро як компенсацію моральної шкоди 
в українських гривнях за курсом на день розрахунку; 

(б) що після закінчення вищевказаних трьох місяців до остаточно-
го розрахунку на вищевказані суми нараховуватиметься відсоток, що дорів-
нює граничній кредитній ставці Європейського центрального банку, що 
діятиме в період несплати, плюс три відсоткових пункти; 

6. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції. 
Здійснено англійською і повідомлено письмово 29 квітня 2003 р. від-

повідно до правила 77 §§2 і 3 Регламенту Суду. 
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C O N S E I L 

D E L ’ E U R O P E 
C O U N C I L 

O F E U R O P E 

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

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ 

ЧЕТВЕРТА СЕКЦІЯ 

СПРАВА «АЛІЄВ ПРОТИ УКРАЇНИ» 

(Заява № 41220/98) 

РІШЕННЯ 

СТРАСБУРГ 
29 квітня 2003 року 

Це рішення стане остаточним за обставин, передбачених § 2 статті 44 
Конвенції. Воно може бути відредагованим. 

У справі «Алієв проти України» 

Європейський Суд з прав людини (четверта секція), засідаючи палатою, 
до складу якої увійшли судді: 

сер Н. Братца, голова, 
п. М. Пеллонпя, 
пані Е. Палм, 
п. Й. Макарчик, 
пані В. Стражницька, 
п. В. Буткевич, 
п. Р. Марусте, 
та п. М. О’Бойл, секретар секції, 
порадившись у нарадчій кімнаті 25 березня 2003 року, 
виносить таке рішення, яке було прийнято у зазначений вище день: 
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ПРОЦЕДУРА 

1. Справа ґрунтується на заяві (№ 41220/98) проти України, що була 
подана до Європейської комісії з прав людини (далі – Комісія) відповідно 
до колишньої 25 статті Конвенції про захист прав і основних свобод лю-
дини (далі – Конвенція) громадянином Росії, Пахрудіном Мухтаровичем 
Алієвим (далі – заявник). 

2. Інтереси заявника представляла пані С. Сайпудінова, юрист, що 
практикує у Сімферополі. Вона також є його дружиною. Уряд України 
(далі – Уряд) його Уповноважений, пані Валерія Лутковська, з Міністерст-
ва юстиції України. 

3. Заявник скаржився, зокрема, що умови, в яких він перебував у 
«коридорі смерті» в Сімферопольському слідчому ізоляторі, призвели до 
нелюдського та такого, що принижує людську гідність, поводження. 

4. Заяву було передано до Суду 1 листопада 1998 року, коли набув 
чинності Протокол № 11 до Конвенції (§ 2 статті 5 Протоколу № 11). 

5. Заяву було передано до Четвертої секції Суду (§ 1 правила 52 Рег-
ламенту Суду). У цій секції відповідно до § 1 правила 26 Регламенту Суду 
була сформована палата, яка повинна була розглядати справу. 

6. Порадившись зі сторонами, Президент Палати прийняв рішення, 
що в інтересах належного судочинства провадження у справі повинно 
відбуватися одночасно з провадженням у справах «Назаренко проти Укра-
їни», «Данькевич проти України», «Хохлич проти України», «Полтораць-
кий проти України» та «Кузнєцов проти України» (заяви №№ 39483/98, 
40679/98, 41707/98, 38812/97 та 39042/97) (Правило 43 § 2)). 

7. Своїм рішенням від 25 травня 1999 року палата визнала заяву част-
ково прийнятною. 4 жовтня 1999 року Суд здійснив візит до Сімферополь-
ського СІЗО з метою встановлення фактів. 

8. 1 листопада 2001 року Суд змінив склад Секцій (§ 1 правила 25). 
Цю справу було передано новому складу Четвертої секції. 

9. Заявник та Уряд подали зауваження щодо суті (§ 1 Правила 59). 

ФАКТИ 

І. КОНКРЕТНІ ОБСТАВИНИ СПРАВИ 

А. ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС ПОДІЙ 

10. 5 березня 1996 року заявник був заарештований міліцією Росії і 
до нього було застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вар-
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тою у Краснодарі (Росія). 7 березня 1996 року він був перевезений до Сім-
ферополя (Україна), де він продовжував перебувати під вартою. 

11. 10 лютого 1997 року судова колегія Верховного Суду Автономної 
Республіки Крим засудила заявника за організацію озброєної злочинної 
групи та замах на умисне вбивство за обтяжуючих обставин до смертної 
кари з конфіскацією його майна. 

12. У той же день адміністрація слідчого ізолятора Головного Управ-
ління Міністерства внутрішніх справ Автономної Республіки Крим помі-
стила заявника до однієї з камер для осіб, які очікували на виконання смерт-
ного вироку. 

13. 15 травня 1997 року судова колегія з кримінальних справ Верхов-
ного Суду України залишила в силі рішення суду першої інстанції. 

14. Мораторій на виконання смертної кари був проголошений Пре-
зидентом України 11 березня 1997 року. Рішенням № 11рп/99 від 29 грудня 
1999 року Конституційний Суд України визнав неконституційними по-
ложення Кримінального кодексу стосовно смертної кари. Покарання у ви-
гляді смертної кари було, таким чином, замінено на довічне ув’язнення від-
повідно до Закону № 1483-ІІІ від 22 лютого 2000 р. 

15. 8 червня 2000 року Верховний Суд Автономної Республіки Крим 
замінив заявникові покарання у вигляді смертної кари на довічне позбав-
лення волі. 

В. УСНІ СВІДЧЕННЯ ПЕРЕД ДЕЛЕГАТАМИ СУДУ 

16. Свідчення стосовно заявника були заслухані делегатами Суду в 
Сімферопольському слідчому ізоляторі 4 жовтня 1999 року. Делегація Суду 
була в складі суддів М. Пеллонпе, Й. Макарчика та Р. Марусте. Свідчення 
можна підсумувати таким чином: 

1. Заявник 

(а) Загальні умови утримання заявника в «коридорі смерті» 

17. Заявник зазначав, що він не був поінформований, що за загальним 
правилами він мав право на одно- чи двогодинні побачення з його роди-
чами. Зазвичай йому дозволялось зустрічатися з ними один раз на місяць 
по 15 – 20 хвилин чи максимум півгодини. Він зазначав, що до дня візиту 
представників Суду він не отримував документ, у якому передбачались би 
його права та обов’язки згідно з тюремним режимом. Він також зазначав, 
що того дня він був переміщений до нової відремонтованої камери, де 
«щось подібне» висіло на стіні. Він відмічав, що адміністрація слідчого 
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ізолятора зверталась до нього з проханням підписати документ, але він 
відмовився та сказав, що він спочатку хоче ознайомитись зі своїми правами 
та обов’язками. За його твердженнями, у попередній камері був відсутній 
документ з переліком його прав і обов’язків. З дня його ув’язнення він весь 
час звертався з проханням про ознайомлення з цим документом. Проте йому 
казали, що цей документ таємний. 

18. Одного разу в якості покарання він був позбавлений щоденних 
прогулянок на 10 днів, він був поміщений в ізолятор суворого режиму, і 
йому було заборонено купувати їжу у в’язничній крамниці. Перший 
раз він був покараний, коли він перебував у камері разом з іншим ув’яз-
неним; охоронець слідчого ізолятора знайшов «щось схоже на ніж» в 
іншого ув’язненого, а заявник втрутився. Другого разу охоронець знай-
шов у камері мило високої якості, запитав, де заявник знайшов його, і 
потім конфіскував його. Заявник був покараний відмовою у побаченнях 
з двома його дітьми. 

19. За твердженнями заявника, санітарні умови у слідчому ізоляторі 
були незадовільними, за ним не доглядали належним чином, як того ви-
магало його здоров’я. Його ніколи ретельно не обстежували, незважаючи 
на те, що відповідно до правил ув’язнені повинні проходити повний ме-
дичний огляд двічі на рік. Заявник скаржився на їжу, яка спричиняла пронос 
та шлункові болі, але йому відповідали, що такі проблеми були не серйоз-
ними. Він також скаржився на серцеві напади, головний біль, зубний біль 
і особливо на проблеми з його зубними коронками. 

20. За його твердженнями, ув’язнені не забезпечувались милом, коли 
вони приймали душ. Тим не менше, їм не дозволялось мати своє власне 
мило. 

21. На запитання делегатів Суду: «Ви скаржитесь на їжу. Я зрозумів, 
що ви вирішили, що їжа, якою тут забезпечують, провокує пронос та шлун-
кові болі. Ви також скаржитесь, що вам не дозволяють отримувати банде-
ролі з їжею, вітамінами, книгами та одягом. Нам відомо, що ситуація змі-
нилась недавно, цього травня. Зараз ви можете отримувати бандеролі та 
купувати більше товарів у магазині слідчого ізолятора. Ви підтверджуєте 
це?» заявник відповів: «Так, більш менш. Проте, того, що ми можемо 
отримати, недостатньо». Фактично, заявник підтвердив, що йому дозволя-
лось отримувати одну посилку та дві бандеролі кожні два місяці. 

22. Заявник не мав жодних контактів з іншими засудженими, окрім 
періоду, коли він знаходився в камері з іншим ув’язненим. 

23. На запитання представників Суду: «Чи мали Ви коли-небудь від-
чуття, що були які-небудь реальні спроби Уряду перешкодити Вашим звер-
ненням до Страсбурзьких органів?» представник заявника, яка також є його 



С П Р А В А  « А Л І Є В  П Р О Т И  У К Р А Ї Н И »  

 207 

дружиною, відповіла: «Так, Верховним Судом. Поки я асоціювалась з п. Алі-
євим, вони завжди допомагали мені з великим небажанням. Фактично він 
був заарештований у Росії, у м. Краснодар, проте голова Симферопольсь-
кого управління № 4, п. Звєрєв особисто поїхав туди і привіз його сюди без 
будь-яких документів. Заявника били та залякували. Пізніше було заявле-
но, що його заарештували у Сімферополі». 

(б) Практика слідчого ізолятора стосовно побачень заявника 
а з його родичами та адвокатом 

24. Заявника був у наручниках під час його побачень із дружиною. 
Охоронець був присутній увесь час, слухаючи діалог. Він міг перервати 
побачення. Одного разу заявникові дозволили говорити лише три хвилини. 
Йому не дозволялось говорити аварською, яка є його рідною мовою. 
Охоронець переривав його, коли він говорив цією мовою. Заявник не від-
повів на запитання представників Суду, чи скаржився він на те, що поба-
чення перериваються. У день візиту представників він зазначив, що мовних 
заборон під час побачень більше не було. Проте у відповідь на запитання 
представника Уряду: «З якого часу? Уряд має Ваш лист, у якому Ви го-
ворите, що немає проблем у спілкуванні Вашою рідною мовою», заявник 
відповів: «Зараз немає проблем, бо ми не говоримо нею». 

25. У відповідь на запитання представника Уряду: «Чи мали місце 
випадки, коли адміністрація в’язниці відхиляла Ваші клопотання про по-
бачення з адвокатом?» заявник зазначив: «Так, таке траплялось. Мені чесно 
повідомляли, що була якась інформація, яку отримано з Києва». Коли за-
питали: «Коли Ви останнього разу зустрічались з представником?», він від-
повів: «Два тижні тому». Коли представник Уряду сказав: «Таким чином, 
два тижні тому Ви зустрічались зі своїм представником. Раніше Ви каза-
ли, що зустрічались зі своїми родичами у травні 1999 року, що означає, 
що Ви не бачили їх чотири місяці. Проте, Ваш адвокат фактично є вашою 
дружиною», адвокат заявника відповіла: «Я його адвокат. Я член Російсь-
кої Регіональної Спілки Адвокатів. Відповідно до міжнародних правових 
норм, я можу представляти інтереси мого чоловіка за кордоном і на Укра-
їні. Проте, коли я приходила в Департамент з питань виконання покарань, 
я завжди боялась, що моя заява на побачення з ним буде відхилена. Сьо-
годні я знайшла листа Кримської Спілки Адвокатів, у якому говориться, 
що відповідно до Постанови Спілки Адвокатів інтереси Алієва може пред-
ставляти лише громадянин України, тож я більше не можу представляти йо-
го інтереси. Внаслідок правових обмежень я не могла мати за останні три 
з половиною роки ніяких інтимних контактів зі своїм чоловіком. Я маю двох 
дітей; моя п’ятирічна дитина усвідомлює, що його батько знаходиться у 
в’язниці». 
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26. На запитання представника Уряду: «Чи підтверджуєте Ви, що за 
останні чотири місяці ви не мали побачень зі своїми родичами, беручи до 
уваги той факт, що два тижні тому Ви зустрічались зі своєю дружиною?» 
заявник відповів: «Я не мав побачення зі своєю дружиною; це була форма-
льна зустріч з моїм адвокатом. Це різні речі». 

(в) Практика слідчого ізолятора стосовно щоденних прогулянок 
на відкритому повітрі 

27. Заявникові було дозволено мати прогулянки на відкритому повітрі з 
24 травня 1998 року. Він зазначав, що йому дозволялось ходити на про-
гулянку за винятком днів, коли він приймав душ, тобто один раз на де-
сять днів. Пізніше він зазначав, що у вересні 1999 року адміністрація слід-
чого ізолятора влаштовувала душ кожні сім днів, і в ті дні в’язні не мали 
щоденних прогулянок. Він відмічав, що під час прогулянок в’язні були в 
наручниках, які сковували руки за спиною. 31 серпня 1999 року їм дозволи-
ли вийти на прогулянку буз наручників. За його твердженнями, взимку 
вони не ходили на прогулянки. 

(г) Практика слідчого ізолятора щодо отримання кореспонденції 

28. З травня 1998 року заявникові дозволили писати одного листа на 
місяць. Його пошта піддавалась цензурі, а одного листа від його дружини 
йому не передали, про цей факт він дізнався від дружини під час поба-
чення. 

(д) Стверджуване погане поводження із заявником у слідчому ізоляторі 

29. У своїй першій заяві заявник стверджував, що його били в січні 
1998 року, що якісь люди в масках відчинили двері до його камери і що 
був також присутній начальник слідчого ізолятора. Представникам Суду 
він повідомив, що лише капітан Дорошенко не був у масці. На запитання 
представників Суду: «Що, на вашу думку, було мотивом для цих дій?» за-
явник відповів: «У в’язниці зараз усе контролюється за допомогою страху; 
ніхто не намагається навчати чи реабілітувати людину, лише застосовуєть-
ся сила». На наступне запитання представників Суду: «Але чому це сталось 
лише з Вами? Ми не маємо інших скарг. Чому для застосування «політики 
страху» вони вибрали саме Вас?» заявник відповів: «Багато людей скаржа-
ться. Проте, їхні скарги не досягають відповідних органів. Якщо хтось 
боїться, його легше контролювати». 

30. Уперше заявник побачив начальника слідчого ізолятора 20 серп-
ня 1999 року після того, як його побили за те, що він не хотів зняти шорти, 
у які був одягнений під час спеки. За його твердженням, побиття трапля-
лися часто й раніше. Він не розпізнав людей, які били його, окрім п. До-
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рошенка, який не був у масці та віддавав накази. Вони били його зі спини 
та розідрали його шорти на шматки. Заявник не скаржився начальникові 
слідчого ізолятора та не звертався по медичну допомогу, вирішивши, що 
це буде «марним». 

31. Він також скаржився в Генеральну прокуратуру, але його лист, 
на його думку, не дійшов до адресата, оскільки був зупинений адмініст-
рацією слідчого ізолятора. Він зазначав, що Генеральний прокурор був у 
в’язниці в середині вересня 1999 року, проте заявника не повідомили про 
результати візиту. Генеральний прокурор у супроводі полковника Землян-
ського з Кримського Управління внутрішніх справ, питав заявника про 
його звернення до Суду. Заявник підтвердив, що на нього здійснювався 
тиск, щоб він не скаржився до Страсбургу. Він висловив побоювання 
щодо наслідків візиту до нього представників Суду. 

32. Заявник зазначав, що охорона слідчого ізолятора організовувала 
певний вид тренувань три або чотири рази на рік або коли в’язні серйозно 
порушували правила утримання. Він описував тренування таким чином: 
«Приходили люди в масках і кидали у камери розривні пакети з горіхами, 
створюючи шум, схожий на вибух гранати. Вони також стріляли гумови-
ми кулями. В’язнів змушували лягати на підлогу, а охорона ходила навк-
руги, б’ючи їх та виштовхуючи ногами декого з них у коридор». Одного 
разу заявника обпалило. За його твердженнями, останні «тренування» 
відбувались у лютому 1999 року. 

2. п. В.М. Єлізарєв 

Свідок був начальником Сімферопольського слідчого ізолятора. Він 
працював на цій посаді два з половиною роки. 

(а) Загальні умови утримання заявника в «коридорі смерті» 

33. Свідок вказав, що близько 3000 в’язнів відбували покарання, 
30 з яких перебували в «коридорі смерті». За його твердженнями, усі 
в’язні були ознайомлені з їх правами та розпорядком дня. Копія спис-
ку прав та розпорядку знаходилась у кожній камері. Він стверджував, 
що не було ніякої секретності щодо прав та обов’язків в’язнів і що після 
опублікування положення про права та обов’язки в’язнів вони були з 
ними ознайомлені. 

34. Свідок зазначав, що він регулярно, один раз на тиждень, відвіду-
вав усіх в’язнів, що перебували у «коридорі смерті». 

35. Свідок вважає достатнім опалювання. Слідчий ізолятор має свою 
власну бойлерну, та в камерах є система вентиляції повітря. Відповідно 
до заяви свідка, в’язні мають гарячий душ раз на сім днів, коли міняється 
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постільна білизна. Він спростував заяву заявника відносно того, що всі за-
суджені до смертної кари користуються одним станком для гоління, що мо-
же призвести до проблем із здоров’ям у зв’язку із ризиком інфекцій. Віз 
заявив, що в’язні голяться окремим лезом, яке видається адміністрацією 
слідчого ізолятора. 

36. Він стверджує, що в денний час у камері є дві лампи та природне 
освітлення з вікон, яке він вважає достатнім. Уночі в камері є тільки одна 
лампа. Він заявив, що кожний засуджений до смертної кари має камеру не 
менше 12 квадратних метрів. Є можливість читати книжки й іншу літе-
ратуру, використовуючи природне та штучне освітлення. 

37. Свідок заявив, що всі в’язні піддаються рентгенівському обсте-
женню двічі на рік. Раз на тиждень їх оглядає начальник медичного відділу, 
та кожний день проводить інспекцію фельдшер. 

(б) Практика слідчого ізолятора стосовно кореспонденції 

39. Свідок зазначив, що засуджені до смертної кари мають право спіл-
куватись із зовнішнім світом без будь-яких обмежень шляхом направлення 
та отримання листів. Він також сказав, що така ситуація була запроваджена 
з травня 1999 року. Він погодився, що згідно з існуючою процедурою ко-
респонденція в’язнів переглядається, але він не згадав жодного випадку, 
коли вхідні листи були зупинені та не передані адресату, включаючи і 
листи з Європейської комісії з прав людини. Він підтвердив, що кореспон-
денція заявника реєструвалась у журналі. Більше того, кожний засуджений 
до смертної кари може поскаржитись на будь-які порушення права на ли-
стування начальникові слідчого ізолятора, прокуророві, що здійснює нагляд 
за слідчим ізолятором, та будь-якій іншій посадовій особі департаменту. 

(в) Практика слідчого ізолятора стосовно отримання посилок 
та бандеролей 

40. За словами свідка, можливість отримання посилок запроваджена 
з травня 1999 року. З того часу в’язневі дозволено отримувати шість поси-
лок (передач) з продуктами харчування та дві бандеролі на рік. До того їм не 
було дозволено отримувати жодної посилки до того часу, поки рішення 
суду в їх справі не набуде статусу остаточного. Більше того, в’язні мо-
жуть купувати їжу у магазині слідчого ізолятора. Вони можуть витрача-
ти 55 гривень на місяць за цінами, які є такими ж, за якими слідчий ізоля-
тор купує їжу в державних магазинах. 

(г) Щоденна прогулянка 

41. Відповідно до слів свідка, до травня 1998 року в’язням не було 
дозволено виходити на щоденну прогулянку. З того часу їм дозволено 
прогулянку на одну годину і без наручників. 
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(д) Стверджуване погане поводження із заявником у в’язниці 

42. Свідок зазначав, що деякі «тренування», описані заявником, дійсно 
мали місце. Він вказав, що Департамент з питань виконання покарань ви-
дав наказ, щоб такі тренування проводились без використання вибухівки 
і масок. 

3. п. Володимир Г. Бабчинський 

43. Свідок був лікарем у Сімферопольському слідчому ізоляторі, в яко-
му він працював з 1992 року. 

44. Він заявив, що медичний персонал Сімферопольського слідчо-
го ізолятора складається з шести лікарів (чотири терапевти, один пси-
хіатр та один рентгенолог), фельдшери, один асистент рентгенівської 
лабораторії, фармаколог та санітар. Згідно із словами свідка, медична 
допомога надається 24 години на добу. Кожний в’язень може в будь-
який час поскаржитись та отримати термінову медичну допомогу. За-
суджені до смертної кари оглядаються фельдшером кожного дня під 
час їхньої щоденної прогулянки. В’язні можуть звернутись до нього за 
будь-якою медичною допомогою та, якщо його допомоги не достат-
ньо, він може звернутись до лікаря. З іншого боку, в’язень може звер-
нутись безпосередньо до лікаря. Кожен в’язень має медичну книжку, 
яка заводиться з його прибуття, в якій записуються всі деталі та ре-
зультати медичних оглядів і яка зберігається протягом усього періоду 
позбавлення волі. 

45. Свідок не отримував скарг на санітарні умови у в’язниці. Він вва-
жав, що зміни в режимі для засуджених, які перебували у «коридорі смер-
ті», особливо можливість мати прогулянки на свіжому повітрі та природне 
освітлення у їхніх камерах, покращили стан їх здоров’я. 

46. Він також зазначив, що тестування на ВІЛ для в’язнів не було 
обов’язковим і проводилось тільки на індивідуальний запит. Тест прово-
дився при індивідуальному інтерв’ю між лікарем та ув’язненим. Свідок 
не підтвердив, що в слідчому ізоляторі є ув’язнені, інфіковані вірусом ВІЛ, 
заявляючи, що це є конфіденційною інформацією. Єдина особа, хто знає, 
що в’язні інфіковані вірусом ВІЛ, є лікар, який відповідає за тестування 
та подальші консультації. 

47. Свідок підтвердив, що заявник ніколи не звертався за медичною 
допомогою. Ніколи він не звертався за допомогою у зв’язку з побиттям; 
навіть якщо він робив це, результат такого медичного обстеження мав бути 
занесений до медичної картки. 



С П Р А В А  « А Л І Є В  П Р О Т И  У К Р А Ї Н И »  

 212 

4. п. Й.Н. Говорун 

48. Свідок був фельдшером, який працював у Сімферопольському 
слідчому ізоляторі протягом двох з половиною років. Він відповідав за 
щоденний контроль стану здоров’я в’язнів у той час, як лікар проводив 
візити та надавав швидку допомогу. Він підтвердив, що були специфічні 
проблеми із засудженими до смертної кари та, фактично, він працював 
переважно з ними. Він супроводжував цих ув’язнених протягом їхньої що-
денної прогулянки. 

49. Він підтвердив, що покращення житлових умов у камерах засу-
джених до смертної кари мало позитивний вплив на їх здоров’я. З того 
моменту він не отримував подальших скарг від них стосовно здоров’я та 
гігієни. 

50. Свідок зазначив, що він ніколи не бачив жодних ознак жорстоко-
сті охоронців щодо засуджених до смертної кари або будь-яких тілесних 
ушкоджень. Він ніколи не чув про такі скарги від інших працівників слід-
чого ізолятора. Він оглядав в’язнів щотижня і звітував керівництву. Від-
повідно до слів свідка, заявник не скаржився більше, ніж інші в’язні. 

51. Він також зазначав, що за останні півтора місяці у госпіталі був 
стоматолог і що інші лікарі мали можливість надати допомогу. За його 
словами, заявник не звертався за допомогою стоматолога. 

5. п. А.М. Погребицький 

52. Свідок був старшим вартовим Симферопольського слідчого ізо-
лятора. Його обов’язки складалися з нагляду за ув’язненими, забезпечення 
дотримання ними правил утримання, отримання від них заяв та скарг й 
супроводження їх на прогулянки чи будь-які зустрічі. 

53. Уперше він зустрівся з заявником півтора роки тому. Він відмітив, 
що він поводився як й інші, без будь-яких відмінностей. Заявник ніколи 
не звертався до свідка зі скаргами, і свідок ніколи не чув про які-небудь 
скарги заявника, надіслані до інших органів. Він бачив його принаймні 
тричі рази на день під час перерв для прийому їжі та іноді в інший час дня. 

54. Свідок не чув про будь-які серйозні скарги заявника від інших 
в’язнів або інші скарги про погане поводження з ув’язненим. Він не 
міг згадати, чи був заявник коли-небудь покараний за порушення пра-
вил утримання. Він особисто не надавав розпоряджень карати в’язнів. 
Якщо в’язень поводився не належним чином, свідок писав рапорт своєму 
начальникові, який приймав рішення. Свідок ніколи нічого не писав про 
заявника. 
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C. ПЕРЕВІРКА СИМФЕРОПОЛЬСЬКОГО СЛІДЧОГО ІЗОЛЯТОРА 

55. 4 жовтня 1999 року делегація відвідала слідчий ізолятор. Роз-
мір камери заявника був близько 12 квадратних метрів. Камера була 
прибрана та світла. Тут був відкритий туалет, умивальник з краном тіль-
ки з холодною водою, два ліжка, зафіксовані на підлозі, центральне опа-
лення та одне вікно з ґратами. Тут було декілька книжок, газета, шматок 
мила та туалетний папір. Камера була достатньо теплою та провентильо-
ваною. 

56. Делегації була показана душова, яка була достатньо чистою. Вони 
також відвідали двір для прогулянок. 

D. ДОКУМЕНТАЛЬНО ПІДТВЕРДЖЕНІ СВІДЧЕННЯ 

57. Медичну картку заявника було розпочато 20 березня 1996 року. 
Вона складається з переліку щеплень, якими заявника було щеплено 21 
березня та 19 вересня 1997 року, 20 березня та 28 серпня 1998 року. Крім 
того, він пройшов тестування на виявлення туберкульозу 20 березня та 22 
вересня 1996 року і 11 лютого та 12 серпня 1999 року. 29 квітня 1998 року 
він пройшов повне медичне обстеження. Він скаржився на болі в руках. 
Він пройшов аналіз крові. Лікар зазначив, що стан здоров’я заявника був 
нормальний, і порадив приймати більше вітамінів. 

58. З документів, представлених Суду, випливає, що дружина заяв-
ника, яка виступає в ролі юридичного представника заявника, надсилала 
декілька звернень про відвідання чоловіка. Вона отримала відмови на по-
бачення з ним 7, 14 та 21 вересня 1999 року. Крім того, 21 серпня 1999 їй 
було відмовлено у відвіданні її клієнта кожного вівторка. 

59. Відповідно до документів слідчого ізолятора, заявник отримував 
гроші на свій в’язничний банківський рахунок 22 травня (50 гривень), 25 
липня (15 гривень), 15 серпня (20 гривень), 5 вересня 1997 року (27 гривень) 
та 20 березня (30 гривень), 24 квітня (50 гривень) та 4 серпня 1998 року 
(50 гривень). 

60. За документами магазину слідчого ізолятора він витрачав свої 
гроші, купуючи різні предмети у магазині, у такі дні: 

4, 8 та 23 липня (14.45, 7.20 та 8,67 гривень відповідно), 8 серпня 
(7,77 гривень), 2 (8,91 гривень) та 24 вересня (6.67 гривень), 6 та 22 жовтня 
(6.66 та 8.18 гривень відповідно), 5 та 20 листопада (6.13 та 7.64 гривень 
відповідно), 3 та 18 грудня 1997 року (7.87 та 7.15 гривень відповідно), 
9 січня (7.48 гривень), 23 лютого (14.97 гривень), 5 та 20 березня (8.00 та 
6.99 гривень відповідно), 9 та 21 квітня (12.08 та 2.91 гривень відповід-
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но), 22 травня (14.99 гривень), 9 та 17 червня (8.94 та 5.90 гривень відпо-
відно), 7 та 21 липня (7.54 та 7.18 гривень відповідно), 6 та 26 серпня 
(6.80 та 8.33 гривень відповідно) та 11 вересня 1998 року 9.22 гривень. 

8 серпня та 22 жовтня 1997 року та 11 вересня 1998 року заявник 
купував деякі книжки. 

1 грудня 1997 року та 27 січня 1998 року він сплатив 0.26 та 0,52 
гривень відповідно за відправку двох листів. 

ІІ. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО 

А. КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ ВІД 28 ЧЕРВНЯ 1996 РОКУ 

61. Відповідно до п.п. 2 та 3 статті 8 норми Конституції є нормами 
прямої дії. Гарантується право на звернення до суду для захисту конститу-
ційних прав людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції 
України. 

62. Ч. 1 статті 9 проголошує, що чинні міжнародні договори, згода на 
обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною націона-
льного законодавства України. 

63. Ч. 3 статті 15 заборонена цензура. 
64. Згідно зі статтею 19 правовий порядок в Україні ґрунтується на 

засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, 
що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи міс-
цевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на під-
ставі, в межах повноважень та в спосіб, що передбачені Конституцією та 
законами України. 

65. Стаття 22 проголошує, що права та свободи людини і громадянина 
гарантуються і не можуть бути скасовані при прийнятті нових законів та 
внесенні змін до чинних законів. 

66. Згідно з п.п. 2 та 4 статті 29 ніхто не може бути заарештований 
або триматися під вартою інакше, як за вмотивованим рішенням суду і 
тільки на підставах та в порядку, встановлених законом. Кожному зааре-
штованому та затриманому має бути невідкладно повідомлено про моти-
ви арешту чи затримання, роз’яснено його права й надано можливість з 
моменту затримання захищати себе особисто та користуватися правовою 
допомогою захисника. 

67. Відповідно до ч. 2 та 3 статті 55 кожному гарантується право на 
оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, 
органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. Кожен має 
право після використання всіх національних засобів правового захисту звер-
татися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судо-
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вих установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, членом 
або учасником яких є Україна. 

68. За статтею 59 кожен має право на правову допомогу. У випадках, 
передбачених законом, ця допомога надається безоплатно. Кожен є віль-
ним у виборі захисника своїх прав. Для забезпечення права на захист від 
обвинувачення й надання правової допомоги при вирішенні справ у судах 
та інших державних органах в Україні діє адвокатура. 

69. Ч. 3 статті 63 проголошує, що засуджений користується всіма 
правами людини і громадянина, за винятком обмежень, які визначені за-
коном і встановлені вироком суду. 

70. Відповідно до статті 64 конституційні права і свободи людини і 
громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Кон-
ституцією України. 

B. НОРМАТИВНІ ПОЛОЖЕННЯ, ЯКИМИ ЗАКРІПЛЕНІ УМОВИ 
УТРИМАННЯ В «КОРИДОРІ СМЕРТІ» 

71. Умови утримання в «коридорі смерті» в пенітенціарній системі 
України були послідовно врегульовані Інструкцією щодо умов утримання 
осіб, засуджених до виключної міри покарання від 20 квітня 1998 року 
(далі – Інструкція) та Тимчасовими положеннями щодо умов утриман-
ня осіб, засуджених до виключної міри покарання в слідчих ізоляторах 
від 25 червня 1999 року (далі – Тимчасові положення). 

72. Інструкцією закріплено, що після винесення остаточного вироку, 
особи, засуджені до смертної кари, повинні утримуватись окремо від інших 
засуджених у спеціально облаштованих камерах. У виключних випадках, 
в одній камері могли утримуватись не більше двох таких засуджених. 
Площа камери на одного засудженого, який перебував в одиночній каме-
рі, повинна була бути не меншою за 4 квадратні метри, у камері на дві 
особи не меншою за 3 квадратні метри. Засуджені забезпечувались ін-
дивідуальним спальним місцем та постільною білизною. Вони носили 
уніформу, розроблену для особливо небезпечних рецидивістів. Посилан-
ня робились також і на їх правовий статус та обов’язки. Встановлюва-
лись кількість побачень з родичами та кількість листів, яку в’язні могли 
надсилати й отримувати: вони мали право на одне побачення в місяць 
та могли надіслати одного листа на місяць. На отримання пошти об-
межень не було. В’язні могли отримувати дві бандеролі на рік. Вони мали 
право на щоденні одногодинні прогулянки на свіжому повітрі. За межами 
камер в’язні перебували в наручниках. Їм не дозволялось працювати. 

Засуджені могли також читати книжки, журнали та газети, придбані 
у в’язничній бібліотеці та/або куплені через в’язничну торговельну ме-
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режу; вони могли отримувати грошові перекази; вони могли зберігати у 
камерах особисті речі й продукти харчування та купувати їжу й предмети 
туалету у в’язничній крамниці двічі на місяць (на суму не більше розміру 
1 мінімальної заробітної плати), та грати в настільні ігри. Вони могли зу-
стрічатися з адвокатами. Медичне обслуговування здійснювалось відпо-
відно до національного законодавства. 

Засуджені могли звертатися зі скаргами до державних органів. Такі 
скарги мали бути відправленими протягом трьох днів. Скарги Генераль-
ному прокуророві цензурі не підлягали. 

73. Тимчасові Положення у порівнянні з Інструкцією розширювали 
права осіб, засуджених до виняткової міри покарання. Зокрема, засуджені 
мали право на восьмигодинний сон уночі; вони могли отримувати шість 
посилок чи передач та три бандеролі на рік, купувати їжу та предмети ту-
алету у в’язничній крамниці (на суму не більше 70% розміру мінімальної 
заробітної плати); молитися й читати релігійну літературу та зустрічатися 
зі священиком і звертатися зі скаргами до державних органів. Їм дозво-
лялось направляти й отримувати листи без будь-яких обмежень та ма-
ти щомісячні побачення з родичами до двох годин. Посадові особи в’язниці 
повинні були бути присутніми під час таких побачень. Побачення з адво-
катами відповідно до закріпленого права в’язнів на правову допомогу 
здійснювались відповідно до виправно-трудового законодавства. 

C. ЗАКОН «ПРО ПОПЕРЕДНЄ УВ’ЯЗНЕННЯ» 
ВІД 1993 РОКУ (ДАЛІ – ЗАКОН) 

74. Відповідно до Кримінально-процесуального кодексу, попереднє 
ув’язнення є запобіжним заходом, який застосовується до підсудного, об-
винуваченого чи особи, яка підозрюється у вчиненні кримінального діяння, 
що карається позбавленням волі, або до засудженої особи, щодо якої вирок 
ще не виконаний. 

75. Відповідно до ч. 4 статті 8, особи, засуджені до виключної міри 
покарання, вирок щодо яких не став остаточним, утримувались окремо від 
інших затриманих осіб. 

76. Ч. 1 статті 9 Закону проголошує серед іншого, що затримані ма-
ють право (а) на захист відповідно до норм кримінального права, (б) бути 
ознайомленими з правилами утримання, (в) мати щоденну одногодинну про-
гулянку, (г) отримувати двічі на місяць передачу вагою до восьми кіло-
грамів або отримувати необмежені грошові перекази та грошові кошти 
шляхом переказу чи особистого вручення, (д) купувати продукти харчу-
вання та предмети туалету на суму однієї мінімальної місячної заробітної 
плати, розраховуючись чеками, а також необмежену кількість канцеляр-
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ських товарів, газет і книжок у в’язничній крамниці, (е) носити свій влас-
ний одяг та взуття і мати з собою документи та записи щодо їхньої кри-
мінальної справи, (є) користуватися телевізорами, отриманими від родичів 
чи інших осіб, та настільними іграми, газетами та книжками, взятими у 
бібліотеці в попередньому місці їхнього затримання, або купленими у 
крамниці, (ж) окремо відправляти релігійні обряди й користуватися ре-
лігійною літературою та предметами, виготовленими з напівкоштовних 
матеріалів, які стосуються їхньої віри, за умови, що вони не призводять до 
порушення правил, які застосовуються в місцях попереднього ув’язнення та 
не обмежують прав інших осіб, (з) спати вісім годин уночі, протягом яких 
вони не зобов’язані брати участь у процесуальних діях чи робити що-
небудь ще, окрім випадків гострої необхідності, та (и) подавати скарги й 
подання та надсилати листи державним органам й посадовцям у порядку, 
передбаченому статтею 13 Закону. 

77. Відповідно до статті 11 затримані повинні бути забезпечені засо-
бами для щоденного використання, які відповідають санітарним та гігієніч-
ним вимогам. Площа камери на одну особу не повинна бути меншою за 
2,5 квадратні метри. Затримані повинні забезпечуватись харчуванням, ін-
дивідуальним спальним місцем, постільною білизною та іншими предмета-
ми й щоденним забезпеченням безкоштовно та відповідно до норм, зат-
верджених Урядом. За необхідності вони забезпечуються одягом та взуттям 
встановленого зразка. 

78. Відповідно до ч. 1 статті 12 дозвіл для родичів та інших осіб на 
побачення із затриманим (зазвичай один раз на місяць від однієї до двох 
годин) надається керівництвом місця затримання, але лише за письмової 
згоди слідчого, слідчого органу чи суду, у провадженні яких знаходиться 
справа. Згідно з ч. 4 затримані мають право на побачення із захисником, з 
яким вони можуть зустрічатись наодинці без обмеження кількості побачень 
чи їх тривалості, з моменту, коли адвокат отримує право діяти у такій якості, 
такий дозвіл має бути наданий у письмовій формі особою чи органом, у 
провадженні якого знаходиться справа. 

79. Відповідно до ч. 1 статті 13 затримані можуть листуватися зі сво-
їми родичами та іншими особами й підприємствами, установами та органі-
заціями за письмового дозволу органу, у провадженні якого знаходиться 
справа. З моменту початку перебігу засудження, кореспонденція більше не 
піддається жодним обмеженням. 

D. ВИПРАВНО-ТРУДОВИЙ КОДЕКС (ДАЛІ – КОДЕКС) 

80. Відповідно до статті 28 Кодексу (Основні вимоги режиму в міс-
цях позбавлення волі) основними вимогами режиму в місцях позбавлення 
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волі є: обов’язкова ізоляція засуджених і постійний нагляд за ними з тим, 
щоб виключалася можливість учинення ними нових злочинів чи інших 
антигромадських вчинків; точне і неухильне виконання ними своїх обов’яз-
ків; різні умови тримання залежно від характеру та ступеня громадської 
небезпеки вчиненого злочину, особи і поведінки засудженого. 

Засуджені повинні носити одяг єдиного зразка. Їх піддають обшукові; 
особистий обшук провадиться особами однієї статі з обшукуваним. Коре-
спонденція засуджених, а також посилки, передачі й бандеролі, що над-
ходять на їхнє ім’я, підлягають перегляду. У виправно-трудових установах 
встановлюється суворо регламентований внутрішній розпорядок. 

Зберігання засудженими при собі грошей та цінних речей, а також 
предметів, які заборонено використовувати у виправно-трудових установах, 
не допускається. Виявлені в засуджених гроші та цінні речі вилучаються 
і, як правило, передаються в доход держави за мотивованою постановою 
начальника виправно-трудової установи, санкціонованою прокурором. 

Перелік і кількість предметів та речей, які засуджені можуть мати 
при собі, а також порядок вилучення предметів, які заборонено викорис-
товувати у виправно-трудових установах, встановлюються Правилами вну-
трішнього розпорядку виправно-трудових установ. 

У порядку, встановленому Кодексом, засудженим дозволяється купува-
ти за безготівковим розрахунком продукти харчування і предмети першої 
потреби, мати побачення, одержувати посилки, передачі, бандеролі, грошо-
ві перекази, листуватися, відправляти грошові перекази родичам. 

81. Ч.1 статті 37 (Придбання засудженими продуктів харчування і 
предметів першої необхідності) передбачається, що засудженим дозволя-
ється купувати за безготівковим розрахунком продукти харчування і пред-
мети першої потреби на кошти, одержані за переказами. 

82. У статті 40, серед іншого закріплено, що побачення надається пі-
сля пред’явлення адвокатом ордера юридичної консультації і докумен-
та, що посвідчує його особу. Кількість і тривалість побачень не обмежу-
ються та, за заявою адвоката, можуть проводитись віч-на-віч без присутнос-
ті охорони. 

83. Відповідно до статті 41 (Одержання засудженими до позбавлення 
волі посилок, бандеролей і передач) засудженим, яких тримають у випра-
вно-трудових колоніях, дозволяється одержувати протягом року: у колоніях 
загального режиму – сім посилок (передач), посиленого режиму – шість по-
силок (передач), суворого і особливого режиму – п’ять посилок (передач). 
Засудженим, яких тримають у виховно-трудових колоніях, дозволяється 
одержувати протягом року: у колоніях загального режиму – десять поси-
лок (передач), посиленого режиму – дев’ять посилок (передач). 

Засудженим, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі в 
тюрмах, не дозволяється одержувати посилки (передачі). 
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Засудженим, незалежно від призначеного їм виду режиму, дозволя-
ється одержання не більш як двох бандеролей на рік, а також придбання 
без обмеження літератури через книготорговельну мережу. 

У виправно-трудових колоніях-поселеннях усіх видів кількість поси-
лок, передач і бандеролей, одержуваних засудженими, не обмежується. 

Перелік продуктів харчування і предметів першої потреби, які дозво-
ляється одержувати засудженим у посилках, бандеролях і передачах, а та-
кож порядок приймання та вручення засудженим посилок, бандеролей і пе-
редач встановлюються Правилами внутрішнього розпорядку виправно-тру-
дових установ. 

84. Відповідно до статті 42 (Одержання і відправлення засудженими 
до позбавлення волі грошових переказів) засудженим дозволяється одер-
жувати без обмеження грошові перекази і відправляти грошові перекази 
родичам, а з дозволу адміністрації виправно-трудової установи й іншим осо-
бам. Одержані за переказами гроші зараховуються на особистий рахунок за-
судженого. 

85. Ч. 2 статті 43 (Листування осіб, засуджених до позбавлення волі) 
в тюрмах засуджені можуть одержувати листи без обмеження їх кількості, 
а відправляти листи за такими нормами: на загальному режимі – один лист 
на місяць, на суворому режимі – один лист на два місяці. 

E. ЗАКОН «ПРО ПРОКУРАТУРУ» 

86. Відповідно до ч. 1 статті 12 прокурор розглядає заяви і скарги про 
порушення прав громадян та юридичних осіб, крім скарг, розгляд яких від-
несено до компетенції суду. Ч. 4 передбачає, що прийняте прокурором рі-
шення може бути оскаржено вищестоящому прокуророві, а в передбачених 
законом випадках – до суду. Ч. 5 передбачено, що рішення Генерального 
прокурора є остаточним. 

87. Відповідно до статті 38 прокурор, його заступник мають право в 
межах своєї компетенції витребувати із суду будь-яку справу або категорію 
справ, за якими вироки, рішення, ухвали або постанови набрали законної 
сили. За наявності підстав для перегляду справи в порядку судового нагляду 
прокурор виносить протест на вирок, рішення, ухвалу або постанову суду. 

88. Відповідно до ч. 1 статті 44 предметом нагляду є додержання за-
конності під час перебування осіб у місцях тримання затриманих, попе-
реднього ув’язнення, виправно-трудових, інших установах, що виконують 
покарання або заходи примусового характеру, які призначаються судом, 
додержання встановленого кримінально-виконавчим законодавством по-
рядку та умов тримання або відбування покарання особами у цих устано-
вах, їх прав і виконання ними своїх обов’язків. Прокурор, який здійснює 
нагляд, має право у будь-який час відвідувати місця тримання затриманих, 
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попереднього ув’язнення, установи, в яких засуджені відбувають покаран-
ня, установи для примусового лікування і перевиховання, опитувати осіб, 
що там перебувають, знайомитись із документами, на підставі яких ці осо-
би затримані, заарештовані, засуджені або до них застосовано заходи при-
мусового характеру; перевіряти законність наказів, розпоряджень і по-
станов адміністрації цих установ, зупиняти виконання таких актів, опро-
тестовувати або скасовувати їх у разі невідповідності законодавству, 
вимагати від посадових осіб пояснень з приводу допущених порушень. 

ІІІ. ВІДПОВІДНІ ДОКУМЕНТИ РАДИ ЄВРОПИ 

РЕЗОЛЮЦІЯ ПАРЛАМЕНТСЬКОЇ АСАМБЛЕЇ № 1097 (1996) 
ПРО СКАСУВАННЯ СМЕРТНОЇ КАРИ В ЄВРОПІ 

89. У цій резолюції Асамблея висловила жаль з приводу страт, які, 
як повідомлялося, були незадовго до того виконані у Латвії, Литві та Укра-
їні. Зокрема, вона засудила Україну за очевидне порушення її зобов’язань 
ввести мораторій на виконання вироків у вигляді смертної кари, взятих 
під час приєднання до Ради Європи. Вона закликала цю країну поважати 
свої зобов’язання стосовно введення мораторію на виконання смертної 
кари і негайного скасування смертної кари, застерігши її, що подальше 
порушення зобов’язань, особливо виконання вироків щодо смертної кари, 
призведе до наслідків за Процедурою № 508 (1995). 

РЕЗОЛЮЦІЯ № 1112 (1997) ПРО ДОТРИМАННЯ УКРАЇНОЮ 
ЗОБОВ’ЯЗАНЬ, УЗЯТИХ НА СЕБЕ ПРИ ВСТУПІ ДО РАДИ ЄВРОПИ 

ЩОДО ВВЕДЕННЯ МОРАТОРІЮ НА ВИКОНАННЯ 
СМЕРТНИХ ВИРОКІВ 

90. Асамблея підтвердила у цій резолюції, що вона отримала офіційну 
інформацію, що в першій половині 1996 р. в Україні було проведено ві-
сімдесят дев’ять страт, і висловила жаль, що органи влади України не по-
відомили її про кількість страт, проведених у другій половині цього року. 
Асамблея була особливо шокована, коли дізналася, що страти в Україні зна-
ходяться під завісою секретності, тож, очевидно, навіть родинам засуд-
жених не повідомляються про них, і що, як повідомлялося, страчені засу-
джені хороняться у непозначених могилах. Вона засудила Україну за пору-
шення її зобов’язання запровадити мораторій на виконання смертної кари, 
висловила жаль з приводу страт, що вже мали місце, і висунула вимогу, 
щоб Україна негайно дотрималася своїх зобов’язань і зупинила виконан-
ня вироків щодо смертної кари, які чекають виконання. 
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РЕЗОЛЮЦІЯ № 1179 (1999) ТА РЕКОМЕНДАЦІЯ № 1395 (1999) 
ЩОДО ДОТРИМАННЯ УКРАЇНОЮ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ 

91. У цих документах Асамблея зазначила, що Україна не виконала 
своїх зобов’язань (212 осіб були страчені з 9 листопада 1995 р. до 11 березня 
1997 р. відповідно до офіційних джерел). У той самий час вона відзначила, 
що з 11 березня 1997 р. в Україні діє de facto мораторій на виконання ви-
років щодо смертної кари. Асамблея наполягала, щоб мораторій був під-
тверджений de jure і щоб Верховна Рада ратифікувала Протокол № 6 до 
Конвенції. Вона наголосила на важливості фактичного мораторію на стра-
ти і твердо проголосила, що якщо матимуть місце подальші страти, вірчі 
грамоти парламентської делегації України будуть анульовані на наступ-
ній сесії Асамблеї відповідно до правила 6 Регламенту. 

ІV. ЗВІТИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО КОМІТЕТУ ПРО ЗАПОБІГАННЯ 
КАТУВАННЮ, НЕЛЮДСЬКОМУ ТА ТАКОМУ, ЩО ПРИНИЖУЄ 
ЛЮДСЬКУ ГІДНІСТЬ, ПОВОДЖЕННЮ ЧИ ПОКАРАННЮ (КПК) 

92. Делегати КПК відвідали місця позбавлення волі в Україні у 1998, 
1999 та 2000 рр. звіти з кожного з візитів були опубліковані 9 жовтня 2002 р. 
разом із відповідями на звіти Українського Уряду. 

Звіт 1998 року 

93. Візит делегації, що відбувся з 8 по 24 лютого 1998 р., був першим 
періодичним візитом в Україну. У ході візиту делегація оглянула, серед ін-
шого, СІЗО (слідчий ізолятор) № 313/203 у Харкові. На першому поверсі 
блоку № 2 СІЗО № 203 розміщувалися на той час п’ятнадцять ув’язнених, 
засуджених до смертної кари, хоча, як зазначалося у примітці до звіту, деле-
гація була запевнена, що з 11 березня 1997 р. фактичний мораторій на ви-
конання смертної кари дотримувався. 

94. У своєму звіті (§ 131) КПК насамперед висловив серйозну стур-
бованість щодо умов утримання, у яких перебували ці ув’язнені, і щодо 
режиму, який до них застосовувався. Зазначалося, що засуджені до смер-
тної кари зазвичай утримувалися по двоє в камерах 6,5-7 м2. Камери не 
мали доступу природного освітлення, оскільки вікна були затемнені мета-
левими листами. Штучне освітлення, що постійно було ввімкнене, було 
не завжди достатньо сильним, в результаті чого деякі камери були напівтем-
ними. Для провітрювання камер ув’язнені могли з допомогою шнурка 
відкрити заслін; незважаючи на це, камери були дуже вологими і досить 
холодними (§ 132). 
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Обладнання камер було описано у звіті як елементарне, що складалося 
з металевого ліжка та/або відкидної платформи (з тонким матрацом, прос-
тирадлами сумнівної чистоти і ковдри, яка очевидно була недостатньою, 
щоб вберегти від холоду), полиці і двох вузьких табуретів. Передбачало-
ся, що ув’язнені слухатимуть радіопрограми через приймач, вмонтований 
у стіну камери, але делегацію повідомили, що радіо працювало споради-
чно (там само). 

Усі камери мали невідокремлені унітази, які добре проглядалися з 
житлової частини; в результаті, ув’язнений, що використовував туалет, по-
винен був робити це перед очима свого співкамерника. Що стосується туа-
лету, засуджені до смертної кари знаходилися у такій самій складній ситуа-
ції, як і інші ув’язнені; такі предмети, як мило і зубна паста, були рідкіс-
тю (там само). 

Крім того, було записано, що засуджені до смертної кари не мали 
жодної можливості зайнятися чимось за межами камери, навіть можливо-
сті мати годину прогулянки. У найкращому разі вони могли виходити з ка-
мери один раз на тиждень, щоб піти в душ у блоці, і один раз на місяць, 
якщо вони мали право мати побачення з рідними. Діяльність у камері скла-
далася з читання і прослуховування радіопередач, коли приймач працював. 
Крім щомісячних побачень з рідними, які мали деякі з ув’язнених, контакт з 
людьми був обмежений, в основному, до випадкових візитів православного 
священика чи медичного персоналу, які розмовляли з ув’язненими через 
решітку у дверях камери (§ 133). 

95. КПК підсумував свої висновки таким чином: 
«Якщо коротко, засуджені до смертної кари були закриті 24 години 

на добу в камерах, у яких був дуже обмежений життєвий простір і не було 
доступу природного освітлення і часом дуже бідне штучне освітлення, 
вони фактично не мали можливості зайняти свій час і дуже мало можли-
востей для контакту з людьми. Більшість із них трималися в таких шкідли-
вих умовах значний період часу (від 10 місяців до більш ніж двох років). 
Така ситуація може повністю відповідати законодавчим положенням сто-
совно ставлення до засуджених до смертної кари, чинним в Україні, проте 
це не змінює той факт, що, на думку КПК, вона становить нелюдське і таке, 
що принижує гідність, поводження» (§ 134). 

Крім того, зазначалося, що делегація отримала численні скарги від 
ув’язнених, засуджених до смертної кари, про те, що їм бракувало інфор-
мації про їхньою правову ситуацію, розвиток їхніх справ, наслідки звер-
нень про перегляд справ, розгляд їхніх скарг та ін. (§ 138). 

У своїй відповіді на звіт від 1998 р. Уряд України зазначив, що для 
вирішення проблем, визначених КПК, було здійснено ряд організаційних 
і практичних кроків. Зокрема, було введено в дію Тимчасове положення, 
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щоб гарантувати ув’язненим, засудженим до смертної кари, право на що-
місячне побачення з рідними, право на побачення з адвокатом для отри-
мання правової допомоги, право на побачення зі священиком і право 
отримувати і надсилати листи без обмежень. Крім того, зазначалося таке: 

(і) що засуджені до смертної кари матимуть щоденні прогулянки 
на відкритому повітрі і що з цією метою буде перебудовано і переоснащено 
196 ярдів площі у слідчих ізоляторах; 

(іі) що з метою вдосконалення природного освітлення і доступу 
повітря в камери ставні і металеві козирки над вікнами камер були зняті; 

(ііі) що з метою інформування ув’язнених, засуджених до смертної 
кари, про їхні права і правовий статус витяг з Тимчасового положення 
був прикріплений на стіні кожної камери. 

Звіт 1999 року 

97. Делегація КПК відвідала Україну з 15 по 23 липня 1999 р., у ході 
візиту вона знову оглянула СІЗО № 313/203 у Харкові, де на час візиту 
утримувалося 23 засуджених до смертної кари. Звіт відзначав, що з часу 
попереднього візиту сталися деякі зміни. Зокрема, камери мали природне 
освітлення і були краще обладнаними, ув’язнені мали щоденну прогуля-
нку на відкритому повітрі тривалістю одна година, хоча було зауважено, 
що було недостатньо місця для справжніх фізичних вправ (§§ 34-35). 
Крім того, звіт відзначав важливий прогрес, досягнутий у забезпеченні пра-
ва ув’язнених на побачення з рідними та листування (§ 36). Однак КПК від-
значив певні неприйнятні умови утримання, включно з фактом, що ув’яз-
нені продовжували витрачати 23 із 24 годин на добу в камерах і що можли-
вість контакту з людьми залишалася дуже обмеженою (§ 37). 

Звіт 2000 року 

98. Третій візит в Україну відбувся з 10 по 21 вересня 2000 р., у ході 
цього візиту делегація оглянула, серед іншого, СІЗО № 15 у Сімферополі. 
КПК привітав рішення органів влади України скасувати смертну кару і 
звернув увагу, що вироки щодо більшості із близько 500 засуджених до 
смертної кари були замінені на довічне ув’язнення. 

99. Незважаючи на ці позитивні кроки, КПК констатував, що повод-
ження з цією категорією ув’язнених було основним джерелом стурбова-
ності для Комітету (§ 67). Зазначалося, що на додаток до попередньої Ін-
струкції, виданої у липні 2000 р., і до введення в дію двох установ з поси-
леним режимом, спеціально призначених для осіб, засуджених до довічного 
ув’язнення, до таких ув’язнених застосовувався режим суворих обмежень 
(§ 68). Тоді як життєвий простір у камерах загалом був задовільним і роз-
почалися роботи з відновлення камер в установах, які відвідувалися, ос-
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новні проблеми стосовно доступу природного освітлення і якості штучного 
освітлення та вентиляції залишалися (§ 69). Крім того, засуджені до довіч-
ного ув’язнення перебували в межах своїх камер 23 години на добу без 
жодної форми організованої діяльності, а що стосується діяльності за межа-
ми камери, то вони мали право на півгодинну прогулянку, яка проходила 
у нестерпних умовах. Ця категорія засуджених майже не мала контакту з 
людьми: з часу набуття чинності Інструкцією у липня 2000 р. побачення 
з рідними були заборонені і ув’язнені мали право надсилати один лист 
кожні два місяці, хоча не було обмеження щодо отримання листів (§ 70). 

100. У своїй відповіді на звіт Уряд України зазначив про подальші 
зміни в законодавстві, які забезпечили право засуджених до довічного 
ув’язнення на щоденну прогулянку тривалістю одна година і два побачення 
з рідними на місяць тривалістю до чотирьох годин. Крім того, з метою за-
безпечення належного доступу світла металеві ставні були зняті з вікон у 
всіх камерах. 

ПРАВО 

І. ПОПЕРЕДНІ ЗАУВАЖЕННЯ УРЯДУ 

101. Уряд повторив заперечення, зроблені на стадії провадження 
щодо прийнятності. Він вважав, що заявник, який перебував у «коридорі 
смерті» протягом чотирьох років, ніколи не скаржився до виконавчих або 
судових органів будь-якого рівня стосовно заявлених порушень його 
прав. У зв’язку із цим він не надав Уряду можливості відреагувати відпо-
відно до заявлених порушень його прав та захистити його національними 
засобами, призначеними захищати права при заявлених порушеннях. 

102. Уряд підкреслив, що існуюча правова система (насамперед Кон-
ституція та інші правові акти) надають реальну можливість ефективного 
правового захисту прав людини. Він звертається до § 1 статті 55 Консти-
туції України, згідно з якою «кожному гарантується право оскаржити в 
суді рішення, дію або бездіяльність органів державної влади, місцевого 
самоврядування, посадових або службових осіб». Уряд звертався в зв’язку 
з цим до рішення Конституційного Суду від 25 грудня 1997 року, в якому 
суд вказав: «Частину першу статті 55 Конституції України треба розуміти 
так, що кожному гарантується захист прав і свобод у судовому порядку. 
Суд не може відмовити у правосудді, якщо громадянин України, інозе-
мець, особа без громадянства вважають, що їх права і свободи порушені 
або порушуються, створено або створюються перешкоди для їх реалізації 
або мають місце інші ущемлення прав та свобод». 
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103. Уряд далі повторив, що відповідно до § 1 статті 248 Цивільного 
процесуального кодексу «Громадянин має право звернутися до суду, якщо 
вважає, що рішенням, дією або бездіяльністю державного органу, юри-
дичної або службової особи під час здійснення ними управлінських функ-
цій порушено його права чи свободи. Серед суб’єктів, зазначених у частині 
першій цієї статті, рішення, дії або бездіяльність яких може бути оскар-
жено до суду є органи державної виконавчої влади та їх службові особи». 

104. Заявник не погодився із заявою Уряду, заявляючи, що він вико-
ристав усі національні засоби захисту, що були в його розпорядженні. 

105. Суд повертається до своєї усталеної практики, якою закріплено, 
що метою принципу використання національних засобів захисту відповідно 
до статті 35 § 1 Конвенції дає державам-учасницям можливість поперед-
ження чи виправлення порушень прав, допущених ними, перед тим, як 
заява подається до Суду. Проте, лише ті засоби будуть наявними та доступ-
ними, які є ефективними. Стверджуване невичерпання покладає на Уряд 
обов’язок довести Суду, що такий засіб був ефективним одночасно як на 
практиці, так і в теорії. 

У разі, якщо тягар доведення виконаний, від заявника залежить дове-
сти, що засіб захисту, який наведений Урядом, був фактично використа-
ний або був у зв’язку із певними обставинами справи неефективним чи не-
адекватним. Однією з таких обставин може бути те, що державні структури 
влади залишались абсолютно пасивними щодо серйозних заяв стосовно 
невиконання своїх обов’язків або спричинення страждань посадовими осо-
бами держави, наприклад, при виконанні рішення суду. За таких обста-
вин тягар доведення виникає знову і покладається на Уряд – відповідач, 
який має показати, що він зробив у відповідь на масштаб та серйозність 
оскаржуваних питань (див. наприклад, рішення Суду від 28 липня 1999 
року у справі «Селмуні проти Франції» (заява № 25803/94, §§ 74-77, 
ECHR 1999-V). 

106. Суд повторює, що за цим правилом заява має братись до уваги ра-
зом із контекстом. Відповідно, було визнано, що стаття 35 повинна застосо-
вуватись із значною гнучкістю та без особливого формалізму. Суд визнав, 
що правило використання національних засобів захисту не є абсолютним 
чи вирішальним, щоб застосовуватись автоматично; в перегляді, чи було до-
тримано це правило, суттєвими є конкретні обставини індивідуальної спра-
ви. Це означає, крім інших речей, що Суд має реально брати до уваги не 
тільки існування формального засобу захисту в правовій системі Договірної 
Сторони, але й загальний правовий та політичний контекст, в яких вони від-
бувались, так само, як і персональні обставини заявника (див. «Акдівар 
та Інші проти Туреччини», рішення від 16 вересня 1996 року, Reports of 
Judgments and Decisions 1996-IV, p. 1211, § 69). 
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107. У цій справі Суд відмітив, з огляду на усні показання свідків, на-
дані представникам делегації та документи, подані сторонами, що заяв-
ник не скористався можливістю подати будь-яку скаргу – усну чи письмо-
ву – начальникові слідчого ізолятора, його заступникові чи старшому охо-
ронцеві або прокуророві щодо умов його утримання. Суд вважає такими, 
що заслуговують на довіру твердження начальника слідчого ізолятора, 
що він регулярно раз на тиждень приходив побачити засуджених до смерт-
ної кари (див. пункт 35). 

108. З іншого боку, Суд відмічає, що хоча начальник слідчого ізоля-
тора зазначав, що кожний засуджений до смертної кари підписував доку-
мент, яким були передбачені їхні права та обов’язки, заявник скаржився, 
що він не отримував такого документа до дня візиту представників Суду, 
проте відмовився підписати його (див. пункт 17). Таким чином, він не мав 
необхідних знань щодо обсягу його прав та обов’язків. 

Уряд не представив доказів, аби показати, що заявник був іншим чи-
ном повідомлений про його права або про відповідні способи, якими він 
міг знайти можливість виправити суть його скарг. За цих обставин не 
можна поставити заявникові за вину те, що він не звертався з формальною 
скаргою щодо його умов утримання в ув’язненні належним чином. 

109. Суд бере до уваги той факт, що заявник мав регулярні побачен-
ня з адвокатом, під час яких міг обговорювати правові аспекти, в тому 
числі і умови утримання Однак не заперечується, що адміністрація слідчого 
ізолятора наполягала на присутності охоронця на побаченнях заявника з 
його адвокатами та його родичами (див. пункт 24). Заявникові, який не міг 
у цих обставинах вільно спілкуватись з адвокатами або родичами, не можна 
дорікати за неподання жодної скарги стосовно його умов утримання, які 
мали б включати заяви стосовно адміністрації слідчого ізолятора. 

Щодо можливості ініціювання цивільних дій у суді, то Суд повторює, 
що § 1 статті 35 вимагає використання не тільки національних засобів за-
хисту, які є доступними, але також ефективними в отриманні відшкоду-
вання за заявлені порушення прав людини, гарантовані Конвенцією. Оскіль-
ки відповідає дійсності те, що заявник не розпочав цивільне проваджен-
ня, щоб оскаржити умови утримання, Суд зауважує, що Уряд не показав, 
яким чином таке провадження могло призвести до покращення умов. Він 
не надав також жодного прикладу з національної судової практики, щоб 
показати, що таке провадження, ініційоване засудженим, могло мати пер-
спективи успіху. 

110. За цих обставин Суд доходить висновку, що не було доведено 
із значною впевненістю, що наслідком засобів захисту, запропонованих 
Урядом, було б отримання відшкодування заявником за його скаргами щодо 
умов утримання. Відповідно, Суд вирішив, що заперечення Уряду стосовно 
невикористання національних засобів захисту не можуть бути взятими до 
уваги. 
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ІІ. ЗАЯВЛЕНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 3 КОНВЕНЦІЇ 

111. Заявник скаржиться на умови, яким його було піддано в «кори-
дорі смерті» в Сімферопольському слідчому ізоляторі, заявляючи, що ці 
умови призвели до поводження, що підпадає під дію статті 3 Конвенції, 
яка проголошує таке: 

«Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, 
що принижує гідність, поводженню чи покаранню». 

A. УМОВИ УТРИМАННЯ ЗАЯВНИКА В «КОРИДОРІ СМЕРТІ» 

1. Позиції сторін 

112. Заявник зазначає, що його право на побачення з сім’єю було 
обмежено до одного побачення на місяць по 10-20 хвилин, що йому не до-
зволялось мати прогулянки на свіжому повітрі, що в його камері була 
лише одна маленька лампа, не було вікон, дзеркала та вагів і що йому не 
дозволено було отримувати посилки з продуктами харчування, вітамі-
нами, книгами та одягом. Він стверджував, що якість харчів у слідчому 
ізоляторі була незадовільною, що викликало у нього пронос та болі в шлун-
ку й не містила ніякого м’яса, овочів чи білого хліба. Він також зазначає, 
що під час візитів його дружини йому не дозволялось розмовляти з нею 
рідною мовою. Він також зазначав, що він був позбавлений предметів 
першої необхідності, таких, як зубна паста, мило та шампунь, що він не 
мав гарячої води та що холодна вода була доступною лише час від часу: 
він приймав душ лише один раз на десять днів по 5 хвилин без мила. Він 
зазначав, що всі засуджені, дехто з них хворі на СНІД, голилися одним ле-
зом. Насамкінець він стверджує, що він був позбавлений будь-якої квалі-
фікованої медичної допомоги та що у слідчому ізоляторі не було ні телеві-
зора, ні радіо, ні іншої можливості спілкуватись з навколишнім світом. 

113. У своїх письмових зауваженнях, які Суд отримав 17 березня 
1999 року, заявник зазначав, що між 10 лютого та 10 жовтня 1997 року він 
перебував у камері разом з іншими засудженими. Три місяці пізніше тре-
тій в’язень, що страждав на рак та туберкульоз, був переведений до його 
камери, а двоє після того померли від дистрофії. 

114. За його твердженням радіо на стіні його камери працювало рід-
ко й умивальник був встановлений лише у січні 1999 року. У камері не 
було гарячої води. Він стверджував, що дуже часто в їжі траплялися тар-
гани та клопи. Він був позбавлений можливості отримувати посилки з 
їжею до 8 кілограм двічі на місяць. Проте, були обмеження на види хар-
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чування: сир та риба, наприклад, були заборонені як продукти харчування, 
що швидко псуються. 

115. Далі заявник зазначає, що побачення з його дружиною тривали 
не більше тридцяти хвилин. Він був відокремлений від неї решіткою та 
склом. Він також скаржився, що лезо, яку йому видавали, вже була у ви-
користанні і що постільна білизна не була належним чином випрана, а та-
кож що йому дозволялось приймати душ лише один раз на дванадцять чи 
чотирнадцять днів. Він також стверджує, що його ніколи не оглядав лікар. 
Коли у лютому 1999 року він звернувся по допомогу до лікаря, він прийшов 
лише наступного дня й пішов, не оглянувши його, та сказав: «Неможливо 
лікувати печію, коли вона спричинена поганим харчуванням». 

116. Заявник зазначав, що до січня 1998 року він міг витрачати у крам-
ниці слідчого ізолятора лише 15 гривень, у крамниці не було нічого, окрім 
книжок, які коштували вдвічі дорожче, аніж за межами слідчого ізолято-
ра. Його не забезпечували ніякими газетами й не дозволяли отримувати 
їх від родичів. До травня 1998 року йому не дозволялось мати щоденні про-
гулянки на свіжому повітрі, а ті прогулянки, які йому пізніше були дозволе-
ні, тривали не більше 15-30 хвилин. Він зазначав, що дозвіл на написання 
листів був йому наданий 3 травня 1998 року. 

117. У своїх письмових зауваженнях по суті від 5 серпня 1999 року 
заявник повторював, що його камера не провітрювалась до 24 травня 1998 
року. Пізніше він почав ходити на прогулянки на свіжому повітрі, які три-
вали 20 чи 30 хвилин, але крім прогулянок у наручниках по 15 метровому 
майданчику, він не мав можливості робити будь-які фізичні вправи. У кінці 
грудня 1998 року одна частина вікна в його камері була видалена, і по-
чало циркулювати свіже повітря. 

118. Заявник також зазначав, що харчування було дуже низької якос-
ті та без будь-якого м’яса. Він часто знаходив у їжі тарганів, черв’яків, мух 
та інших комах. Більше того, засуджені до смертної кари отримували лише 
15 грамів цукру на день, кількість якого він вважав недостатньою. За останні 
шість місяців вони взагалі не отримували цукру. Оскільки торкалися пи-
тань гігієни, заявник казав, що йому дозволялось приймати душ лише 
один раз у десять або навіть дванадцять днів у дуже брудній душовій. 
Душ приймали від 5 до 10 хвилин. Більше того, засуджені користувалися 
одноразовими лезами, які використовувались декілька разів. Їх не забез-
печували милом та зубною пастою, і вони не могли отримувати ці предмети 
від родичів. Далі заявник зазначає, що медичне обслуговування у слідчо-
му ізоляторі було недостатнім, а адміністрація не забезпечувала стоматоло-
гічного обслуговування; зуби ніколи не лікували, лише виривали. Від за-
значав, що він не міг спати чи відпочивати завдяки галасу навколо його 
камери та лампи, яка була увімкнена 24 години на добу. 
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119. Заявника двічі карали, його замикали на десять днів у камері, з 
якої все було винесено. Причиною другого його покарання було те, що 
охоронець знайшов у камері заявника мило високої якості, а він відмови-
вся пояснити, де він його знайшов. 

120. Заявник також повторював, що йому не дозволяли раз на місяць 
бачити своїх родичів і що протягом трьох з половиною років він не мав 
ніяких інтимних стосунків зі своєю дружиною. Під час візитів йому не до-
зволялось говорити рідною мовою, і тому він був підданий дискримінації 
з огляду на його дагестанське походження. 

121. За його твердженнями, засудженим не дозволялось отримувати 
ніяких щоденних газет чи дивитися телевізор або слухати радіо, крім того, 
радіо було постійно зламаним. Заявникові було дозволено мати письмові 
контакти із зовнішнім світом з травня 1998 року. Проте, листи декілька 
разів губилися. Листи піддавались цензурі. Його камера була дуже бідно 
обладнана. До грудня 1998 року він не мав умивальника. 

122. Уряд вважав, що всі чинні правила, які були застосовані до заяв-
ника, включаючи ті, що стосуються обладнання камери, медичного обслуго-
вування, побачень та кореспонденції, як це передбачено Законом, Випра-
вно-трудовим кодексом, Інструкцією та Тимчасовими положеннями, були 
дотримані. Відповідно до п. 4 статті 8 Закону, особи, засуджені до смерт-
ної кари, утримувались окремо від інших засуджених. Він зазначав, що 
обладнання в камері заявника було виконано відповідно до санітарно-
гігієнічних норм: площа камери становила 12 квадратних чи 48 кубічних 
метрів, мала радіо, ліжко, стіл, необхідне природне та електричне освітлен-
ня, холодну водопровідну воду та туалет. Будівля слідчого ізолятора мала 
центральну опалювальну систему, яка функціонувала восени та в зимовий 
період. Заявник забезпечувався триразовим харчуванням, одягом, взуттям 
та постільною білизною, як закріплено п.3 статті 13 Закону. 

123. Далі Уряд зазначав, що медичне обслуговування, допомога, профі-
лактика та антиепідемічні заходи для осіб, що засуджені до смертної ка-
ри, були передбачені та здійснювались відповідно до законодавства про 
охорону здоров’я. За твердженнями Уряду, заявник не звертався по медич-
ну допомогу, і стан його здоров’я був задовільним. Він зазначав, що останні 
твердження про бідні гігієнічні умови, чистоту постільної білизни та відсут-
ність прогулянок на свіжому повітрі були безпідставними. 

124. Уряд зазначав, що відповідно до правил утримання засуджені 
милися не рідше, ніж один раз на десять днів під наглядом лікаря. Вони 
забезпечувалися 50 грамами мила та голилися звичайними або електрич-
ними бритвами. Після кожного душу вони отримували чисту постільну бі-
лизну. Більше того, засуджені могли купити в крамниці мило, зубну пасту, 
зубні щітки та інші речі. Раз на місяць вони могли також купити продукти 
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харчування. Розмір коштів, які могли бути витрачені засудженими у крам-
ниці, складав 50 гривень (45 гривень до 3 липня 1998 року). Заявник купував 
у крамниці продукти харчування кожного місяця. 

125. Уряд зазначав, що з травня 1998 року заявникові були дозволені 
прогулянки на свіжому повітрі у дворі, де він міг також робити фізичні 
вправи. Більше того, коли засуджені до смертної кари проходили медичний 
огляд, наручники використовувались відповідно до законодавства. За тверд-
женнями Уряду, заявник ніколи не скаржився на спосіб, яким сковувались 
його руки. 

126. Він також зазначав, що відповідно до п. 1 статті 12 Закону, після 
того, як справа заявника була розглянута касаційним судом, дозволи на по-
бачення з адвокатом на запит заявника чи з його родичами надавались йому 
начальником Головного управління Міністерства внутрішніх справ в Авто-
номній Республіці Крим або його заступником, відповідальним за установи 
виконання покарань. П. 4 статті 12 Закону передбачено, що побачення з 
адвокатами та захисниками не обмежувались ні в кількості, ні в тривалості. 

127. Наприкінці Уряд зазначав, що з лютого 1997 року заявник не звер-
тався зі скаргами щодо листування зі своїми родичами. Він не писав їм 
листів, а вони не писали йому. Тобто не було обмеження в кількості листів, 
які заявник мав право отримувати. 

128. У своїх подальших зауваженнях Уряд зазначав, що його Упов-
новажений відвідував місце утримання заявника в липні 1999 року. Він 
зазначав, що умови утримання засуджених до смертної кари відповідають 
чинному законодавству, зокрема Інструкції від 20 квітня 1998 року. Уряд 
підкреслив, що були вжиті всі необхідні заходи для покращення правового 
статусу осіб, засуджених до смертної кари, в очікуванні законодавчих деба-
тів стосовно скасування смертної кари. До цього 25 червня 1999 року було 
прийнято Тимчасове положення, яке набуло чинності 11 липня 1999 року. 

2. Оцінка Суду 

129. Як Суд неодноразово зазначав, стаття 3 Конвенції передбачає 
одну з найосновніших цінностей демократичного суспільства. Вона забо-
роняє в абсолютних виразах катування чи нелюдське або таке, що при-
нижує гідність, поводження або покарання, незалежно від обставин і по-
ведінки потерпілого (див. «Лабіта проти Італії» [ВП], № 26772/95, § 119, 
ECHR 2000-IV). 

130. Відповідно до прецедентної практики Суду погане поводження 
повинно досягати певного мінімального рівня суворості, щоб потрапляти 
до сфери дії статті 3 Конвенції. Оцінка цього мінімального рівня суворо-
сті є відносною; вона залежить від усіх обставин справи, таких як трива-
лість поводження, його фізичний і психічний вплив і в деяких випадках 
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стать, вік і стан здоров’я потерпілого (див., серед інших джерел, рішення 
у справі «Ірландія проти Сполученого Королівства» від 18 січня 1978 р., 
Серія А № 25, с. 65, § 162). Крім того, вирішуючи, чи є поводження та-
ким, що принижує гідність, в сенсі статті 3 Конвенції, Суд братиме до 
уваги, чи його метою було принизити і дезорієнтувати відповідну особу і 
чи його наслідки несприятливо вплинули на особистість людини в спосіб, 
який не відповідає статті 3. Навіть відсутність такої мети не може пере-
конливо виключити констатацію порушення цього положення (див. рішен-
ня у справі «Пірс проти Греції», заява № 28524/95, §§ 67-68 і 74, ECHR 
2001-III; і рішення у справі «Валасінас проти Литви», заява № 22558/98, 
§ 101, ECHR 2001-VIII). 

131. Суд послідовно наголошував, що відповідне страждання і при-
ниження повинні в будь-якому разі виходити за межі того невідворотного 
елемента страждання і приниження, пов’язаного з певною формою закон-
ного поводження або покарання. Заходи, які позбавляють особу її свободи, 
часто можуть містити такий елемент. Відповідно до статті 3 Конвенції дер-
жава повинна забезпечити тримання особи під вартою в умовах, які відпові-
дають принципу поваги до людської гідності, щоб спосіб і метод виконання 
заходу не завдавали їй душевного страждання чи мук, які б перевищували 
невідворотний рівень страждання, притаманного триманню під вартою, 
і щоб з огляду на практичні вимоги ув’язнення її здоров’я і благополучність 
були належним чином забезпечені (див. рішення у справі «Кудла проти 
Польщі» [ВП], заява № 30210/96, §§ 92-94, ECHR 2000-XI). 

132. На додаток, як підкреслювалося Судом у рішенні справи «Сьорінг 
проти Сполученого Королівства», сучасні підходи в державах-учасницях 
до питання смертної кари мають значення для оцінки, чи був перевище-
ний прийнятний поріг страждання або приниження (див. рішення у справі 
«Сьорінг проти Сполученого Королівства» від 7 липня 1989 р., Серія А 
№ 161, с. 41, § 104). У разі засудження особи до смертної кари особисті об-
ставини засудженого, умови тримання під вартою перед стратою та трива-
лість тримання під вартою перед стратою є прикладами факторів, які здатні 
підвести поводження або покарання, отримане засудженим, під дію забо-
рони статті 3 (там само). Оцінюючи умови утримання, слід узяти до уваги 
кумулятивний ефект цих умов, а також специфічні скарги заявника (див. 
рішення у справі «Дугоз проти Греції», заява № 40907/98, § 46, ECHR 
2001-II; та рішення у справі «Калашников проти Росії», заява № 47095/99, 
§ 95, ECHR 2002-VI). 

133. Суд відзначає, що заявник скаржився на певні аспекти умов, яких 
він зазнав у слідчому ізоляторі Сімферополя, в якому був ув’язнений. 
У зв’язку з цим Суд ще раз наголошує, що для кожної держави-учасниці 
Конвенція регулює лише факти, що сталися після набуття чинності Конвен-
цією для цієї держави. Таким чином, юрисдикція Суду поширюється на 
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скарги заявника настільки, наскільки вони стосуються періоду після 11 
вересня 1997 р., коли Конвенція набула чинності стосовно України. Проте, 
оцінюючи вплив на заявника умов утримання, Суд може також узяти до ува-
ги весь період, протягом якого він тримався під вартою як ув’язнений, 
включно з періодом до 11 вересня 1997 р., а також умови утримання 
протягом цього періоду (див., рішення у справі «Калашников проти 
Росії», цитоване вище, § 96). 

134. Крім того Суд зауважує, що заявник тримався під вартою як за-
суджений до смертної кари до моменту, коли смертна кара йому була 
замінена на довічне ув’язнення в червні 2000 р., як було зазначено вище 
(§§ 89-91 вище), застосування смертної кари в Україні було предметом су-
ворої і неодноразової критики в резолюціях Парламентської Асамблеї Ради 
Європи, в якій було задокументовано, що з 9 листопада 1995 р. до 11 берез-
ня 1997 р. 212 страт було виконано в цій державі. Проте пізніше Президен-
том України був введений фактичний мораторій на виконання смертної 
кари; 29 грудня 1999 р. Конституційний Суд визнав положення Криміналь-
ного кодексу, які регулювали застосування смертної кари, неконститу-
ційними, а 22 лютого 2000 р. смертна кара була скасована законом і заміне-
на на довічне ув’язнення (§ 14). Заявник був засуджений до смертної кари 
в грудні 1995 року, тобто за 15 місяців до введення мораторію. Суд погод-
жується з тим, що до формального скасування смертної кари та пом’якшен-
ня вироку заявник повинен був перебувати у стані деякої непевності, 
страху і побоювань щодо свого майбутнього. Проте він вважає, що ризик 
того, що вирок буде виконаний, та супроводжуючі почуття страху й побо-
ювань з боку засуджених до смертної кари з часом повинні були меншати 
через фактичне введення мораторію. 

135. На момент засудження заявникові було 29 років. Він був поміще-
ний до Сімферопольського слідчого ізолятора 7 березня 1996 року. Він за-
лишався там після засудження до смертної кари, проголошеного Верхов-
ним судом Автономної Республіки Крим 10 лютого 1997 року та після за-
лишення в силі цього рішення Верховним Судом України 15 травня 1997 
року (§ 11 та 13 вище). 

136. Суд бере до уваги докази заявника, що на початку він не був 
ознайомлений з тюремними правилами та з своїми правами й обов’язка-
ми. Під час візиту делегації Суду його було переведено до іншої камери, 
а також його попросили підписати документ, який передбачав його права 
та обов’язки, без надання йому будь-яких пояснень щодо змісту докумен-
та (§ 17 вище). Інший документ містив ту ж саму інформацію та був при-
кріплений на стіні в камері. Свідчення, які він давав перед делегацією, в 
цьому аспекті були переконливими, та Уряд не надав будь-яких доказів, 
які б показали будь-яку попередню дату, коли б заявник був поінформо-
ваний про його права та обов’язки. 
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137. Суд зауважує, що на дату візиту делегації Суду тридцять в’язнів, 
включаючи заявника, утримувались у Сімферопольському слідчому ізоля-
торі в одиночних камерах або камерах на двох осіб без можливості спілку-
вання з іншими в’язнями (§ 22 вище). Світло в камері заявника було ввімк-
нено 24 години на добу, проте на ніч вимикалось (§ 37 вище). 

138. Сторони не оскаржували того, що вперше заявникові дозволили 
вийти на прогулянку на годину 24 березня 1998 року. Далі Суд узяв до ува-
ги свідчення заявника, що вперше він вийшов на прогулянку без наручників 
31 серпня 1999 року. Ці свідчення співпали із свідченнями пана Назарен-
ка, який перебував у цьому ж слідчому ізоляторі (заява № 39483/98). Суд 
зазначав, що Уряд не підтримував свідчення, надані начальником слідчого 
ізолятора, про те, що в’язні не були в наручниках протягом їхньої щоденної 
прогулянки з березня 1998 року (§ 41 вище). Отже, це означає, що вклю-
чно до травня 1998 року заявник не мав можливості ходити на щоденні 
прогулянки та що він був у наручниках під час них до 31 серпня 1999 року 
(§ 27 вище). 

139. Суд узяв до уваги свідчення заявника про те, що в’язням дозво-
лялось мати щоденні прогулянки, крім того дня, коли вони приймали 
душ, який вони мали кожних сім або десять днів. У зв’язку з цим Суд зазна-
чає, що заявник міг приймати гарячий душ кожних сім або десять днів. Од-
нак неможливо встановити точну дату, коли такий порядок був змінений. 

140. Камера, до якої заявник перебрався на день візиту делегації 
Суду, була прибрана та чиста (§ 55 вище). Площа камери приблизно 
співпадала в даними, наданими в письмових зауваженнях Уряду (§ 122 
вище). Тут був відкритий туалет, умивальник з краном холодної води, два 
ліжка, прикручені до підлоги, центральне опалення та вікно з ґратами. 
Тут були деякі книжки, газети, шматок мила й туалетний папір. Під час 
візиту делегації 4 жовтня 1999 року камера була занадто теплою (§ 59 
вище). Суд звертає увагу, що делегація відвідувала Сімферопольський 
слідчий ізолятор в ту пору року, коли температура сягала 20 градусів. 
Суд узяв до уваги свідчення заявника про те, що колишня камера була в 
гіршому стані, ніж теперішня. 

141. Суд зазначає, що заявникові дозволялось написати одного листа 
кожного місяця з 3 березня 1998 року та що його кореспонденція підля-
гала цензурі (§§ 28 та 121 вище). Ця інформація була підтверджена на-
чальником слідчого ізолятора, який зазначив, що засуджені могли отриму-
вати необмежену кількість листів (§ 39 вище). Суд прийняв до уваги свід-
чення заявника про те, що він не отримав одного з листів його дружини 
(§ 28 вище). Ситуація стосовно відправлення та отримання листів покра-
щилась після 11 липня 1999 року, коли Тимчасове положення набуло 
чинності (§ 39 та 73 вище). 
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142. Суд не міг встановити з повною ясністю, чи скарги заявника сто-
совно його стану здоров’я були обґрунтовані, оскільки протягом візиту 
делегації до Симферопольського слідчого ізолятора їх не супроводжував 
незалежний лікар. Згідно з свідченнями лікаря слідчого ізолятора, заявник 
ніколи не звертався за медичною допомогою (§ 47 вище). Фельдшер 
стверджував, що заявник не звертався за стоматологічними послугами 
(§ 51 вище). З медичної картки заявникові, яка була заведена 20 березня 
1996 року, було з’ясовано, що заявникові було проведено щеплення 21 бе-
резня та 19 вересня 1997 року та 20 березня, 28 квітня 1998 року, і що 
йому було зроблено рентген (включаючи флюорографію) 20 березня та 
22 вересня 1996 року та 11 лютого та 12 серпня 1999 року. 29 квітня 
1998 року йому було проведено повне медичне обстеження та аналіз кро-
ві після його скарг на біль у руці. Лікар дійшов висновку, що його стан 
здоров’я був нормальним, та запропонував вживати більше вітамінів 
(§ 57 вище). 

143. Таким чином, Суд вважає, що медичні висновки та свідчення, 
які були заслухані делегацією 4 жовтня 1999 року, які частково підтверд-
жені свідченнями заявника, доводять, що заявник мав регулярний доступ 
до медичного обслуговування. Більше того, вищезазначені свідчення під-
тверджують аргументи Уряду, що заявник отримував медичну допомогу, 
коли він скаржився на проблеми із здоров’ям. Відповідно до доказів, які 
вивчались, медичне обстеження здійснювалось кваліфікованими та ком-
петентними спеціалістами. Скарги та свідчення, надані заявником, не під-
тверджуються ані прямим, ані непрямим чином, що допомога надавалась 
непрофесійно або що вона спричиняла тілесний біль, інший, ніж той, що 
пов’язаний із терапевтичними заходами. 

144. Скарги заявника сфокусовані на відносно нижчих стандартах 
медичної допомоги, ніж ті, які надавав слідчий ізолятор. Незважаючи на 
це, Суд не отримав доказів підтвердження можливої професійної невід-
повідності або факту, що медична допомога, яка надається медичними пра-
цівниками слідчого ізолятора, не відповідає адекватним стандартам компе-
тентної та професійної допомоги. У світлі цих обставин Суд не може вста-
новити, що умови здоров’я в Симферопольському слідчому ізоляторі були 
в порушення медичних та професійних стандартів. 

145. Далі Суд зазначає, що дружина заявника у своїй якості закон-
ного представника заявника скаржилася на можливість відвідувати сво-
го чоловіка. Вона отримала дозвіл на його відвідання 7, 14 та 21 вересня 
1999 року. Більше того, 21 серпня 1999 року їй була дозволено відвідувати 
свого клієнта кожного четверга. Протягом цих побачень був присутній 
охоронець, який міг перервати бесіду чи закінчити побачення (§ 24 ви-
ще). Проте, Суд не міг достеменно встановити, чи це сталося, коли дру-
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жина заявника відвідувала чоловіка як член його сім’ї чи як його за-
конний представник. Загалом, візити дружини заявника тривали 15-20 
хвилин або найдовше 30 хвилин. Заявник бачився зі своєю дружиною 
двома тижнями раніше візиту делегації до Симферопольського слідчого 
ізолятора, коли вона приходила в якості захисника. Більше того, заявник 
засвідчував, що останній візит його дружини як члена сім’ї відбувся у 
травні 1999 року. Не було документа, який може довести, що після цієї 
дати дружина заявника зверталась за дозволом на побачення зі своїм чо-
ловіком як член його сім’ї. 

146. Далі Суд погоджується зі скаргами заявника про те, що під час 
побачень з дружиною йому не дозволялось розмовляти аварською мо-
вою (§ 24 вище) та що він під час цих побачень був у наручниках. Його 
твердження видавались достовірними, та Уряд не надавав жодних до-
казів для їх оскарження. Однак Суд зазначає, що під час візиту делегації 
заявник не стверджував, що йому продовжували забороняти спілкуватися 
рідною мовою під час побачень з дружиною. 

147. Суд встановлює, що у травні 1999 року заявникові було надано 
дозвіл на отримання посилок та що з цього ж часу він зміг купувати у крам-
ниці слідчого ізолятора більше речей (§ 21). Цей факт був підтвердже-
ний начальником слідчого ізолятора (§ 40 вище). Однак, хоча пізніше 
було сказано, що засудженим дозволялось отримувати 6 посилок з про-
дуктами харчування та дві бандеролі кожного року, заявник зазначав, що 
йому дозволялось отримувати одну посилку та дві бандеролі кожні два 
місяці. 

148. Суд проаналізував у цілому умови, яким заявник був підданий 
протягом ув’язнення в Сімферопольському слідчому ізоляторі. Хоча не-
можливо встановити з впевненістю умови утримання, яким було піддано 
заявника до візиту делегації Суду, деякі факти є незаперечними та чітко 
встановленими. Суд з особливою тривогою відзначає, що до травня 1998 
року заявник разом з іншими ув’язненими, що були засуджені до смерт-
ної кари, був поміщений 24 години на добу в камеру, в якій було дуже 
обмежено житловий простір, вікна камери були закриті ставнями насті-
льки, що було мало або зовсім не було сонячного світла, що не було жод-
ної можливості для прогулянки на свіжому повітрі та що була мала або 
зовсім не було можливості для будь-якої активності чи людських контак-
тів. Разом із зауваженнями КПК стосовно засуджених до смертної кари в 
Україні, що знаходяться в таких же умовах, Суд погоджується, що утри-
мання заявника в таких неприйнятних умовах, як ці, призводить до пово-
дження, що принижує людську гідність усупереч статті 3 Конвенції. Суд 
далі доходить висновку, що ситуація заявника була погіршена тим фактом, 
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ктом, що він протягом цього періоду був засуджений до смертної кари, 
хоча, як зазначено у § 14 та 134 вище, мораторій вступив в дію у березні 
1997 року. 

149. Суд вважає, що у цій справі немає доказів існування позитивно-
го наміру принизити чи збентежити заявника. Однак, незважаючи на те, 
що питання, чи метою поводження було прагнення принизити чи збенте-
жити жертву, є фактором, який слід брати до уваги, відсутність такої мети 
не може виключати констатацію порушення статті 3 Конвенції (див. рішення 
у справі «V. проти Сполученого Королівства» [ВП], заява № 24888/94, § 71, 
ECHR 1999-IX; і рішення у справі «Калашников проти Росії», цитова-
не вище, § 101). Він вважає, що умови, в яких утримувався заявник, зок-
рема, до травня 1998 р., повинні були завдати йому значного психічного 
страждання і принизити його людську гідність. 

150. Суд підтверджує, що між травнем 1998 року та датою візиту де-
легації Суду в жовтні 1999 року відбулись суттєві та прогресивні покра-
щення і в загальних умовах утримання заявника, і в режимі, що застосо-
вувався слідчим ізолятором. Зокрема, були зняті ставні з вікон у камерах, 
проводились щоденні прогулянки та було надано право ув’язненим мати 
побачення й листуватись. Тим не менше Суд зауважує, що до дати вве-
дення цих покращень заявник уже був ув’язнений в цих жахливих умовах 
протягом 24 місяців, включаючи період, що складався з 8 місяців, після 
того, як Конвенція набула чинності для України. 

151. При розгляді суттєвих умов утримання заявника та занять, які 
йому пропонувались, Суд також звернув увагу, що Україна мала серйозні 
соціально-економічні проблеми в ході перехідного періоду і що до літа 
1998 р. адміністрація СІЗО працювала в складних економічних умовах 
і займалася впровадженням нового національного законодавства та відпо-
відних інструкцій. Проте, Суд зауважує, що брак коштів не може, в прин-
ципі, виправдати умови, які були настільки поганими, що перевищили 
поріг поводження, яке суперечить статті 3 Конвенції. Крім того, економічні 
проблеми України не можуть у будь-якому разі пояснити та виправдати 
окремі умови утримання, які були визнані у § 148 як неприпустимі в цій 
справі. 

152. Відповідно, в цій частині було порушено статтю 3 Конвенції. 



С П Р А В А  « А Л І Є В  П Р О Т И  У К Р А Ї Н И »  

 237 

B. ЗАЯВЛЕНЕ ЖОРСТОКЕ ПОВОДЖЕННЯ ІЗ ЗАЯВНИКОМ 
З БОКУ ПОСАДОВИХ ОСІБ СЛІДЧОГО ІЗОЛЯТОРА 

В СІЧНІ 1998 РОКУ ТА В СЕРПНІ 1999 РОКУ 

153. Заявник надав докази делегації Суду, що в січні 1998 року та 20 
серпня 1999 року його було побито (§§ 29 і 30). Він заявив, що кілька 
осіб в масках зайшли до нього в камеру і що їх супроводжував началь-
ник слідчого ізолятора (§ 30). Він також згадував капітана Дорошенка, який 
тільки один був без маски. Другий інцидент стався, за твердженням заявни-
ка, коли він побачив начальника слідчого ізолятора вперше в 1999 році. 
Він заявив, що його було побито тому, що він відмовився зняти шорти, у 
які він був одягнений у спекотну погоду. 

154. Суд повторює, що заявлене жорстоке поводження повинно бути 
підтверджено відповідними доказами (див. mutatis mutandis у справі «Класс 
проти Німеччини», рішення від 22 вересня 1993 року, Серія А № 269, 
сс. 17-18, § 30). Оцінюючи ці докази, Суд приймає критерій доказування 
«поза розумним сумнівом», але додає, що такий доказ може випливати 
зі співіснування достатньо сильних, чітких та послідовних висновків чи 
подібних неспростовних презумпцій факту (див. «Ірландія проти Сполу-
ченого Королівства», рішення від 18 січня 1978, Серія А, № 25, сс. 64-65, 
§ 161; та «Лабіта проти Італії», заява № 26772/95, § 121). 

155. У цій справі Суд зауважує, що у своїх усних свідченнях, наданих 
делегації, заявник зазначав, що побиття траплялися досить часто, навіть 
перед зазначеними подіями. Він не міг упізнати людей, які били його, 
окрім пана Дорошенка, який не був одягнений у маску і віддавав накази. 
Вони били його по спині та порвали його шорти на шматки. Заявник та-
кож не скаржився керівництву тюрми і не вимагав медичної допомоги. 
Він скаржився Генеральному прокуророві (§ 31). 

156. Суд вважає, що позов заявника містить певну кількість деталей 
та факторів, які не очікується знайти у вигаданій розповіді. Однак він за-
значає, що не має згадки про будь-який випадок жорстокого поводження, 
описаного заявником. Більше того, твердження заявника містять певні за-
плутані посилання: незважаючи на те, що в січні 1998 до його камери за-
йшли кілька осіб у масках, яких супроводжував начальник СІЗО, і що капі-
тан Дорошенко також був присутній, заявник стверджував, що другий інци-
дент відбувся, коли він побачив начальника СІЗО вперше. 

157. Заявник також згадує капітана Дорошенка в зв’язку з цим другим 
інцидентом 20 серпня 1999 року. Суд зазначає, що пан В.М. Єлізарєв свід-
чив під час візиту делегації, що він працював начальником слідчого ізолято-
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ра два з половиною роки, тобто з лютого 1997 року, і не може бути правдою 
те, що заявник бачив його вперше 20 серпня 1999 року (§ 30). 

158. Суд висловлює жаль, що делегація не провела бесіду з капітаном 
Дорошенком під час їхнього візиту до Сімферопольського СІЗО. Однак 
він зазначає, що заявник не подавав жодної скарги начальникові СІЗО, його 
заступникові або старшому наглядачу, який також був уповноважений отри-
мувати скарги та заяви (§§ 30 і 54). Також, за його свідченнями, він не подав 
жодної скарги лікареві СІЗО (§ 47). Незважаючи на це, фельдшер офіційно 
стверджував, що заявник не скаржився більше, ніж інші в’язні (§ 50). 

159. Суд повідомлений щодо побоювань заявника про наслідки своєї 
бесіди з делегацією (§ 31). Однак ці побоювання не пояснюють відсутності 
будь-якої скарги про жорстоке поводження з боку службовців СІЗО. Його 
подальші пояснення, що «марно» було подавати скаргу начальникові (§ 30) 
також не переконує Суд. 

160. Заявник зазначає, що бачив начальника СІЗО вперше 20 серпня 
1999 року (§ 30). Це твердження прямо суперечить свідченням, що давав 
начальник, який стверджував, що він регулярно відвідував засуджених, в 
основному щотижня (§ 35). Суд зауважує, що свідчення начальника СІЗО 
були підтверджені заявником у заяві № 39483/98 «Назаренко проти Украї-
ни», який утримувався у тому ж самому СІЗО і був заслуханий делегацією 
того самого дня, коли і цей заявник, і який свідчив, що начальник відві-
дував в’язнів кожного вівторка (§ 28 рішення у справі Назаренко). Суд не 
вважає можливим, що адміністрація СІЗО не застосовувала б ту ж саму 
процедуру до всіх в’язнів, беручи до уваги що в Сімферопольському 
СІЗО перебувало лише тридцять осіб, засуджених до смертної кари (§ 34). 
У світлі цих обставин Суд не приймає це твердження заявника як доказ. 

161. У своїй оцінці, чи є достатньо доказів для підтвердження скарг 
заявника «поза розумним сумнівом», Суд зазначив, що немає медичних 
та матеріальних доказів, які встановлюють, що заявник зазнав, як він 
стверджує, ушкоджень у результаті жорстокого поводження з боку офіце-
рів Сімферопольського СІЗО. Відсутність такого застосування сили офіце-
рами СІЗО підтверджено усними заявами свідків, заслуханих Делегацією. 
Тому Суд вважає неможливим встановити «поза розумним сумнівом», що 
заявник був об’єктом жорстокого поводження у СІЗО, як він це стверджує. 

162. Таким чином, не було порушення статті 3 Конвенції у цьому 
питанні. 
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III. ЗАЯВЛЕНІ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 8 КОНВЕНЦІЇ 

163. У своїй заяві до Комісії заявник стверджував, що його право ба-
чити дружину було обмежено одним побаченням на місяць по 10-20 хви-
лин, і під час їхніх побачень йому не дозволялось розмовляти з нею рід-
ною мовою. Він також вказував, що йому не дозволяли отримувати посил-
ки з продуктами харчування, вітамінами, книгами та одягом. У кінці він 
вказував, що він не мав можливості дивитись телевізор або слухати радіо 
та не мав іншої можливості зв’язуватись з слідчого ізолятора з зовнішнім 
світом. У його письмових зауваженнях щодо прийнятності та суті заявник 
додатково стверджує, що він був позбавлений будь-яких інтимних контак-
тів зі своєю дружиною. 

164. Суд погоджується, що скарги заявника мають бути розглянуті 
відповідно до статті 8 Конвенції, яка передбачає таке: 

«1. Кожен має право на повагу до його приватного і сімейного життя, 
житла і до таємниці кореспонденції. 

2. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього 
права інакше, ніж згідно із законом і коли це необхідно в демократичному 
суспільстві в інтересах національної і громадської безпеки або економіч-
ного добробуту країни, з метою запобігання заворушенням чи злочинам, 
для захисту здоров’я чи моралі або з метою захисту прав і свобод інших 
осіб». 

165. Перш за все, Суд повторює, що Конвенція діє для всіх Договір-
них Сторін виключно стосовно тих подій, які відбулись після набуття 
чинності Конвенцією стосовно цієї Сторони. Суд відповідно має юрис-
дикцію перевіряти скарги заявника настільки, наскільки вони стосуються 
періоду після 11 вересня 1997 року, коли Конвенція набула чинності для 
України. 

A. МОЖЛИВІСТЬ ДЛЯ ЗАЯВНИКА ОТРИМУВАТИ ПОСИЛКИ 
І БАНДЕРОЛІ ТА ЛИСТУВАТИСЯ З РІДНИМИ 

166. Під час візиту делегації Суду до Сімферопольської в’язниці бу-
ло встановлено, що з травня 1998 року заявникові було дозволено писати 
одного листа на місяць (§ 28). Проте Суд не мав можливості встановити 
достатньо чітко, чи використовував заявник це право, та кількість листів, 
які він отримав, і кількість листів, які він надіслав родині. У зв’язку з цим 
Суд повторює, що відповідно до Інструкції заявник мав право надсилати 
одного листа на місяць і отримувати листи без будь-яких обмежень (§ 72 
вище). Більш того, Суд уже зазначав, що заявник не отримав одного ли-
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ста від дружини. Однак він точно не вказував дату, коли цей лист мав на-
дійти йому. За показаннями свідків, заслуханих делегацією, ситуація щодо 
відправлення та отримання пошти набагато покращилась (§§ 39 та 73) після 
набуття чинності Тимчасовими положеннями 11 липня 1999 року. 

167. Суд також зазначає, що з травня 1999 року заявник почав отри-
мувати посилки і мав можливість купляти більше речей у крамниці СІЗО. 
Заявник підтверджував, що йому було дозволено отримувати одну посилку 
та дві бандеролі кожних два місяці (§ 21). 

168. Суд зазначає, що вищезазначені обмеження органів державної 
влади втручаються у право заявника на повагу до його кореспонденції, що 
гарантовано § 1 статті 8 Конвенції, і ці втручання можуть бути виправ-
дані тільки положеннями другого параграфа цієї статті. 

169. Зокрема, щоб не суперечити статті 8, втручання повинно бути 
здійснено «відповідно до закону», мати законну мету і бути необхідним у 
демократичному суспільстві для досягнення цієї мети (див. рішення у спра-
ві «Сільвер та інші проти Сполученого Королівства» від 25 березня 1993 р., 
серія А № 61, с. 32, § 84; і рішення у справі «Петра проти Румунії» від 23 
вересня 1998 р., Звіти 1998-VII, с. 2853, § 36). 

170. Насамперед Суд повинен розглянути, чи втручання було здійс-
нено «відповідно до закону». Цей вираз, по-перше, вимагає, щоб відпо-
відний захід мав певну підставу в національному законодавстві; він та-
кож стосується якості відповідного законодавства і вимагає, щоб воно було 
доступним відповідній особі, яка, крім того, повинна бути здатна передба-
чити його наслідки для себе, а також, це законодавство повинно відпові-
дати принципу верховенства права (див. рішення у справах «Круслін проти 
Франції» та «Ювіг проти Франції» від 24 квітня 1990 р., серія А № 176-А, 
с. 20, § 27, і серія А № 176-В, с. 52, § 26, відповідно). 

171. У своїх письмових зауваженнях Уряд посилався на Закон. У цих 
додаткових зауваженнях, вони посилалися на Виправно-трудовий Кодекс, 
Інструкцію та Тимчасове положення (§ 122). 

1. Період між 11 вересня 1997 року та 11 липня 1999 року 

172. Суд зауважує, що цей Закон регулює умови утримання до того, 
як вирок стане остаточним (§ 74 вище). Із заяв свідків, заслуханих делега-
цією, та з документів, наданих Урядом, видно, що після того, як вирок 
вступав у законну силу, умови утримання засуджених до смертної кари в 
основному регулювались Інструкцією, виданою Міністерством юстиції, 
Генеральною прокуратурою та Верховним Судом (§§ 71-73). Однак Ви-
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правно-трудовий кодекс (далі – Кодекс) передбачає загальні правові осно-
ви умов утримання (§§ 80-85) 

(a) Виправно трудовий кодекс 

173. Суд зауважує, що хоча Кодекс відповідає другій вимозі, що ви-
пливає з виразу «у відповідності до закону», а саме, що закон має бути до-
ступним, він не відповідає третій вимозі, зокрема, що закон має бути перед-
бачуваним, в значенні сенсу та природи оскаржуваних заходів. 

174. Суд зазначає, що Уряд звертається до частини 3 статті 41 Кодек-
су, згідно з якою «засудженим, незалежно від призначеного їм виду режиму, 
дозволяється одержання не більш як двох бандеролей на рік» (§ 85 вище). 
Однак це положення є частиною статті 41, яка встановлює правила сто-
совно отримання посилок та бандеролей осіб, засуджених до позбавлення 
волі. Суд погоджується з тим, що було б незрозумілим, якби особи, засу-
джені до смертної кари, включались до осіб, засуджених до позбавлення 
волі, в сенсі Кодексу, оскільки смертна кара застосовується стосовно зло-
чинців, щодо яких вважається неможливим перевиховання шляхом позбав-
лення волі. Суд зауважує, що правова позиція є більш зрозумілою в другому 
параграфі статті 41 Кодексу, яка встановлює, що «засудженим, які відбу-
вають позбавлення волі в тюрмах, одержання посилок і передач не до-
зволяється». У цій справі заявник був постійно ув’язнений у Сімферополь-
ському слідчому ізоляторі, а не у виправно-трудовій колонії, не у виховно-
трудовій колонії чи у виправно-трудовій колонії-поселенні, як зазначено 
в першій та четвертій частинах цієї статті. 

175. У світлі цих обставин Суд доходить висновку, що обмеження, 
які були накладені Кодексом, згідно з зауваженнями Уряду, не були перед-
бачуваними, щоб відповідати вимогам другого параграфа статті 8 Конвен-
ції, оскільки заявник не міг знати з впевненістю, чи застосовуються до нього 
обмеження, встановлені Кодексом, стосовно кількості посилок та бандеро-
лей, які ув’язненим дозволено було отримувати від родичів. 

(б) Інструкція 

176. Суд зазначає, що Інструкція була внутрішнім документом, який 
не був загальнодоступним для суспільства: Уряд надав Суду тільки її час-
тину. 

177. Суд зазначає, що за цих обставин не можна говорити, що втру-
чання в право заявника стосовно його кореспонденції здійснювалось «у 
відповідності до закону», як того вимагає § 2 статі 8 Конвенції. Дійсно, 
Інструкція була замінена на Тимчасове положення, затверджене Держав-
ним департаментом з питань виконання покарань 25 червня 1999 року 
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наказом № 72 та зареєстроване 1 липня 1999 року під № 426/3719 Міні-
стерством юстиції України, яке набуло чинності 11 липня 1999 року і яке 
було публічним. Однак Тимчасове положення не застосовується до фак-
тів, які відбулись до 11 липня 1999 року. 

178. Таким чином, статтю 8 Конвенції було порушено в період між 
11 вересня 1997 року та 11 липня 1999 року. 

2. Період після 11 липня 1999 року 

179. Суд зауважує, що заявник не скаржився на те, що його листи чи 
листи його родичів, включаючи його дружину, яка виступає в якості його 
адвоката, відкривалися і перевірялися адміністрацією СІЗО, навіть якщо 
це і мало місце. 

180. Відповідно до обмежень, введених Тимчасовими положеннями, 
заявникові дозволялося одержувати шість посилок і три бандеролі на рік, 
таким чином дане обмеження створює перешкоду в здійсненні права на 
повагу до листування. Така перешкода «передбачена законом», зокрема 
Тимчасовими положенням, і може бути розглянута як така, що мала на 
меті законну ціль «попередження безпорядку чи злочину», та беручи до 
уваги інтереси адміністрації СІЗО, дозволяла впевнитись, що шкідливі 
предмети не потрапили до СІЗО. 

181. Що стосується необхідності даного обмеження, Суд повинен вра-
хувати логістичні проблеми, які стосуються процесу необмеженої кілько-
сті посилок, що надходять до СІЗО, в цьому випадку в СІЗО перебувало бі-
льше 3000 засуджених (§ 34). Якби надали засудженим дозвіл одержувати 
необмежену кількість посилок чи бандеролей, то це б поклало значну ча-
стину роботи на працівників СІЗО щодо перевірки кожної посилки з ме-
тою забезпечення безпеки в СІЗО. Режим безпеки в СІЗО спрямований на 
захист громадськості в цілому від правопорушень, а також на захист самих 
засуджених. Адміністрація СІЗО, таким чином, має законний інтерес в 
забезпечені безпеки засобами, які призводять до послаблення чи обме-
ження ризику небезпеки. 

182. У цій справі Суд зауважує, що можливість отримувати посилки 
чи бандеролі кожні шість тижнів може бути розцінена як такий баланс, 
беручи до уваги, що адміністрація слідчого ізолятора забезпечує одяг, 
їжу та медикаменти для всіх ув’язнених протягом позбавлення волі. На 
додаток Суд посилається на свідчення Уряду, що немає обмежень для 
родичів надсилати ув’язненим гроші, щоб придбати продукти харчування 
в магазині слідчого ізолятора. 

183. На фоні цих обставин та маючи на увазі межі розсуду, що має 
Уряд при врегулюванні в’язничного життя, Суд зауважує, що заходи були 
пропорційними меті запобігання заворушенням і злочинам. 
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184. Таким чином, не було порушення статті 8 Конвенції відносно 
періоду, який мав місце після 11 липня 1999 р. 

B. ЩОДО НЕМОЖЛИВОСТІ БЛИЗЬКИХ СТОСУНКІВ ЗАЯВНИКА 
ЗІ СВОЄЮ ДРУЖИНОЮ 

185. У своїх письмових зауваженнях заявник вказав, що йому було 
відмовлено в будь-яких близьких стосунках з його дружною. Вона скар-
жилась на те ж саме під час візиту делегації до Сімферопольського слід-
чого ізолятора (§ 25 і 115). 

186. Суд зауважує, що сторони не заперечували, що адміністрація 
СІЗО відмовила в можливості статевих стосунків між заявником та його 
дружиною під час їхніх побачень. 

187. Суд вважає, що хоча ув’язнення за своєю природою є обмежен-
ням приватного життя, яке є основною частиною права на повагу до при-
ватного життя, то адміністрація СІЗО сприяє в підтриманні ефективних кон-
тактів, з близькими членами своїх сімей (див., наприклад, «Мессіна про-
ти Італії» (№ 2), заява № 25498/94, § 61, ЄСПЛ 2000-Х). У той же час 
Суд зазначає, що деякі заходи контролю взаємовідносин ув’язнених з ото-
чуючим світом вимагаються Конвенцією або навпаки несумісні з нею. 
(див., наприклад, mutatis mutandis справу «Сільвер та інші», цитовану вище, 
с. 38, § 98). 

188. Схвалюючи розвиток реформи в деяких країнах Європи на вдо-
сконалення умов, які сприяють побаченням між подружжям, Суд зазна-
чає, що відмова у наданні такого побачення в даний час може розцінюва-
тися як попередження безпорядків чи злочинів, в сенсі § 2 статті 8 Конвен-
ції. (див., наприклад, «E.L.H. and P.B.H. проти Сполученого Королівства», 
рішення Комісії від 22 жовтня 1997р., Рішення та доповіді 1991 року, 
с. 61, та «Калашников проти Росії», заява № 47095/99, ЄСПЛ 2001-XI). 

189. Таким чином, виходячи із обставин даної справи, Суд встановлює, 
що обмеження побачень заявника із дружиною відповідало тій правовій 
меті, яка була поставлена. 

190. Відповідно, не було порушення статті 8 Конвенції. 

IV. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ 

191. Стаття 41 Конвенції зазначає: 
«Якщо суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї і 

якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони передба-
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чає лише часткову компенсацію, Суд, у разі необхідності, надає потерпі-
лій стороні справедливу сатисфакцію». 

192. Заявник вимагав 5 000 000 доларів США за нанесені йому ма-
теріальній і нематеріальні збитки. Він стверджував, що його незаконно 
засудили і що порушення Конвенції в його справі завдали йому серйозну 
фізичну і душевну шкоду, а через втручання в його сімейне життя він пе-
реніс значні хвилювання і переживання. Він також шукав виправдання 
і скасування свого засудження та зняття судимості. 

Що стосується матеріальних збитків, то заявник зазначив, що крім 
35 доларів США, які його дружина платила двічі на місяць за різні предме-
ти, куплені у Сімферопольському СІЗО протягом одного року, та витрат 
на подорож до Страсбурга (2000 доларів США) з метою представлення інте-
ресів заявника перед органами Конвенції, він не мав можливості підраху-
вати її витрати. 

193. Уряд спочатку доводив, що немає причинного зв’язку між фа-
ктами, які досліджує Суд, та нематеріальними збитками, які вимагає за-
явник за страждання, понесені його дружиною та двома синами, внаслідок 
засудження та ув’язнення заявника. Уряд далі стверджував, що витрати 
представника заявника частково пов’язані з кримінальним судочинством, 
а не із заявою, поданою до Суду. Більше того, вони тільки частково під-
тверджені документальними доказами, які доводять актуальність та не-
обхідність пояснення даних витрат та розумність їх розміру. 

Щодо вимог заявника про нематеріальну шкоду відносно його мора-
льних страждань, спричинених його засудженням та ув’язненням, то Уряд 
доводив, що ці вимоги не стосуються ніяким чином даної справи. На кі-
нець, що стосується вимог щодо нематеріальних збитків відносно при-
низливих умов тримання, то Уряд просив Суд визначити розмір компенса-
ції на справедливій основі, беручи до уваги прецедентну практику Суду 
та враховуючи економічну ситуацію України. 

194. Суд, беручи до уваги одержані докази щодо скарги заявника про 
порушення статей 3 і 8 Конвенції, вважає, що йому спричинено певну нема-
теріальну шкоду в зв’язку з загальними умовами тримання і обмеженням 
органами влади його права на повагу до приватного та сімейного життя 
та права на кореспонденцію (§§ 152 і 178). Об’єктивно оцінюючи дану 
шкоду, Суд зобов’язує виплатити заявникові 2000 євро як компенсацію не-
матеріальної шкоди, плюс суму податків, які необхідно сплатити. 
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А. ПЕНЯ 

195. Суд вважає, що пеня, яка нараховуватиметься у разі несвоєчасної 
сплати, дорівнює граничній позичковій ставці Європейського центрального 
банку плюс три відсоткові пункти. 

На цих підставах Суд одностайно 

1. Відхилив попередні зауваження Уряду; 
2. Вирішив, що було порушення статті 3 Конвенції щодо умов утри-

мання, в яких знаходився заявник у «коридорі смерті»; 
3. Вирішив, що не було порушення статті 3 Конвенції щодо заявле-

ного поганого поводження із заявником у Сімферопольському слідчому 
ізоляторі з боку працівників адміністрації СІЗО в січні 1998 року та серп-
ні 1999 року; 

4. Вирішив, що було порушення статті 8 Конвенції щодо права заявни-
ка на повагу до його кореспонденції стосовно періоду з 11 вересня 1997 
року до 11 липня 1999 року; 

5. Вирішив, що не було порушення статті 8 Конвенції щодо права 
заявника на повагу до його кореспонденції стосовно періоду після 11 лип-
ня 1999 року; 

6. Вирішив, що не було порушення статті 8 Конвенції стосовно права 
заявника на повагу до його приватного та сімейного життя; 

7. Вирішив: 
а) що Держава-відповідач повинна сплатити заявникові протягом 

3-х місяців з моменту набуття чинності рішенням відповідно до статті 44 
§ 2 Конвенції, 2000 євро (дві тисячі євро) у покриття моральної шкоди, 
які повинні бути конвертовані в українські гривні за курсом на дату спла-
ти, а також будь-який податок, який може бути утриманий; 

б) що після закінчення вищезазначеного 3-місячного терміну, на 
зазначену суму буде нараховуватися простий відсоток у розмірі гранич-
ної ставки за кредитом Європейського центрального банку протягом усього 
періоду прострочення плюс 3 відсоткових пункти; 

8. Відхилив інші вимоги заявника щодо справедливої сатисфакції. 
Здійснено англійською, повідомлено 29 квітня 2003 року згідно з §§ 2 

і 3 статті 77 Регламенту. 
 

М. О’Бойл Н. Братца 
секретар голова 
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C O N S E I L 

D E L ’ E U R O P E 
C O U N C I L 

O F E U R O P E 

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

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ 

ДРУГА СЕКЦІЯ 

СПРАВА «ГЕННАДІЙ НАУМЕНКО ПРОТИ УКРАЇНИ» 

(Заява № 42023/98) 

РІШЕННЯ 

СТРАСБУРГ 
10 лютого 2004 року 

Це рішення стане остаточним за умов, передбачених § 2 статті 44 
Конвенції. Воно може бути відредагованим. 

У справі «Геннадій Науменко проти України» 

Європейський суд з прав людини (друга секція), засідаючи палатою, 
до складу якої увійшли судді: 

п. Ж.П. Коста, голова, 
п. А. Бака, 
п. Л. Лукайдес, 
п. К. Бірсан, 
п. В. Буткевич, 
пані В. Томассен, 
пані А. Мулароні, 
та пані С. Доллє, секретар секції, 
порадившись у нарадчій кімнаті 20 січня 2004 року, 
виносить таке рішення, яке було прийнято у зазначений вище день: 
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ПРОЦЕДУРА 

1. Справа ґрунтується на заяві (№ 42023/98), яка подана проти 
України громадянином цієї держави Геннадієм Васильовичем Наумен-
ком (далі – заявником) і отримана Європейською комісію з прав лю-
дини (далі – Комісія) 25 лютого 1998 року відповідно до колишньої 
статті 25 Конвенції про захист прав людини і основних свобод (далі – 
Конвенція). 

2. Інтереси заявника в Суді представляв пан А.Тарасенко, адвокат із 
Києва. Інтереси Уряду України (далі – Уряд) представляла пані Валерія Лут-
ковська, Уповноважений у справах дотримання Конвенції про захист прав 
та основних свобод людини. 

3. Заявник, який зараз відбуває покарання у Житомирській тюр-
мі № 8, стверджував, що він під час перебування в СІЗО № 313/203 
м. Харкова протягом 1996–2001 років був підданий поводженню, яке 
можна характеризувати як «нелюдське чи таке, що принижує гідність, 
поводження та покарання», що було виражене в катуваннях, заборонених 
статтею 3 Конвенції. Він скаржиться, що в українському законодавстві 
відсутній ефективний засіб правового захисту, передбачений статтею 13 
Конвенції. 

4. Заява надійшла до Суду 1 листопада 1998 року, коли набув чинно-
сті Протокол № 11 до Конвенції (§ 2 статті 5 Протоколу № 11). 

5. Справа була передана до четвертої секції Суду (§ 1 правила 52 Рег-
ламенту). 1 листопада 2001 року Суд змінив склад секцій (§ 1 правила 25 
Регламенту). Ця справа була передана реорганізованій Другій секції (§ 1 
правила 52). У контексті цього палата, якій було доручено вивчити справу 
(§ 1 статті 27 Конвенції), була сформована відповідно до § 1 правила 26 
Регламенту. 

6. Рішенням від 7 травня 2002 року палата визнала заяву частково 
прийнятною. 

7. 26 і 27 вересня 2002 року делегати Суду прибули до України, 
щоб вислухати пояснення заявника, допитати свідків та відвідати Жито-
мирську тюрму № 8, де утримується заявник. 

8. Заявник та Уряд надали свої письмові зауваження щодо суті 
справи (§ 1 правила 59). 
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ФАКТИ 

І. КОНКРЕТНІ ОБСТАВИНИ СПРАВИ 

А. ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС ПОДІЙ 

1. Перебування заявника в Харківському СІЗО 

a) Засудження заявника та пом’якшення покарання 

25 квітня 1996 року Харківський обласний суд засудив заявника, 
1964 року народження, до смертної кари за вбивство двох осіб, замах на 
вбивство та зґвалтування. 23 липня 1996 року Верховний Суд України 
залишив це рішення в силі. Коли вирок відносно заявника вступив у за-
конну силу, його було поміщено до однієї з камер Харківського СІЗО 
№ 313/203, призначеної для осіб, які очікували виконання смертного ви-
року (до «коридора смерті»). 

10. Постановою Харківського обласного суду від 2 червня 2000 року 
покарання заявника було замінено довічним ув’язненням. 

b) Лікування заявника 

11. У серпні 1995 року до прибуття в Харківське СІЗО заявник про-
ходив огляд психіатра, який не виявив у нього психічного розладу. Однак 
одразу після того, як у липні 1996 року Верховний Суд України відхилив 
касаційну скаргу заявника, він почав скаржитися на дивні голоси, які йо-
му наказували здійснити самогубство. Медична картка заявника містить 
такий запис: «Агресивний, грубий, підозрілий, пронизливо кричить, від-
мовляється від ін’єкцій». 

У вересні 1996 року заявника поставили під постійний психіатрич-
ний контроль. Це було спричинено його намірами щодо самогубства, про 
які розповіли його сусіди по камері. 12 жовтня 1996 року він скаржився 
психіатра СІЗО на розлади сну, кошмари та галюцинації. Психіатр при-
писав йому ін’єкції хлорпромазину («аміназін» за номенклатурою, що за-
стосовується в Україні) по 0,25 мл двічі на добу. 

12. 15 жовтня 1996 року психіатр поставив такий діагноз стану заяв-
ника: «психопатія, реактивний психоз, суїцидні наміри». Йому було при-
значено Регулярне лікування, що складалося з нейролептиків та психотроп-
них ліків. Медична картка заявника містила такі відомості (витяги вказую-
ться в хронологічному порядку): 

«(…) 25 жовтня 1996 року – покращення стану, припинення медика-
ментозної терапії. 
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30 жовтня 1996 року – погіршення стану; заявник відмовляється від 
оглядів психіатра і від лікування через підозру у змові звести його з ро-
зуму. 

11 листопада 1996 року – діагноз: гострий психоз. Заявник знаходиться 
під постійним медичним наглядом 24 години, отримує відповідне лікування. 

28 грудня 1996 року – діагноз: гострий психоз. 
24 січня 1997 року – діагноз: гострий психоз. 
31 січня 1997 року – діагноз: гострий психоз. Заявник знову звину-

вачує у змові проти себе. Лікування: галоперідол (2,0 мл) двічі на добу. 
10 лютого 1997 року – покращення, припинення медикаментозної 

терапії. 
28 липня 1997 року – агресивний стан, відмовляється від лікування і 

розмов із психіатром. Заявляє, що над його камерою нібито встановлений 
«психотропний генератор», направляє до прокурора кілька скарг з цього 
приводу. Категорично відмовляється від лікування, призначеного пси-
хіатром. 

12 вересня 1997 року – зверхня та агресивна поведінка, продовжує 
скаржитися на «генератор». Призначене лікування. 

20 вересня 1997 року – покращення, припинення медикаментозної 
терапії. 

10 жовтня 1997 року – у заявника гострий параноїдальний синдром. 
Лікується адекватно. 

21 листопада 1997 року – діагноз: гострий психоз. Заявник знаходить-
ся під постійним медичним наглядом, і його лікують адекватно. 

7 грудня 1997 року – через гострий психоз заявник отримує психіат-
ричне лікування. Його теперішній стан задовільний, заявник знаходиться 
під постійним медичним наглядом. 

13 січня 1998 року – ніякого медикаментозного лікування не при-
значено. 

25 лютого 1998 року – стан здоров’я заявника задовільний. 
У період з 4 до 25 березня 1998 року заявник не вимагає жодної ме-

дичної допомоги. Захворювань або тілесних ушкоджень не виявлено. 
15 квітня 1998 року – підтверджено, що в 1996 р. заявник страждав 

від гострого психозу. Призначене лікування призвело до видужання. На 
цей момент стан здоров’я заявника є задовільним. Він перебуває під кон-
тролем терапевта та психіатра. 

1 липня 1998 року – призначено психіатричне обстеження через аг-
ресивну поведінку заявника. Заявник продовжує скаржитися на «генератор». 
Діагноз: психопатія. Лікування не є необхідним. 

У період з 21 січня до 12 лютого 1999 року заявник не вимагає жодної 
медичної допомоги. Захворювань та тілесних ушкоджень не виявлено. 
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21 травня 1999 року – заявник продовжує скаржитися на «генератор». 
Діагноз: схильність до симуляції та нав’язливих ідей. 

29 червня 1999 року – знаходиться під медичним контролем, психо-
патія, реманентні симптоми після гострого психозу. Стан здоров’я – задо-
вільний, має схильність до симулянства. 

2 серпня 1999 року – діагноз: схильність до симулянства та одержи-
мості. 

10 серпня 1999 року – через діагноз: психопатія, симулятивна пове-
дінка – знаходиться під медичним наглядом. Стан здоров’я – задовіль-
ний. Призначене лікування є вірним, відсутні побічні ефекти. 

19 жовтня 1999 року – параноїдальна, агресивна і зверхня поведінка; 
підозрює психіатрів у бажанні його отруїти. Знову скаржиться на «гене-
ратор». Діагноз – схильність до одержимості. 

12 листопада 1999 року – діагноз: схильність до симулянства та одер-
жимості. 

2 травня 2000 року – заявник відмовляється від заяви щодо «психо-
тропного генератора». Психіатричне обмеження дозволяє встановити діаг-
ноз: мозаїчна психопатія з елементами параної, схильність до сутяжницт-
ва та симулювання. 

27 травня 2000 року – зроблений рентген грудної клітини. Жодної 
хвороби та соматичних розладів не було виявлено. 

28 березня 2001 року – діагноз: хронічний гастрит, стан психопатич-
ного збудження у стадії компенсації, проведено огляд психіатра. 

13. 14 грудня 2000 року за ініціативи Міністерства юстиції комісія 
експертів-психіатрів під егідою Київського центру медико-правової та пси-
хіатричної експертизи оглянула заявника. В остаточному експертному вис-
новку комісія визначила, що заявник «не страждає на жодну душевну хво-
робу» та «не є психічно хворим». На думку комісії, «схильність до кверулян-
ства та симулятивна поведінка заявника пояснюється характером звинува-
чень, а не умовами його ув’язнення». 

с) Поведінка заявника, його спроби самогубства 
та примусові заходи щодо нього 

14. 4 березня 1997 року заявник оголосив голодування. Через 2 дні, 
6 березня 1997 року, його помістили в одиночну камеру. 8 березня заяв-
ник оголосив про припинення голодування і 10 березня 1997 року повер-
нувся до своєї камери. 

15. 3 липня 1997 року заявник вчинив спробу самогубства через пові-
шення. Спроба не вдалася завдяки сусідові по камері, який покликав охо-
рону. 

16. Згідно з рапортами адміністрації СІЗО ввечері 7 вересня 1997 року 
заявник вчинив другу спробу самогубства через повішення. Після того, 
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як він отямився, поводив себе дуже агресивно, і тому близько 22 години 
35 хвилин охорона була змушена одягти на нього наручники. Після 
цього адміністрація СІЗО видала наказ про переміщення заявника до 
карцера терміном на 10 днів з метою дисциплінарного покарання. Але 
через стан здоров’я заявника цей наказ не був виконаний. 

17. Зі слів заявника 13 січня 1998 року охоронці СІЗО одягли на нього 
наручники і зробили йому ін’єкцію психотропних ліків. 

18. Заявник скаржився, що 4 березня особи, одягнені в уніформу з 
капюшонами та з палицями в руках, увірвалися в його камеру і почали жор-
стоко бити його та сусідів по камері. 

19. Відповідно до початкових показань заявника з 30 червня до 3 
липня 1998 року він залишався в наручниках у своїй камері без їжі та 
води. Як записано у справі, 1 липня 1998 року близько 2 години 50 хви-
лин заявник почав стукати у двері камери та голосно кричати, погро-
жуючи вчинити самогубство. Декілька охоронців прибігли та наказали 
заявникові заспокоїтися, проте безуспішно. З огляду на те, що заявник 
перебував в агресивному стані, вони перевели його в камеру під нагляд, 
де він продовжив кричати та махати руками. О 3 годині 35 хвилин охо-
ронці наділи йому наручники. Близько 4 години заявник заспокоївся, 
наручники були з нього зняті та негайно було призначено медичну пе-
ревірку. 

Про застосування наручників був складений рапорт; він був підписаний 
усіма присутніми охоронцями, лікарем та затверджений начальником СІЗО. 
Що стосується випадку з наручниками, лікар засвідчив, що в заявника не 
було ні подряпин, ні синців та що заявник пояснив свою агресивну поведінку 
впливом «генератора». 

20. За словами заявника, 22 січня 1999 року він був жорстоко по-
битий охоронцями СІЗО. Однак він не надав жодних пояснень з цього 
приводу. 

d) Заходи, що застосовувалися до заявника 

21. У січні 1997 року заявник направив скаргу п. Кудасу, керівникові 
відділу нагляду за дотриманням законності та виконанням рішень проку-
ратури Харківської області. Він скаржився на постійні випромінення «пси-
хотропного генератора», що був розміщений поблизу його камери. 20 січ-
ня п. Кудас особисто зустрівся з заявником. Заявник сказав, що знає, хто 
йому спричинив шкоду, але він скаже про це лише представникам ООН. 
Заявник відмовився надати письмові пояснення та поставити підпис там, 
де необхідно. Кудас оформив протокол бесіди, у якому зазначив, що «мож-
ливість та порядок оскарження рішень компетентних посадових осіб були 
роз’яснені» заявникові. 
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Листом від 11 листопада 1997 року обласна прокуратура проінформу-
вала заявника, що розслідування у справі проведено, жодного доказу щодо 
поганого поводження чи катування не було встановлено. 

21 листопада 1997 року п. Кудас знову пішов на зустріч із заявником і 
знову йому пояснив можливості правового захисту через звернення до ви-
щестоящих прокуратури та судів. 

22. У вересні 1997 році заявник направив скаргу з використанням 
загальних фраз до відділу охорони здоров’я управління з питань виконання 
покарань Харківської області щодо якості медичного лікування. 6 жовтня 
1997 року голова відділу відповів поштою, що ретельна перевірка була про-
ведена, але скарги заявника не знайшли свого підтвердження. 

У жовтні 1997 року заявник звернувся з подібною скаргою, яка та-
кож носила загальний характер до прокуратури. П. Колодій, заступник 
п. Кудаса, доручив перевірити застосовані до заявника заходи. 3 листопа-
да 1997 року він склав висновок про те, що медична служба СІЗО не допу-
стила жодної помилки. 

23. У січні 1998 року заявник поскаржився до обласної прокуратури 
на те, що 13 січня 1998 року йому одягли наручники і вкололи психотропні 
речовини. Після перевірки особової справи заявника та вивчення рапортів 
медперсоналу, який працював у той час, п. Кудас дійшов висновку, що ні 
наручники, ні інші засоби примусу не були застосовані 13 січня 1998 року. 
Зі слів Кудаса, заявник не підлягав жодній медикаментозній терапії. Кудас 
надіслав цей висновок заявникові листом від 25 січня 1998 року. 

24. У квітні та липні 1998 року заявник скаржився п. Кудасу на те, 
що він був підданий впливу «психотропного генератора». 6 квітня та 10 лип-
ня 1998 року Кудас особисто розмовляв із заявником, який скаржився на 
«гіпнотичні промені», «електромагнітні хвилі» та «інші чудеса психотроп-
ної техніки». Кудас склав протоколи цих двох зустрічей. 

25. У червні чи липні 1999 року заявник звертався до Генеральної 
прокуратури України зі скаргами про нібито несправедливе засудження. 
Листом від 21 липня 1999 року Генеральна прокуратура відхилила цю 
скаргу. 

26. У цілому протягом періоду з травня 1996 року до вересня 2000 
року заявник подав понад 150 скарг до різних національних та міжнарод-
них інстанцій, з яких десь близько 64 – до обласної прокуратури. У всіх 
своїх скаргах він оскаржував законність рішень у його справі, а також 
стверджував, що його піддавали жорстокому поводженню та тортурам. 

2. Тримання заявника в Житомирській тюрмі 

27. 14 липня 2001 року заявника було переведено до Житомирської 
тюрми № 8. 
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17 червня 2001 року заявника оглянула медична комісія, у складі якої 
був також і психіатр. Його стан мав ознаки «гострого психозу в стадії ком-
пенсації». В експертному висновку комісія зазначила, що заявникові при-
значали психотропні ліки протягом 1996 та 1997 років, але таке лікування 
було викликане «тимчасовим розладом психічного стану засудженого» та 
«не могло викликати ані гострий психоз, ані психопатію». 

В. УСНІ СВІДЧЕННЯ, ОТРИМАНІ ДЕЛЕГАТАМИ СУДУ 

28. Усні свідчення заявника та дев’яти свідків, зібрані делегатами 26 
та 27 вересня 2002 року у Житомирській тюрмі, можна узагальнити таким 
чином. 

1. Свідчення заявника 

а) Період перебування в Харкові (серпень 1995 року – липень 2001 року) 
і. Психічний стан заявника та його спроби самогубства 

29. Зі слів заявника, він не мав жодних психічних проблем до позба-
влення волі. Він пройшов психіатричний огляд і отримав дозвіл на воло-
діння зброєю. Експертна комісія визнала його здоровим без жодних від-
хилень. Крім того, після арешту заявник пройшов ще одну психіатричну 
перевірку і був визнаний здоровим. 

30. До прибуття до відділення для осіб, засуджених до смертної кари, 
(«коридора смерті») Харківського СІЗО у 1996 році заявник знаходився у 
стані глибокої депресії через те, що був засуджений до смертної кари. За-
явник вважав себе невинуватим та пояснював свою депресію почуттям не-
справедливості. Однак він не просив ніякої медичної допомоги, щоб по-
кращити свій психічний стан. Зразу після прибуття до Харківського СІЗО 
він був побитий та йому погрожували смертю. Зіткнувшись із таким заля-
куванням, він вирішив звернутися по тюремну медичну допомогу. 

31. Що стосується тверджень про наміри здійснити самогубство 
заявником (§§ 15-16), то вони є неточними. Насправді, мова йшла про 
наміри вбивства з боку його сусіда по камері, скриті під невдалою 
спробою самогубства. У двох випадках заявник ділив свою камеру з 
іншим засудженим. Він отримав їжу, після якої зразу ж заснув. Після 
пробудження він виявив сліди повішення на своїй шиї. Заявник сказав, 
що не може надати більш детальні пояснення з цього приводу. З його 
слів, сусід по камері зняв з нього мотузку та почав звати охорону, однак 
ніхто не відреагував. 

32. З дня, точна дата якого невідома, протягом вищезазначеного періо-
ду, заявник почав голодувати, він не просив жодної медичної допомоги. 
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іі. Примусове медичне лікування 
33. Під час свого перебування в Харкові заявник підлягав примусо-

вому лікуванню, яке складалося з частих ін’єкцій у великих дозах психо-
тропних речовин. Спочатку медикаменти йому приписали у вигляді табле-
ток, які він відмовлявся вживати. Незважаючи на примус, він їх випльо-
вував. Приблизно в липні 1996 року персонал тюрми почав йому робити 
ін’єкції. Лікування мало неоднакові перерви: іноді раз на тиждень, іноді 
кожен день. Для того, щоб він не чинив опору і заспокоївся, охорона тюрми 
скручувала йому руки або одягала наручники. Це лікування спричиняло 
заявникові почуття оніміння приблизно на один тиждень. Заявник переко-
нував охорону тюрми та членів медичного персоналу не робити йому біль-
ше ін’єкцій та просив пояснити необхідність такого лікування. Йому зав-
жди відповідали, що це був наказ керівництва, якому слід підкорятися. 
Ніяких пояснень про необхідність ін’єкцій йому не надали. Декілька разів 
медичний персонал пропонував йому таблетки, погрожуючи продовжити 
ін’єкції у разі відмови. Ін’єкції продовжувалися до жовтня 1998 року, 
тобто приблизно 2 роки. 

Стосовно природи речовин, заявник вважає, що він отримував хлор-
промазин чи щось подібне. 

34. Крім того, з 25 червня 1996 року заявник бачив, як без його відома 
підсипали ліки до їжі. Ці ліки викликали в нього температуру, сонливість 
та зменшили рухливість. 

ііі. Надмірне застосування наручників 
35. 5 квітня 1997 року на заявника одягли наручники, і його руки 

були закладені за спину. Делегатам він говорив, що це тривало 7 днів, пі-
зніше він заявив, що це тривало 10 днів. Він був у наручниках і вдень, і 
вночі. Персонал СІЗО користувався станом нерухомості заявника, щоб 
вводити йому ліки. Одного разу заявник знепритомнів, після чого охоронці 
вилили на нього воду. Під час зняття наручників був присутній лікар. 

1 липня 1998 року цей захід був знову застосований до заявника. 
Охоронці СІЗО почали з того, що перевели сусіда по камері заявника до 
іншої камери. Потім вони одягли наручники на зап’ястя заявника та при-
в’язали їх до його ліжка. Протягом трьох днів заявник перебував у стані 
нерухомості, він не міг їсти протягом цього часу. Через три дні охоронці 
зняли з нього наручники та привели знову його сусіда по камері. 

36. В обох описаних випадках після наручників заявник «не відчував 
своїх рук». Крім того, одного разу після того, як йому одягли наручни-
ки, охоронці з силою розвернули йому пальці, розтягуючи м’язи. Заявник 
заявив, що наслідки цих дій помітні й досі і що він страждає він постій-
ного почуття оніміння в руках. 
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37. Заявник визнав, що іноді голосно говорив, але заперечує, що кри-
чав, ображав інших чи порушував порядок. На його думку, ніщо не виправ-
довує суворі примусові засоби, застосовані щодо нього. 

iv. Удари та інші акти насильства відносно заявника 
38. Заявник стверджує, що був побитий охоронцями СІЗО чотири 

рази під час перебування в Харкові: 4 березня 1998 року, 21 лютого 1999 
року, 5 квітня та 4 травня 2001 року. Зокрема, 4 березня 1998 року через 
декілька днів після відвідання Харківського СІЗО членами Європейсько-
го комітету з запобігання тортур та нелюдського чи такого, що принижує 
гідність, поводження або покарання люди в капюшонах та з гумовими па-
лицями увірвалися до камер ув’язнених та жорстоко з ними повелися. За-
явник отримав сильний удар по селезінці, який дуже болісно переносив. 
Після цього заявник був оглянутий лікарем СІЗО та йому зробили рентген. 
Були складені медичні висновки, але йому їх не показали. 

v. Інші акти примусу та насильства, повідомлені заявником 
39. Заявник заявив, що протягом усього періоду, про який йде мова, 

він перебував під впливом «низькочастотного психотропного генератора», 
який був схований під його камерою. Він висловив багато припущень щодо 
точного місця його розташування і результатів його впливу. 

Він стверджував, що бачив двічі дивний металевий предмет у кори-
дорі СІЗО розмірами 2х2 метри, виконаний у формі кулі з двома трубами по 
боках. Він впевнений, що це був «психотропний генератор», хоча не надав 
про нього жодних пояснень. Він сказав, що його сусіди по камері не знахо-
дилися під впливом «генератора» та він їм ніколи не скаржився на так зване 
випромінення. 

40. Заявник підкреслив, що з 1996 року його регулярно піддавали елек-
трошоку, який застосовували на відстані раптово, коли він наближався до 
вмивальника, щоб умитися, та коли він випростовувався на ліжку, і в ін-
ших випадках. Жодне лікування електрошоком у якості терапевтичного 
засобу не було застосоване. 

vi. Скарги, які заявник направив до прокуратури 
41. Приблизно в липні 1996 року, коли заявникові почали примусово 

вводити ліки, він скаржився до прокуратури м. Харкова, вимагаючи зупи-
нити лікування. Він скаржився на те, що був підданий випроміненню «пси-
хотропного генератора». Заявник підозрює, що адміністрація Харківсь-
кого СІЗО не надіслала деякі його скарги. Багато разів він заявляв проку-
ророві, що він хотів би скаржитися до Організації Об’єднаних Націй, а не до 
української прокуратури. 

42. Заявник мав можливість спілкуватися зі своїм адвокатом під час 
перебування в Харківському СІЗО. Насправді, саме в цей період його тепе-
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рішній адвокат, п. Тарасенко, почав з ним спілкуватися. Заявник надав йо-
му свої скарги, які стосувалися примусового лікування, але адвокат не вжив 
жодних заходів «через відсутність медичного досвіду». З цього приводу за-
явник і пан Тарасенко вирішили, що останній не направлятиме жодної скар-
ги від імені заявника стосовно застосування психотропних речовин чи «пси-
хотропного генератора». 

b) Період перебування в Житомирі (з липня 2001р.) 

43. У Житомирі 21 січня 2002 року заявника помістили в одиночну 
камеру на чотири дні. Він почував себе дуже погано, почав блювати, потім 
у нього піднялася температура. Охоронці покликали тюремних лікарів, які 
не застосували жодних терапевтичних заходів. Через чотири доби він по-
вернувся до своєї камери. Він схуд, його організм був зневоднений. Його 
не впізнали сусіди по камері. Він підозрював, що його хотіли отруїти. 

4 лютого 2002 року мала місце нова спроба посягання на життя заяв-
ника. Він, однак, не уточнив характер цього замаху. 

44. Зі слів заявника, 25 червня 2002 року, тобто за 2 місяці до приїзду 
делегатів Європейського суду, він був побитий 7 працівниками адміністра-
ції Житомирської тюрми, серед яких 5 офіцерів та 2 сержанти. Йому злама-
ли ребро. Заявник підкреслив, що 29 червня 2002 року адміністрація тюрми 
вилучила у нього більшість записів з приблизно 2500 документів, написа-
них ним у Харкові та Житомирі з метою свого захисту. Лише 533 сторінки 
йому повернули. 

45. Під час опитування делегатами Європейського суду заявник стверд-
жував, що з часу переведення до Житомирської тюрми йому більше нічо-
го не кололи. Єдина проблема, від якої він страждає, – це те, що якісь 
жіночі голоси переслідували його та радили вчинити самогубство. Він 
говорив, що це був новий засіб примусу з боку адміністрації тюрми. 

Заявник сказав представникам Суду, що ці насильницькі дії були по-
в’язані з його зверненням до Європейського суду, мали репресивний харак-
тер і були здійснені за наказом адміністрації тюрми, щоб змусити його від-
мовитися від своєї заяви. 

2. Свідчення п. Сергія Слісаренка 

46. Цей свідок був психіатром та начальником медичної частини Хар-
ківського СІЗО в той час, коли заявник перебував там, а точніше він там 
працював з 26 жовтня 1998 року до 8 січня 2001 року. 

47. Уперше він оглянув заявника через два тижні від того, як зайняв 
посаду. Це було під час щоденного обходу засуджених у «коридорі сме-
рті». Лікар визначив, що той був здоровий з точки зору його психічного і 
фізичного стану. Після довгої розмови з заявником лікар не змінив своєї 
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думки. Цей свідок залишився впевненим, що заявник не був психічно 
хворим. Ця думка з плином часу також не змінилася. 

48. Замість того, цей свідок охарактеризував заявника як такого, що 
має проблеми з психікою та схильність до симулювання, кверулянтської 
поведінки, що не є душевною хворобою. Головна ознака його психічного 
стану – це неадекватна емоційна реакція на зовнішні подразники. 

Попередній психіатр Харківського СІЗО, оглянувши заявника перед 
приїздом цього свідка, зробив такий висновок про стан заявника: «Психо-
патія та симулятивна поведінка», тобто непорядна поведінка, спрямована 
на досягнення певної мети. Після свідка у 2000 та 2001 роках професор 
медико-правової та соціальної психіатрії оглядав заявника та встановив 
діагноз: «надмірна психопатія». Згодом він перекваліфікував її на «акцен-
туацію особистості психопатичного типу». 

49. Після того, як заявник заспокоївся, до нього почали застосовува-
ти транквілізатори у невеликих дозах протягом незначного періоду. У липні 
1996 року заявник скаржився, що чув голоси, які наказували йому вчини-
ти самогубство. Він поводився грубо та висловлювався непристойно. Вна-
слідок цього він отримував ін’єкції хлорпромазину протягом 3 днів, двічі 
на день по 2 мл. Протягом другої половини 1996 та 1997 років заявник отри-
мав аналогічні дози цього ж препарату. Одного дня у липні 1999 року заяв-
ник прийняв 2 таблетки тісерцину, вранці та ввечері. В інші дні заявник 
отримував 25 мг хлорпромазину двічі на день протягом періоду 5 днів, декі-
лька доз галоперидолу в таблетках, тісерцин та тріптазин тричі на день про-
тягом 10 чи 12 днів. Свідок стверджує, що мова йде про досить помірні дози 
(наприклад, середня доза хлорпромазину – від 100 до 200 мг на добу) та таке 
лікування є цілком виправданим. Заявника лікували помірними дозами хло-
рпромазину, галоперидолу, тісерцину та седативними препаратами. Жодні з 
цих медикаментів не мають побічних ефектів, про які говорив заявник. 

50. Декілька разів заявник висловлював своє незадоволення лікуван-
ням та відмовлявся лікуватися. Але він не сформулював жодної конкрет-
ної скарги стосовно, наприклад, болю чи побічного ефекту, який міг бути 
викликаний цими ліками. Стосовно примусових ін’єкцій свідок сказав, що 
нічого не чув про це і що заявник йому ніколи не скаржився. 

51. Те саме стосується травм, нібито завданих заявникові наручника-
ми. Насправді є нормативне положення про те, що наручники можуть 
бути застосовані до засудженого тільки на короткий період для того, щоб 
заспокоїти його агресивну поведінку. Член медичного персоналу СІЗО по-
винен бути присутнім під час застосування цього заходу або, у крайньо-
му разі, він повинен бути викликаний відразу ж після вдягання наручни-
ків. Як працівник медичної частини, свідок є незалежним від адміністра-
ції СІЗО. З медичної точки зору при застосуванні наручників та інших 
примусових заходів до засудженого охоронці СІЗО повинні прислухатися 
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до нього. Після застосування наручників засуджений роздягається, після 
чого лікар оглядає його та робить медичний висновок. 

Середня тривалість застосування наручників – 25 хвилин. У будь-якому 
разі свідок не згадав жодного випадку, коли засуджений був залишений у 
наручниках на період більше 1 години 30 хвилин. 

52. Кажучи про так звані удари, нібито отримані заявником, свідок 
заявляє, що нічого про це не знає. Так само, як і іншим засудженим, заяв-
никові регулярно робили флюорографію легенів на виявлення туберкульозу. 
Одного разу згідно зі скаргами заявника лікар запідозрив хворобу селезінки. 
Заявникові зробили рентген, але жодної аномалії не було виявлено. 

53. Стосовно інших тверджень заявника, то свідок вважає їх необґрун-
тованими. Щоправда електрошок ще застосовується у деяких лікарнях 
для лікування осіб, які хворіють на кататонічну шизофренію, Харківська 
тюрма не має відповідного обладнання. Нарешті, стосовно «психотропного 
генератора» такі апарати не існують і можуть бути тільки плодом фантазії. 

3. пані Тамара Арсенюк 

54. Психіатр за освітою та директор Центру медико-правової та психі-
атричної експертизи м. Києва, пані Арсенюк, очолювала медичну комісію, 
яка проводила експертизу заявника 14 грудня 2000 року. 

55. Перш ніж зробити психіатричну експертизу заявника, комісія огля-
нула детально його медичну картку. Під час експертизи члени комісії до-
вго розмовляли з заявником, ставили йому запитання, щоб побачити його 
реакцію на різні ситуації. Це дозволило комісії зробити висновок, що під 
час експертизи заявник не страждав на жодне захворювання та психічний 
розлад. Було встановлено діагноз: «акцентуація характеру зі схильністю 
до кверулянства та агресивності». Іншими словами, його особистість має 
деякі особливості, викликані подіями його життя, які відбулися раніше. Але 
відповідно до загальноприйнятих міжнародних норм психіатрії у нього 
не виявили жодних психічних проблем. 

56. У 1996 та 1997 роках після винесення смертного вироку заявник 
страждав на реактивний психоз, який супроводжувався галюцинаціями. 
Мова йде про короткочасний психічний розлад, який завжди закінчується 
видужанням. Можливо, у той період його мучили «голоси», які він чув. 
Тоді він отримав медичне лікування у вигляді ін’єкцій. Психоз припини-
вся у 1998 році, але заявник продовжував про це говорити, як і про ін’єкції 
і його постійні страждання. У психіатрії така проекція минулих подій на 
теперішній час називається «метасимуляція». Заявник розповідав членам 
комісії про примусові ін’єкції, з цього психіатри зрозуміли, що його скарги 
відносилися до 1996 та 1997 років, а не до теперішнього часу. 

Коли комісія запитала заявника з приводу «жіночих голосів», він від-
повів, що раніше його переслідували такі голоси, але це припинилося, як і 
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так звані електричні розряди. Коли його попросили детальніше розповісти 
про це, він не був здатний нічого сказати точно. До того ж, якби заявник дій-
сно страждав на психічні розлади, вони б вплинули на його соціальну по-
ведінку. Жодний звіт щодо поведінки заявника в СІЗО не виявив будь-якої 
патології. 

57. Насамкінець, як свідок, так і інші члени комісії дійшли до ви-
сновку, що скарги заявника не відповідали ні реальності, ні навіть уяві. 
Він це робив, щоб переконати лікарів, що він був душевно хворим та щоб 
викликати співчуття до себе. Така поведінка називається «симулятивною» 
та завжди має певну мету, наприклад, перевірку умов утримання. У своїй 
практиці пані Арсенюк уже зустрічала багато подібних випадків. 

58. Кажучи про діагнози, встановлені лікарями Харківського СІЗО з 
приводу заявника, пані Арсенюк їх вважає правильними. Також вона 
схвалила лікування, яке йому було надане. Розлади, від яких страждав за-
явник, були вилікувані без ускладнень хлорпромазином, галоперидо-
лом, тісерцином та тріфтазином – єдиними ефективними ліками від по-
дібних проблем. 

4. Анатолій Овчаренко 

59. Цей свідок був головним фельдшером (помічником лікаря) у Хар-
ківському СІЗО у той час, коли заявник там утримувався. Його головними 
обов’язками було надання щоденних медичних консультацій засудженим 
та ведення їх медичних карток. 

60. Перші зустрічі свідка з заявником мали місце у 1997 році. У сома-
тичному плані заявник був практично здоровим, за винятком деяких про-
блем із зубами та частих головних болів. Стосовно психічного стану заяв-
ника, психіатр СІЗО виявив у нього психопатію та рекомендував лікування 
хлорпромазином. Дійсно, свідок повинен бути проінформований щодо лі-
кування, призначеного лікарями для засуджених відповідної частини. Помі-
чник лікаря «проміжного рівня» не міг поставити під сумнів ні діагноз, 
ні лікування, встановлене кваліфікованим лікарем. 

Зі свого боку, свідок згадує, що заявник скаржився на те, що «знаходив-
ся під впливом невідомого обладнання». Двічі він був свідком страшної 
поведінки заявника: заявник голосно кричав, що його почули в коридорі; 
він махав руками та здавався нервовим і роздратованим. Наскільки свідок 
зрозумів, протести заявника стосувалися його засудження, а не медичного 
лікування. 

61. Стосовно так званих ін’єкцій, свідок не згадує, щоб заявник на це 
скаржився. У цілому в Харківському СІЗО проведення ін’єкцій засудженим 
відбувалося без входу до камер через люки у дверях камер. 
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62. Заявник дійсно скаржився на удари та акти насильства, вчинені 
щодо нього. Одного разу під час медичного обходу він сказав, що був 
побитий напередодні невідомими в масках, які ввірвалися до його камери. 
Свідок вважає цю розповідь неправдоподібною, тому що нічого ніколи не 
чув про подібні випадки та ніколи не бачив людей у масках у приміщенні 
СІЗО. До того ж заявник не уточнив природи ударів та місць, по яких вони 
були завдані. Як вимагає порядок, свідок та заступник начальника СІЗО 
привели заявника до медичної частини, де його було піддано повному 
медичному обстеженню, але жодної травми не було виявлено. Рентгенів-
ський знімок черевної порожнини показав білу пляму біля селезінки, але 
лікар сказав, що то було повітря чи їжа. Зі слів свідка, це був єдиний ви-
падок, коли заявник скаржився на погане поводження у вигляді ударів. 

63. Заявник також скаржився на застосування наручників щодо ньо-
го, але свідок не згадав деталей про це. З його слів, заявник був незадово-
лений тим, що до нього застосовувалися наручники. Стосовно скарг заявни-
ка на те, що наручники зробили шрами глибиною в 1 см, свідок підкреслює, 
що це не лише невірно, але й фізично неможливо. 

64. Декілька разів заявник скаржився на застосування електрошоку 
щодо нього. Свідок стверджує, що санітарна частина Харківського СІЗО 
не мала і не має обладнання для застосування цього шоку. 

5. Микола Ємельянов 

65. Цей свідок є засудженим та відбуває покарання за вбивство. Він 
знаходився в Харківському СІЗО з червня 1998 року в тій самій частині, 
де й заявник, але в іншій камері. У Житомирській тюрмі він знаходився 
в одній камері з заявником. 

Зі слів свідка, він знайомий із заявником з 5 березня 1999 року, їхні 
камери закохалися одна навпроти іншої. Вони зустрічалися та спілкува-
лися практично кожного дня під час щоденних прогулянок. 

Свідок зазначив, що заявник вважав несправедливим та незаконним 
своє засудження та позбавлення волі. З цього приводу в нього були часті 
конфлікти з адміністрацією СІЗО. Він активно скаржився до компетент-
них органів влади на порушення своїх прав, постійні репресії з боку адмі-
ністрації. 

66. Стосовно душевного стану заявника свідок вважає, що він був 
повністю здоровим. Однак усі в Харківському СІЗО знали, що заявник був 
підданий примусовому лікуванню, яке насправді мало приховану форму 
наукових експериментів. Ходили чутки, що якісь речовини систематично 
додавали до їжі заявника. Свідок визнав, що засуджені отримували їжу зі 
спільної каструлі, але він не зміг пояснити, як і чому тільки заявник, а не 
інші засуджені, відчув ефект вищезазначених речей. 
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Свідок чув від інших засуджених, що заявникові примусово робили 
ін’єкції. Одного разу у 2000 році свідок побачив заявника через трохи від-
крите віконечко камери; обличчя та очі заявника не мали виразу. Свідок 
вважає, що заявник отримав ін’єкцію. Свідок не зміг пояснити протиріччя 
між своїми показаннями та показаннями заявника, який говорив, що при-
мусові ін’єкції були завершені в 1998 році. 

Щодо скарг заявника на електрошок, свідок сказав, що чув про це. Зі 
свого боку, він ніколи не відчував цього шоку, вібрацій чи інших дивних 
явищ у своїй камері. 

67. Свідок підтвердив, що заявник був декілька разів побитий охорон-
цями Харківського СІЗО. Він визнав, що ніколи не був присутнім під 
час цих сцен насильства та ніколи не бачив шрамів, синців та інших видимих 
ознак фізичного насильства в заявника. Він дізнався про це з чуток. 

Якось у 2000 році свідок дізнався від інших засуджених, що заявник був 
побитий заступником начальника СІЗО. У цей час одного разу під час що-
денної прогулянки свідок почув, як працівник адміністрації СІЗО погро-
жував заявникові, говорячи йому, що той буде «рано чи пізно» забитий на 
смерть. Одного разу заявник був покараний та ізольований у камері. Після 
того, як його випустили, він уже не мав вигляду як зазвичай; він сказав свід-
кові, що його побили. 

Стосовно побиття, яке нібито мало місце в 1998 році, свідок не був при-
сутнім, оскільки тоді він ще не був ув’язненим у Харківському СІЗО. Інші 
ув’язнені розповіли, що чоловіки в масках та камуфляжі увірвалися до ка-
мер, одягли наручники на засуджених та побили їх палицями. 

68. Заявник скаржився на несправедливе застосування до нього нару-
чників. Свідок сказав, що в Харківському СІЗО та Житомирській тюрмі ко-
жного дня засудженим одягають наручники, коли їх виводять із камер. Во-
ни носять наручники, коли йдуть на прогулянку, у душ, до медичної час-
тини. Але коли якась комісія чи інспекція відвідує тюрму, на засуджених не 
вдягають наручники. 

Зі слів свідка, сусід по камері заявника сказав йому, що заявника три-
мали в наручниках протягом кількох днів, прив’язаного до свого ліжка. Сві-
док не вказав точно тривалості застосування цього заходу до заявника. 

6. Володимир Неділько 

69. Цей свідок є заступником начальника Харківського СІЗО. Він є 
єдиною особою, яка контролює ключі від усіх камер, без нього навіть на-
чальник СІЗО не може туди зайти. 

70. Свідок погоджується, що перед тим, як Харківський обласний суд 
виніс вирок від 25 квітня 1996 року, заявник поводився нормально. Після 
смертного вироку та, головним чином, після його підтвердження Верхов-
ним Судом України його поведінка змінилася. Заявник почав проявляти 
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схильність до самогубства, внаслідок чого і був узятий під примусовий на-
гляд. Двічі протягом його ув’язнення (7 вересня 1997 року та 1 липня 
1998 року) з інтервалом у 8 чи 9 місяців заявник здійснив спробу повіси-
тися на мотузці, яку сам зробив. У двох випадках спробу самогубства зупи-
нив сусід по камері та покликав охорону. З метою заспокоїти заявника охо-
ронці одягли йому наручники. Це тривало 1 годину та 25 хвилин перший 
раз та приблизно 25 хвилин другий раз. Дійсно, на всіх засуджених одяга-
ють наручники, коли їх виводять на прогулянки чи в інші місця. Коли ж 
вони повертаються до себе, наручники одразу ж знімають. 

71. Після кожної спроби самогубства заявник був оглянутий лікаря-
ми, у тому числі психіатром, який йому виписав ліки. Однак він ніколи 
не скаржився на примусові медичні ін’єкції. 

72. На початку відбування покарання поведінка заявника не спричи-
нила значних проблем охоронцям та адміністрації. Однак починаючи з того 
моменту, коли органи Конвенції почали спілкуватися з ним з приводу йо-
го заяви, його поведінка змінилася. Він просив, іноді з криком та образли-
вим тоном, залишити його на самоті у своїй камері, щоб він зміг написати 
у Страсбург; але особу зі схильностями до самогубства не можна було за-
лишати на самоті. 

73. Одного разу 1 червня 1998 року заявник дійсно отримав декілька 
ударів палицею. На короткий період він залишався сам у своїй камері та 
три охоронці прийшли помістити до нього іншого засудженого. Заявник 
був тоді агресивним, почав виштовхувати охоронців та засудженого з ка-
мери, хапаючи охоронців за рукави одягу та за шиї; він вимагав, щоб йо-
го залишили на самоті, щоб написати до Страсбурзького суду. Після цього 
протесту охоронці завдали йому 2 удари палицею по спині. Свідок сказав, 
що охоронці не могли діяти інакше. Після того, як він отримав ці удари, 
заявник заспокоївся. Він одразу ж поскаржився начальникові СІЗО, який 
наказав лікареві його оглянути. Лікар констатував червону пляму на спині 
заявника від палиці. З цього приводу був складений рапорт. 

74. Відносно інших випадків, коли заявник стверджує, що отримав 
удари 4 березня 1998 року та 22 січня 1999 року, свідок заявив, що це не-
вірно. Дійсно, заявник скаржився начальникові СІЗО, що був побитий того 
ж дня, але медичні обстеження, зроблені за наказом начальника СІЗО, не 
виявили жодних травм. Заявник скаржився на те, що його побили люди в 
масках, хоча в Харківському СІЗО ніколи не було людей у масках та ка-
пюшонах. Насправді, фізично неможливо організувати бійку в установі, де 
знаходиться більше 4 тисяч ув’язнених та лише 42 охоронці. Ніхто не забо-
роняв засудженим зустрітися зі членами Комітету з запобігання катуванням 
і нелюдському та такому, що принижує гідність, поводженню і покаранню 
(КЗК); вони могли з ними говорити без охоронців. 
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7. Ігор Ванєєв 

75. У той час, коли заявник був ув’язнений у Харківському СІЗО, 
цей свідок був помічником інспектора, на цій посаді він перебуває й до-
сі. Його функції полягають у попередженні втеч засуджених, нагляді 
за роздачею їжі, зборі скарг засуджених та їх передачі до адміністрації 
СІЗО. 

76. Заявник під час перебування в Харківському СІЗО поводив себе 
нормально. Пізніше, після відхилення його касаційної скарги він почав 
скаржитися на голоси, що його переслідували, та на апарат, який впливав 
на нього. Тоді він отримав відповідне медичне лікування. Заявник дійсно 
спробував вчинити самогубство, але це було не під час чергування свідка. 
Також свідок ніколи не застосовував наручники до заявника, щоб його 
заспокоїти, натомість йому, як і іншим засудженим, одягали наручники з 
метою безпеки, коли їх переводили з камер в інше місце. Стосовно випа-
дку 1 червня 1998 року свідок сказав, що не пам’ятає його. Свідок сказав, 
що додання психотропних речовин до їжі заявника є неможливим, оскільки 
всі засуджені отримують їжу з однієї посудини. 

8. Сергій Кудас 

77. Цей свідок є прокурором та начальником підрозділу з нагляду за 
дотриманням законів при виконанні рішень з кримінальних справ проку-
ратури Харківської області. Він відповідає за вивчення скарг засуджених 
стосовно режиму та умов їх тримання. Кожного місяця свідок відвідує тюр-
ми та здійснює огляд кожної установи. 

Під час цього огляду засуджені можуть поговорити з ним віч-на-
віч без охорони. Цей свідок підпорядковується прокуророві Харківсь-
кої області та є цілком незалежним від виконавчої влади при здійс-
ненні своїх функцій. Про будь-яке застосування «спеціальних засобів» 
примусу, ударів палицею, наручників потрібно йому повідомляти. Як-
що заявник вважає це застосування невиправданим та надмірним, він 
може відкрити дисциплінарне чи кримінальне провадження проти охо-
ронців. 

78. Скарги засуджених розглядаються таким чином. Засуджений ви-
кладає свою скаргу письмово та в закритому вигляді вручає її черговому 
охоронцеві. Той передає скаргу до спеціального відділу СІЗО, який її пе-
ресилає адресату, тобто до компетентного органу, для вивчення. Засуджені 
можуть вільно користуватися своїм правом на звернення, практично не-
можливо охоронцеві перешкодити реалізації цього права. Для перевірки 
фактів, вказаних у скарзі, прокурор повинен прибути на місце та особисто 
поговорити з засудженим. 
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Якщо прокурор скаргу відхилить, засуджений може направити кло-
потання до прокурора області, потім – до Генерального прокурора. Пара-
лельно він може скаржитися до компетентного суду. Свідок визнає, що 
жоден спеціальний закон не передбачає окремої можливості звернення до 
суду, але Конституція України зобов’язує суди розглядати ці звернення, і 
це підтверджується практикою. 

Протягом 1997 та 1998 років заявник скаржився регулярно до проку-
ратури, 1 раз на 3 чи 4 місяці (перша скарга була відправлена на початку 
1997 року). Всього він надіслав більше 20 скарг. Усі скарги були роз-
глянуті самим свідком чи його підлеглими. Заявник скаржився на те, що 
знаходився під випроміненням «генератора», скаржився на голоси, які 
наказували йому вчинити самогубство, скаржився на неправильність ви-
року щодо нього. Для вивчення скарг заявника свідок зустрічався з ним 
особисто; пізніше він звернувся до компетентних лікарів, які йому під-
твердили, що в заявника був реактивний психоз. 

Щодо претензій заявника стосовно медичного лікування, то свідок 
попросив управління охорони здоров’я Харкова перевірити це. Цей орган 
не виявив жодного порушення щодо цього. Управління констатувало, що 
заявник бачив, як дають ліки, придбані в аптеках міста Харкова та що засто-
сування цих ліків було вірним. 

80. Одного разу заявник поскаржився на те, що йому одягли наруч-
ники та примусово зробили ін’єкцію ліками; прокурор відповів за цією ска-
ргою. Дійсно, свідок знає всі випадки, коли заявник отримав ці ін’єкції. 
Пояснення та документи, надані адміністрацією СІЗО, показали, що до 
вказаної дати заявник не підлягав ніякому медичному лікуванню. Оскіль-
ки скарга була складена приблизно через 2 місяці після оскаржуваних подій 
та заявник не мав жодних тілесних ушкоджень, прокуратура не мала під-
став сумніватися у версії адміністрації. 

Разом з тим, заявник ніколи не скаржився на побиття людьми у мас-
ках, електрошок та застосування щодо нього наручників. 

82. Свідок та його співробітники відповіли на більшість скарг заявника 
письмово. Вони не відповіли на всі скарги, тому що в більшості випадків у 
них не порушивалося жодного правового питання. Заявник обмежувався 
лише тим, що вимагав вимкнення «генератора». Коли свідок попросив його 
розповісти детально щодо впливу цього апарата, він відмовився зробити 
письмову заяву з цього приводу. Він сказав, що розповість усі деталі цих по-
дій лише представникам Європейського суду з прав людини та ООН. За цих 
умов не можна було здійснити ефективний розгляд скарг заявника. 

83. До того ж свідок нагадує, що якби заявник цього хотів, він міг би 
оскаржити відповіді прокуратури до Генеральної прокуратури чи зверну-
тися до компетентного суду, але він цього не зробив. 
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9. Анатолій Ковбасюк 

83. Терапевт за освітою, цей свідок очолює медичну частину Жито-
мирської тюрми. Він тримає медичні картки засуджених, у тому числі і 
заявника. Кожного разу коли засуджений просить допомоги у свідка чи 
іншого лікаря, його відвідують, а результати огляду заносять до картки. 
Крім того, перш ніж помістити засудженого до карцеру, адміністрація 
повинна завжди запитати думку свідка. Якщо він буде проти, покарання 
не може застосовуватися. Зі слів свідка, адміністрація тюрми ніколи не 
ігнорувала його думку з цього приводу. 

84. Заявник прибув до Житомирської тюрми 14 липня 2001 року. Од-
ночасно медична частина тюрми отримала його медичну картку, передану 
адміністрацією Харківського СІЗО. 17 липня 2001 року заявника огляну-
ла медична комісія, очолювана свідком. У комісії був психіатр. Комісія 
констатувала, що заявник був здоровим як фізично, так і в психічно. З того 
часу в заявника не було особливих проблем зі здоров’ям, за винятком брон-
хіту та хронічного гастриту. Він продовжує проходити обов’язкове медич-
не обстеження 2 рази на рік. 

85. Двічі засоби примусу були застосовані до заявника в Житомирі. 
27 червня 2001 року заявникові одягли наручники, але ті не залишили жод-
ного сліду на його руках. Свідок не знає тривалості цього заходу. Крім того, 
25 червня 2002 року заявник отримав декілька ударів палицею по сідни-
цях, внаслідок чого у нього були невеликі синці. В обох випадках заявник 
пройшов медичне обстеження, яке не виявило ніяких серйозних ушкод-
жень. Свідок сказав, що засудженим Житомирської тюрми не було спри-
чинено жодних серйозних ушкоджень внаслідок застосування до них «спеці-
альних засобів примусу». 

10. Валентин Чумак 

Цей свідок є психіатром Житомирської тюрми. 
Коли заявник потрапив до Житомирської тюрми, пан Чумак перебу-

вав у відпустці; заявник був оглянутий його заступником, який є психіат-
ром, та входив до складу медичної комісії (п.27 та п.84). Лікар встановив, 
що заявник був психічно здоровим, ніякого психічного розладу не було у 
нього виявлено. 

У медичній картці заявника вказаний діагноз: «психопатія збудженого 
типу», встановлений під час його перебування в Харкові, який не заперечу-
ється свідком, поряд з цим цей діагноз підлягав повторній перевірці лікаря-
ми. Потім свідок помітив у заявника часті ознаки збудженості, дратівливості 
та агресивності; дуже часто заявник поводив себе агресивно та нечемно від-
носно адміністрації та сусідів по камері. Крім того, він часто скаржився на 
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головні болі, через що свідок запропонував йому ліки у вигляді таблеток, від 
яких той відмовився. 

С. ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК ДЕЛЕГАЦІЇ 

88. Заслухавши заявника 26 та 27 вересня 2002 року, представники 
Суду не констатували у нього жодних видимих ознак фізичного насильст-
ва, зокрема, не побачили шрамів чи інших слідів ран на руках. 

D. ВИСНОВКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО КОМІТЕТУ 
З ЗАПОБІГАННЯ КАТУВАННЮ І НЕЛЮДСЬКОМУ ТА ТАКОМУ, 

ЩО ПРИНИЖУЄ ГІДНІСТЬ, ПОВОДЖЕННЮ І ПОКАРАННЮ (КПК) 

89. 9 жовтня 2002 року Комітет опублікував доповідь про візит в 
Україну в лютому 1998 року, у якому містяться висновки та рекомендації 
щодо Харківського СІЗО (неофіційний переклад французькою мовою зроб-
лено секретаріатом Суду): 

«(...) 2. Погане поводження 

114. Делегація почула дуже мало нарікань на погане поводження з за-
судженими, вчинене персоналом харківського СІЗО. 

Однак делегація отримала інформацію про інцидент, що стався вірогід-
но 10 лютого 1998 року в СІЗО. Відповідно до цієї інформації в камері для 
тримання засуджених до смертної кари один із засуджених відмовився від 
їжі, він був примушений стояти біля стіни з розставленими ногами та рука-
ми за шиєю, доки не знепритомнів. Делегація хоче отримати звіт з цього 
приводу від української влади. 

115. На жаль, випадки поганого поводження мають місце час від часу 
місце у будь-якій тюремній системі. У зв’язку з цим компетентні органи 
повинні вживати відповідних заходів. Делегація хотіла б отримати інфор-
мацію щодо цього у 1997–1998 роках, а саме: про кількість скарг на погане 
поводження до установ, що знаходяться в системі Державного департа-
менту з питань виконання покарань, та звіт щодо дисциплінарних санкцій і 
покарань, застосованих відповідно до цих скарг. 

3. Тюрма (СІЗО) № 313/203 м. Харкова 

(...) с. Засуджені до смертної кари 

(...) 136. Будь-який режим, що позбавляє засуджених відповідного розу-
мового та фізичного стимулу, може негативно вплинути на особу та при-
звести до поступового погіршення розумових і соціальних здібностей. 
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Нагляд, здійснений делегацією під час візиту, виявив, що багато засуд-
жених до смертної кари були проти волі піддані суворому режиму. Це було 
підтверджено головним лікарем установи, який підкреслив, що умови три-
мання засуджених призвели до численних проблем зі здоров’ям. Відповідно 
до цього делегація рекомендує українській владі переглянути терміново ре-
жим тримання засуджених до смертної кари в тюрмі СІЗО Харкова № 203 
(...), застосовувати корисну працю та забезпечити належні людські контакти. 
Принаймні, відповідні інструкції повинні бути змінені. 

138. Делегація отримала численні скарги засуджених до смертної ка-
ри на відсутність інформації про їхній правовий стан (щодо просування їх-
ньої справи, перегляду справи, передачі та перевірки скарг, у тому числі, 
і до Європейської комісії з прав людини). 

4. Догляд за здоров’ям 

(...) в. Персонал та обладнання 

144. Медична частина СІЗО м. Харкова складається з 7 лікарів: голо-
вного, трьох терапевтів, пенолога, дермато-венеролога, психіатра, дантис-
та та радіолога, які працюють у режимі повної зайнятості. Крім того, такі 
спеціалісти як отоларинголог, гінеколог, другий психіатр, хірург, спеціаліст 
з лицьової хірургії надавали регулярні консультації 1 раз на тиждень. 
У термінових випадках засуджених доставляли до лікарень системи Мі-
ністерства охорони здоров’я. Ще працюють повний день 9 фельдшерів (по-
мічників лікарів) з 4-річним досвідом. Вони входять до медичної частини, 
один з них є помічником у лабораторії, інший – працює в рентгенології. Лі-
карям та фельдшерам допомагали 10 помічників з 2 та 3-річним досвідом, які 
брали аналізи та медичні проби. У медичній частині не було психолога. 

С. Медичні огляди після прибуття 

150. У СІЗО Харкова процедура медичного огляду після прибуття може 
бути визнана відповідною. Новоприбулі засуджені відразу ж оглядаються 
фельдшером чи лікарем на виявлення травм, шкіряних чи інфекційних хво-
роб. Засудженим роблять флюорографію та інші медичні аналізи на вияв-
лення інфекцій (такі як аналіз на сифіліс та виявлення паразитів). Інші аналі-
зи, такі як аналіз на СНІД та вірус гепатиту В, також пропонуються засудже-
ним, які вважаються в групі ризику на ці захворювання. У ході обстеження 
засудженим надається інформація про вірус СНІДу, шляхи та способи його 
поширення, отримання якої засвідчується підписом засудженого. (...) 

151. Ситуація є менш задовільною стосовно записів травм засуджених. 
Якщо наявність травм констатується, інформацію про них записується мед-
персоналом у медичну картку засудженого; цей запис, у принципі, повинен 
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супроводжуватися всіма скаргами та всією інформацією, наданою засуд-
женим у зв’язку з цим. Теоретично, лікар повинен доповісти начальникові 
установи про такі випадки для того, щоб можна було вжити необхідних 
заходів. Одночасно вбачається, що увага надається лише серйозним ушкод-
женням, які виявляються у новоприбулих засуджених. Медичні записи 
були зроблені у формі переліку, висновків не було. Засуджених під час 
переведення взагалі не піддавали медичному огляду. 

Комітет вважає, що в медичній картці засудженого, який має травми та 
який є новоприбулим чи під час його переведення, має міститися така ін-
формація: загальний опис стану здоров’я та всі його скарги на погане само-
почуття, об’єктивні медичні висновки щодо медичного огляду. Також на 
вимогу засудженого лікар повинен надати йому медичну довідку. 

Відповідно до вищезазначених зауважень делегація рекомендує від-
повідним органам влади України розвивати проведення медичного огляду. 
Такий підхід повинен також застосовуватися у всіх випадках, коли засуд-
жений піддається медичному обстеженню із застосування сили в тюрмі. (...) 

5. Інші питання, що входять у компетенцію КПК 

(...) д. Процедура оскарження та контролю 

170. Ефективні процедури оскарження та контролю є засобом боро-
тьби проти поганого поводження в тюрмі. Можливість оскарження пови-
нна бути відкритою для засуджених та засуджені повинні мати конфіден-
ційний доступ до компетентних органів влади. 

171. Особа, до якої застосовано запобіжний захід у вигляді взяття 
під варту, може подати скарги начальникові СІЗО та має можливість 
конфіденційно звернутися до прокурора. Делегація пропонує відповід-
ним органам української влади додати Президента Комітету з запобіган-
ня катувань до списку посадових осіб, до яких засуджені можуть звер-
нутися конфіденційно. 

172. Прокурор відповідає за перевірку тюрем та повинен стежити за 
дотриманням законів у цих установах. Такі перевірки мають місце один раз 
на місяць та після їх проведення складається звіт. Представники Генераль-
ної прокуратури України пояснили, що прокурори, які проводять огляд тю-
рем, мають право відвідувати місця позбавлення волі, щоб перевірити 
умови утримання, проконтролювати дисциплінарні заходи та додержання 
відповідних нормативно-правових актів з цього приводу. Комітет хотів би 
отримати копії звітів прокурора, відповідального за перевірку СІЗО Харкова, 
протягом періоду з червня до жовтня 1998 року. 

90. Того ж числа Комітет опублікував звіт про свій другий візит, який 
мав місце в липні 1999 року, суттєві частини звіту містили таке: 
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« (...) 2. Погане поводження 

25. Делегація не почула жодної скарги на погане фізичне поводження 
з засудженими з боку працівників СІЗО Харкова. (...) 

Навпаки, їм скаржилися на фізичне насильство та нищення особистих 
речей, здійснені членами особливого підрозділу(спецназу), які регулярно 
вривалися у колонію № 85, яку також відвідав Комітет. Останній випадок 
стався незадовго до візиту делегації. (...) 

3. Повторний візит до тюрми (СІЗО) № 313/203 м. Харкова 

(...) b. Засуджені до смертної кари 

(...) 36. Тимчасове положення Державного департаменту з питань ви-
конання покарань від 25 червня 1999 року деталізує юридичний статус та 
права засуджених до смертної кари. Передбачається, що умови утримання 
повинні не порушувати людської гідності та засуджені мають право на чи-
тання, відправлення культів та на звернення зі скаргами, право на відвіду-
вання родичів протягом 2 годин на місяць, необмежене листування й відсут-
ність цензури при цьому. 

Комітет рекомендує потурбуватися про неухильне застосування По-
ложення. Необхідно потурбуватися, щоб у СІЗО м. Харкова, як і в інших 
установах, засуджені до смертної кари мали ефективне право на 2-годинні 
побачення та на необмежене листування. Необхідно проінформувати засуд-
жених до смертної кари про це положення, щоб упевнитися, що вони обізна-
ні про свої права і обов’язки. Комітет рекомендує вжити заходів, щоб листу-
вання з Європейським судом з прав людини було вільним та без цензури. 

5. Проблеми зі здоров’ям 

(...) 45. У СІЗО м. Харкова не було жодного посилення роботи медич-
ної частини та медичного догляду. 

Усе ж таки було вжито певних заходів у відповідності до рекомен-
дацій Комітету. 

Усі ці заходи можуть тільки отримати заохочення. Комісія рекомен-
дувала знову посилити ефективність роботи персоналу СІЗО. Перш за все 
це стосується фельдшерів та санітарів. Це повинно покращити медичний 
догляд та умови гігієни. 

49. Комісія порушує ще три питання, спільні для двох установ, які вона 
відвідала. Перше питання стосувалося труднощів забезпечення медикамен-
тами, більш актуальне у 1998 році. У СІЗО та колонії № 85 (у тому числі в 
міжобласній лікарні) запаси медикаментів були дуже обмежені, а термін дії 
деяких ліків у колонії закінчився. Крім того, було недостатньо запасів ме-
дикаментів від туберкульозу (...)». 
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II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО 

А. КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ ВІД 28 ЧЕРВНЯ 1996 РОКУ 

91. Стаття 51 Конституції України передбачає, що кожен має право 
на оскарження в суді, рішень, дій чи бездіяльність органів державної влади, 
посадових і службових осіб. 

Стаття 52 Конституції України передбачає, що кожен має право на 
відшкодування за рахунок держави чи органів місцевого самоврядування 
матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями 
чи бездіяльністю органів державної влади, органів місцевого самоврядуван-
ня, їх посадових і службових осіб при здійсненні ними своїх повноважень. 

В. ВИПРАВНО-ТРУДОВИЙ КОДЕКС (ДАЛІ – КОДЕКС) 
23 ГРУДНЯ 1970 РОКУ (ЗІ ЗМІНАМИ) 

92. Стаття 44 цього Кодексу передбачає, що кожен ув’язнений має 
право направляти пропозиції, заяви та скарги до органів державної влади 
та посадових осіб. Результат розгляду пропозиції, заяви чи скарги повідом-
ляється ув’язненому під розписку. 

Відповідно до статті 128 у разі нелюдського та принизливого повод-
ження з ув’язненим з боку працівника тюрми, останній притягується до 
дисциплінарної або кримінальної відповідальності. 

С. ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ПРОКУРАТУРУ» (ДАЛІ – ЗАКОН) 
ВІД 5 ЛИСТОПАДА 1991 РОКУ № 1789-ХІІ (ЗІ ЗМІНАМИ) 

93. Відповідно до статті 12 цього Закону прокурор розглядає заяви і 
скарги про порушення прав громадян та юридичних осіб, крім скарг, розгляд 
яких віднесено до компетенції суду. Прокурор здійснює нагляд за додер-
жанням вимог законодавства щодо порядку розгляду скарг усіма органами, 
підприємствами, установами, організаціями та посадовими особами. Прий-
няте прокурором рішення може бути оскаржене вищестоящому прокуророві 
або до суду. 

Відповідно до статті 44 прокурор має право здійснювати нагляд за до-
держанням законності під час перебування осіб у місцях тримання затрима-
них, попереднього ув’язнення, виправно-трудових, інших установах, що ви-
конують покарання або заходи примусового характеру, які призначаються 
судом, додержанням встановленого кримінально-виконавчим законодавст-
вом порядку та умов тримання або відбування покарання особами в цих 
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установах, їх прав і виконання ними своїх обов’язків. Прокурор, який здійс-
нює нагляд, має право: у будь-який час відвідувати установи, в яких засуд-
жені відбувають покарання, вивчати умови утримання, знайомитись з особо-
вими справами, перевіряти законність наказів адміністрації цих установ, 
зупиняти виконання таких актів, опротестовувати або скасовувати їх у 
разі невідповідності законодавству, вимагати від посадових осіб пояснень 
з приводу допущених порушень. 

Відповідно до статті 45 постанови і вказівки прокурора щодо додер-
жання встановлених законодавством порядку і умов тримання затрима-
них, заарештованих, засуджених є обов’язковими і підлягають негайному 
виконанню. 

III. РЕКОМЕНДАЦІЯ № R (98)7 

94. Суттєвими положеннями Рекомендації № R (98)7 Комітету Міні-
стрів Ради Європи щодо етичних та організаційних аспектів догляду за здо-
ров’ям у системі виконання покарань є такі: 

І. ГОЛОВНІ АСПЕКТИ ПРАВА НА ДОГЛЯД ЗА ЗДОРОВ’ЯМ 
В УСТАНОВАХ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ 

(...) С. Згода хворого та медична таємниця 

(...) 14. За винятком випадку, коли ув’язнений страждає від хвороби, при 
якій він не може розуміти природу свого стану, ув’язнений повинен мати 
можливість дати лікареві свою згоду на будь-яке медичне обстеження та 
взяття аналізу, крім випадків, передбачених законом. Ув’язненому повинні 
роз’яснювати підстави для обстеження. 

15. Повинна бути отримана згода від душевнохворих на душевні хво-
роби та від пацієнтів, що знаходяться в ситуаціях, коли медичні обов’яз-
ки та правила безпеки є необов’язковими, наприклад, у випадках відмови 
від їжі та лікування. 

16. Будь-який відступ від згоди хворого повинен бути законним та ба-
зуватися на загальних принципах. 

17. (...)Ув’язнені можуть зробити медичний запит, і лікар зобов’язаний 
на нього відповісти. Будь-яке рішення щодо обґрунтованості цього запиту 
залежить в останню чергу від відповідальності лікаря. 

18. Жоден ув’язнений не повинен переводитися до іншої виправної 
установи без медичних документів. Ці документи повинні бути передані 
за умов конфіденційності. Про передачу документів ув’язненим повинні 
повідомляти. Вони повинні мати можливість оскаржити відмову відповідно 
до національного законодавства. 
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Необхідно передати у письмовому вигляді всю корисну медичну інфор-
мацію щодо засуджених, яких переводять, до уваги лікарів. 

II. СПЕЦИФІЧНА РОЛЬ ЛІКАРЯ ТА ІНШОГО МЕДИЧНОГО 
ПЕРСОНАЛУ В КОНТЕКСТІ СЕРЕДОВИЩА ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ 

(...) С. Специфіка патології та її попередження 
у середовищі виконання покарань 

30. Будь-який слід насильства, виявлений в ув’язненого під час медич-
ного обстеження, коли він прибуває до виправної установи, повинен бути 
засвідчений з боку лікаря і записаний разом з поясненнями ув’язненого 
та своїми висновками. Потім ця інформація передається до установи зі 
згоди ув’язненого. 

31. Будь-яка інформація щодо насильства стосовно ув’язнених про-
тягом періоду ув’язнення повинна бути передана до компетентних органів. 
Як правило, для цього необхідно отримати згоду всіх зацікавлених осіб. 

32.У виняткових випадках з дотриманням правил професійної етики 
згода ув’язненого не завжди є необхідною. Якщо це буде визнано корисним, 
медична частина повинна зібрати статистичні дані щодо травмувань та пере-
дати їх до керівництва виправної установи та до відповідних міністерств 
згідно з національним законодавством. 

ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ МЕДИЧНОГО ДОГЛЯДУ В ТЮРМАХ 
З ПОГЛЯДУ ПОТОЧНИХ ПРОБЛЕМ 

(...) D. Психіатричні симптоми: душевні проблеми 
та розлади особистості, що можуть призвести до самогубства 
(...) 55. Ув’язнені, які страждають на душевні розлади, повинні бути по-

міщені до лікарні, де є необхідне обладнання та кваліфікований персонал. 
Рішення про лікування ув’язненого приймає психіатр з дозволу компетент-
них органів влади. 

56. У випадках, коли не можна запобігти ізоляції душевнохворих, вона 
повинна тривати якомога менше, а хворі повинні бути під постійним ме-
дичним наглядом. 

57. У виняткових випадках, коли мова йде про душевнохворих, засто-
сування заходів фізичного примусу може бути передбачено протягом мі-
німального періоду, необхідного для покращення стану. 

58. Ризик самогубства повинен бути врахований медичною частиною 
та іншими працівниками в’язниці. Якщо застосовано заходи фізичного при-
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мусу, щоб перешкодити засудженим завдати собі шкоду, то постійний на-
гляд та підтримка повинні застосовуватися протягом кризових періодів. 

Е. Відмова від лікування, голодування 

60. Якщо засуджений відмовляється від лікування, яке йому пропону-
ється, він повинен на вимогу лікаря написати заяву про відмову в присутно-
сті свідка. Лікар повинен розповісти про медичне лікування, існуючу альтер-
нативну терапію та попередити про ризик, який може виникнути внаслідок 
його відмови. Лікар повинен пересвідчитися, що хворий усвідомлює свій 
стан. (...) 

F. Насильство у тюрмі: процедури та дисциплінарні санкції, 
дисциплінарна ізоляція, фізичний примус, режим посиленої безпеки 

(...) 65. Лікар не повинен надавати дозвіл чи заборону на застосування 
сили працівниками в’язниці, які повинні самі взяти на себе відповідальність 
за підтримку порядку та дисципліни. 

66. У випадку, коли санкції у вигляді дисциплінарної ізоляції та інших 
заходів дисциплінарного характеру й безпеки погіршують фізичний чи 
розумовий стан здоров’я засудженого, медичний персонал повинен нада-
ти медичну допомогу чи лікування на вимогу засудженого або працівника 
в’язниці (...)». 

ПРАВО 

І. ПРЕДМЕТ СПОРУ 

95. Суд одразу зауважує, що у своїх зауваженнях щодо суті справи 
та подальших численних листах заявник повторив усі скарги, які він ви-
клав на стадії прийнятності заяви. Щодо цього Суд нагадує, що предмет 
спору обмежується рішенням про прийнятність та Суд в принципі не має 
компетенції відновлювати розгляд скарг, що визнані неприйнятними 
(див. «Ламанна проти Австрії», № 28923/95, § 23, 10 липня 2001; та з від-
повідними змінами «Тлімменос проти Греції», № 34369/97, § 28, CEDH 
2000–IV). Своїм рішенням від 7 травня 2002 року Суд визнав прийнятними 
до розгляду лише дві скарги заявника, що ґрунтуються на статтях 3 та 13 
Конвенції. Тому Суд не може задовольнити інші вимоги заявника. 

96. Крім того, Суд нагадує, що відповідно до загальновизнаних прин-
ципів міжнародного права, на яких ґрунтується Конвенція, кожна договірна 
сторона керується лише фактами, які мали місце після набрання чинності 
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Конвенцією щодо них (див. «Совтрансавто Холдинг» проти України», 
№ 48553/99, § 56, CEDH 2002-VII). У цьому контексті Суд зазначає, що 
Конвенція набрала чинності для України 11 вересня 1997 року, але в цій 
справі частина фактів, на які посилався заявник, мала місце до цієї дати. 
Суд не має компетенції щодо визначення порушень Конвенції до цієї дати 
(див. з відповідними змінами «Багетта проти Італії», рішення від 25 чер-
вня 1987 р., серія А № 119, с. 32, § 20). 

Крім того, Суд зазначає, що заявник посилається також на події, які 
відбувалися в Житомирській тюрмі з січня 2002 року, у тому числі після 
7 травня 2002 року, дати винесення рішення про прийнятність заяви. З огля-
ду на це він нагадує, що предмет спору щодо суті зазвичай обмежується 
ухвалою щодо прийнятності відповідної заяви (§ 95 вище) і що цей прин-
цип застосовується і в хронологічному аспекті. Це правда, що часом з 
метою економії процедури Суд може визнати, що наступні факти стали 
продовженням тих, на яких базувалася ухвала щодо прийнятності (див. 
«Оллсон проти Швеції» (№ 1), рішення від 24 березня 1988, серія А 
№ 130, сс. 28-29, § 56; та «Нуутінен проти Фінляндії», № 32842/96, § 101, 
CEDH 2000-VIII). Проте в цій справі йдеться про цілком нові факти і такі, 
які відрізняються від тих, що увійшли до ухвали про прийнятність; вони 
можуть насправді становити предмет нової заяви, яка може бути подана 
до Суду. 

97. Таким чином, Суд обмежить розгляд заяви тією частиною, яка сто-
сується скарг заявника за статтями 3 і 13 Конвенції і відноситься до пері-
оду з 11 вересня 1997 року, дати вступу в силу Конвенції щодо України, 
до 14 липня 2001 року, дати переведення заявника з Харківського СІЗО 
до Житомирської тюрми. Мова йде про стверджуване зловживання медич-
ним лікуванням, застосування електрошоку, надмірне застосування наруч-
ників та інше погане поводження в Харківському СІЗО та про стверджувану 
відсутність ефективних засобів оскарження цих дій. 

II. ПОПЕРЕДНЄ ЗАПЕРЕЧЕННЯ УРЯДУ 

98. Уряд порушує питання про неприйнятність заяви до подальшого 
розгляду, тому що заявник не вичерпав усіх національних засобів захисту. 
Уряд говорить, що протягом ув’язнення заявник не скаржився до компетент-
них органів на нелюдське чи таке, що принижує гідність, поводження чи 
катування. Заяви, направлені заявником до різних національних інстанцій, 
не призвели до перегляду рішень стосовно них. 

Уряд стверджує, що українська правова система надає кожному можли-
вість звертатися до суду з метою захисту своїх прав чи для оскарження дій 
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або бездіяльності органів державної влади та що система в цілому є ефек-
тивною як для засудженого, так і для будь-кого. 

99. Зі свого боку заявник повідомив, що протягом відбування пока-
рання він направляв до прокуратури багато скарг на нелюдське та таке, 
що принижує гідність, поводження та тортури, але жодна скарга не мала 
результату. Він підкреслив, що ніякого ефективного розслідування щодо 
покарання винних не було проведено. 

100. Суд нагадав, що мета статті 35 § 1, яка містить норму про вичер-
пання внутрішніх засобів захисту та оскарження, полягає в тому, щоб на-
дати державам-учасницям можливість для попередження порушення прав 
чи відновлення порушених прав, перш ніж особа звернеться до Суду (див. 
«Селмуні проти Франції» [GC], № 25803/94, § 74, CEDH 1999-V). Прави-
ло статті 35 § 1 базується на тезі, описаній у статті 13, з якою це правило 
має певні схожі моменти, тобто на тому, що засоби правового захисту по-
винні існувати з достатнім рівнем певності як в теорії, так і на практиці, 
а також бути здатними надати відшкодування у разі порушення права 
(див. «Кудла проти Польщі» [GC], № 30210/96, § 152, CEDH 2000-XI). 
Логічно, що стаття 35 § 1 вимагає вичерпання всіх доступних, ефективних 
та адекватних засобів захисту, що забезпечені в достатній мірі як у теорії, 
так і на практиці, і здатні надати відшкодування за порушене право (див., 
наприклад, «Аксой проти Туреччини», рішення від 18 грудня 1996 року, 
Звід рішень та ухвал 1996-VI, сс. 2275-2276, §§ 51-52). 

101. У цій справі Уряд вважає, що заявник не вичерпав усіх націона-
льних засобів захисту, хоча скаржився на відсутність ефективних засобів 
захисту в українському праві. За цих обставин Суд вважає, що тези Уряду 
пов’язані з суттю скарги заявника у світлі статті 13 Конвенції (див. «Рота-
ру проти Румунії» [GC], № 28341/95, § 40, CEDH 2000-V; «Сальман проти 
Туреччини» [GC], № 21986/93, §§ 81-88, CEDH 2000-VII; та «Абдурахман 
Орак проти Туреччини», № 31889/96, § 59, 14 лютого 2002; з відповід-
ними змінами «Анноні де Гуссола та інші проти Франції», № 31819/96 et 
33293/96, § 39, CEDH 2000-XI). Отже, не можна окремо визначитися з об-
ґрунтованістю попереднього заперечення без розгляду суті скарги. 

III. ЗАЯВЛЕНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 3 КОНВЕНЦІЇ 

102. Заявник скаржиться, що був підданий постійним тортурам (че-
рез введення психотропних медикаментів та застосування електрошоку), а 
також нелюдському та такому, що принижує гідність, поводженню (що по-
лягало у побоях, приниженні, погрозах, залякуванні та застосуванні наруч-
ників протягом тривалого терміну). Він вважає себе жертвою численних 
порушень статті 3 Конвенції, яка передбачає таке: 
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«Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, 
що принижує гідність поводженню або покаранню». 

А. АРГУМЕНТИ СТОРІН 

103. Уряд заперечує проти всіх скарг заявника. Уряд визнає факт 
утримання заявника в наручниках, але тільки для того, щоб його заспо-
коїти, і тільки у двох випадках 7 вересня 1997 та 1 червня 1998 року про-
тягом нетривалого часу. Що стосується 1 червня 1998, то Уряд стверджує, 
що заявник утримувався в наручниках протягом 25 хвилин, щоб не до-
зволити йому закінчити життя самогубством. У дійсності, біля 2 години 50 
хв. старший охоронець відділу повідомив своєму керівництву, що заяв-
ник кричав, бив у двері своєї камери та погрожував вчинити самогубст-
во. Заявник не реагував на заклики до порядку, приблизно о 3 годині 20 
хв. охоронець покликав «групу безпеки», серед яких був присутній і за-
ступник начальника СІЗО. О 3 годині 35 хв. на заявника одягли наруч-
ники. Він швидко заспокоївся, і о 4 годині наручники зняли. Лікар, якого 
покликали через кілька хвилин, обстежив заявника, не констатував жод-
них травматичних ушкоджень та склав звіт. Близько 8 години адміністра-
ція СІЗО покликала заявника для дачі письмових пояснень щодо своєї 
поведінки, проте той відмовився це виконати. 

Подібні дії мали місце і 7 вересня 1997 року; заявник залишався в на-
ручниках протягом 1 години та 25 хвилин. За даними Уряду, заявник ніколи 
не був в наручниках більше часу, ніж це передбачено в правилах утримання. 
Так само, як і інші особи, що утримуються, заявникові одягають наручники 
кожного разу при виході з камери. Уряд стверджує, що ця процедура пов-
ністю відповідає заходам безпеки та не стосується статті 3 Конвенції. 

104. Уряд відкидає посилання заявника на те, що 4 березня 1998 р. 
він був побитий людьми в масках. Насправді, в цей день о 10 годині за-
ступник начальника Харківського СІЗО та ряд інших охоронців здійсню-
вали регулярний технічний контроль всіх камер відділу, де утримувався 
заявник. Усім затриманим наказували висунути руки через віконце, їм 
були одягнені наручники, після чого двері камер були відчинені і засуджені 
виходили в коридор. Після перевірки усіх камер засудженим було дозволе-
но повернутися до камер, двері були зачинені, а наручники зняті таким же 
способом, що й одягнені. Уряд наполягає, що застосування сили не було. 

Також Уряд заперечує проти застосування сили щодо заявника 22 січ-
ня 1999 року. 

105. Кажучи про свідчення Ємельянова (§ 65-68), Уряд визнає, що ця 
особа була поміщена в Харківське СІЗО 12 червня 1998 року, крім того, 
він був поміщений у відділ для арештованих, у той час як заявник знаходив-
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ся в камері для засуджених до смертної кари («коридор смерті»). 5 травня 
1999 Ємельянов був засуджений Харківським обласним судом і переведений 
у відділення, де утримуються засуджені. До цієї дати він не міг мати жодного 
контакту з заявником і не може бути свідком подій 1998 року. 

106. Насамкінець, Уряд заперечує всі інші обвинувачення заявника. 
Слід зазначити, що скарги заявника на «фізичні тортури» не мають реа-
льного підґрунтя, а є результатом його психологічного неврівноваженого 
стану. Уряд стверджує, що жодного незаконного засобу медичного лі-
кування не було застосовано стосовно заявника і що останній не був під-
даний ні електричному шоку, ні іншим забороненим статтею 3 Конвенції 
способам лікування. 

107. Заявник, зі свого боку, наполягає на нелюдському та принизли-
вому поводженні, так само як і на тортурах, стверджуючи, що обстежен-
ня, проведене лікарем-психіатром СІЗО, є результатом застосування тор-
тур, ін’єкцій, електричного шоку, так само як і електромагнітного впливу, 
фізичного та психічного тиску. 

В. ОЦІНКА СУДУ 

1. Загальні принципи, що випливають з практики Суду 

108. Як уже зазначав Суд, стаття 3 Конвенції присвячена одній з най-
важливіших фундаментальних цінностей демократичного суспільства. 
Ця стаття забороняє катування, нелюдські та принизливі покарання, 
незалежно від обставин і дій жертви. Природа злочину, за який заявник за-
суджений, не має жодного значення для розгляду скарг у світлі статті 3 
(див. справи «V. Проти Великобританії» [GC], № 24888/94, § 69, CEDH 
1999-ІХ; «Лабіта проти Італії» [GC], № 26772/95, § 119, CEDH 2000-IV; 
та «Кудла проти Польщі», § 90). 

Суд нагадує знову, що для того, щоб застосувати статтю 3, погане по-
водження повинно досягти мінімум суворості. Оцінка мінімуму залежить 
від усіх обставин справи, а саме: тривалості утримання, фізичного та 
психологічного впливу, статі, віку, стану здоров’я жертви (див. справи «Ла-
біта проти Італії», § 120, та «Кудла проти Польщі», § 91). Для того, щоб по-
карання чи поводження були нелюдськими чи принизливими, страждання 
чи приниження повинні мати форму поводження або покарання, встановле-
ного законом. Питання, чи поводження мало за мету образити чи принизити 
жертву, є іншим елементом, що потрібно врахувати («V. проти Великобри-
танії», § 71, та «Ранінен проти Фінляндії», рішення від 16 грудня 1997, § 55). 
Відсутність такої мети у будь-якому разі не виключає порушення статті 3. 

109. У будь-якому разі скарги на підставі статті 3 Конвенції на катуван-
ня та погане поводження повинні бути доведені «поза розумним сумні-
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вом». У цьому випадку розумний сумнів не є сумнівом, який базується на 
чисто теоретичній можливості чи викликаний для уникнення негативних 
висновків. Це сумнів, причини якого можуть бути знайдені в предста-
влених фактах (див. «Грецьку справу», № 3321/67, 3322/67, 3323/67 та 
3344/67, доповідь Комісії від 5 листопада 1969). Докази поганого по-
водження можуть бути взяті з об’єднаних даних, з неспростовних презу-
мпцій, достатньо серйозних і точних (див. «Ірландія проти Сполученого 
Королівства», рішення від 18 січня 1978, серія А № 25, сс. 64-65, § 161, 
«Лабіта проти Італії», § 121, та «Дікме проти Туреччини», № 20869/92, 
§ 73, CEDH 2000-VIII). Отже, для того щоб визначити, чи поводження, 
що було викрите зацікавленню особою, справді мало місце, Суд пови-
нен спиратися на всі елементи доказів, які йому надані, або, у разі по-
треби, на ті, які він зможе собі офіційно дістати (див., наприклад, «Віль-
ваража та інші проти Сполученого Королівства», рішення від 30 жовтня 
1991, № 215, с. 36, § 107). 

110. Крім того, Суд нагадує, що коли індивід, захищаючись, стверджує, 
що був підданий поводженню, що суперечить статті 3, з боку поліції чи 
будь-якого іншого державного органу, це положення, поєднане одночасно 
з загальним обов’язком держави відповідно до статті 1 Конвенції гаранту-
вати кожному, хто перебуває під її юрисдикцією, права і свободи, визна-
чені у Конвенції, вимагає існування дійсно ефективного розслідування. Це 
розслідування, наприклад, таке, що вимагається статтею 2 Конвенції, пови-
нно приводитися для того, щоб виявити та покарати винних (див. «МакКан 
та інші проти Сполученого Королівства», від 27 вересня 1995, А № 324, 
с. 49, § 161, «Кайя проти Туреччини» від 19 лютого 1998, Recueil 1998-1, 
с. 324, § 86, та «Яса проти Туреччини» від 2 вересня 1998, Recueil 1998-VI, 
с. 2438, § 98). Якщо не було б так, то, незважаючи на фундаментальну 
значимість, загальна нормативна заборона катувань чи нелюдського та та-
кого, що принижує, поводження не була б ефективною на практиці і було 
б можливо в деяких випадках представникам держави порушувати права 
тих, хто знаходиться під їх юрисдикцією (див. «Лабіта проти Італії» 
§ 131, «Дікме проти Туреччини», § 101, «Ассенов та інші проти Болгарії» 
від 28 жовтня 1998, Звід 1998-VIII, p. 3290, § 102). 

2. Заявлене погане поводження 

111. Погане поводження, на яке скаржиться заявник, полягало в при-
мусовому застосуванні адміністрацією СІЗО психотропних медикаментів, 
у надмірному застосуванні наручників, у побитті та інших актах насильс-
тва, а також у застосуванні «психотропного генератора» та електричного 
шоку. Суд по черзі перевірить кожен елемент цієї скарги. 



С П Р А В А  « Н А У М Е Н К О  П Р О Т И  У К Р А Ї Н И »  

 279 

а) Примусове медичне лікування 

112. Оскільки заявник скаржиться на примусові медичні заходи у 
формі ін’єкцій психотропних речовин, Суд нагадує свою практику, згідно 
з якою національні органи влади зобов’язані захищати здоров’я людей 
(див. «Муйсель проти Франції», № 67263/01, § 40, CEDH 2002-ІХ, «Хур-
тадо проти Швейцарії», від 28 січня 1994, А № 280-А, думка Комісії на 
статті 15-16, § 79). Тому відсутність належного медичного догляду можна 
розцінити як поводження, що суперечить статті 3. 

Таким чином, відсутність відповідних медичних заходів може супере-
чити статті 3 (див. «Ілхан проти Туреччини» [GC], № 22277/93, § 87, CEDH 
2000-VII). Це стосується і медичних заходів, які здійснюються уповнова-
женими медичними органами в тюрмі. Мова йде саме про ув’язнених, які 
страждають від хвороб і мають психічні розлади, і потрібно враховувати їх 
особливу «вразливість» (див. «Аертс проти Бельгії», рішення від 30 лип-
ня 1998, «Кінан проти Сполученого Королівства», № 27229/95, §111, CEDH 
2001-ІІІ). 

Саме медичним працівникам належить право вирішувати, спираючись 
на їх знання, які засоби терапії застосовувати для того, щоб підтримати фізи-
чний та психічний стан ув’язнених. Медична концепція базується на таких 
принципах: необхідні терапевтичні заходи, якщо це звичайно не шкодить за-
цікавленій особі, не можуть бути «нелюдськими чи «такими, що принижу-
ють». Однак навіть такі заходи можуть суперечити статті 3 Конвенції, від 
якої не можна відступати (§ 108 вище). Таким чином, Суд повинен переко-
натися, що відповідне лікування було необхідним (див. «Герцедфальві проти 
Австрії», рішення від 24 вересня 1992 р., серія А № 244, сс. 25-26, § 82). 

113. Відповідно до свідчень п. Слісаренка, пані Арсенюк та п. Неді-
лька, записів у медичній картці заявника та власних пояснень заявника 
(§§ 30, 49, 56, 70 вище) після його засудження до смертної кари Харків-
ським обласним судом та підтвердження цього вироку Верховним Судом 
України заявник пережив такі психологічні моменти та хвилювання, які 
він ніколи не переживав до цього моменту, перебував у стані розгубленості 
та стурбованості напередодні неминучого покарання. Суд не має жодного 
сумніву щодо цього, оскільки він уже наголошував на руйнуючому харак-
тері «синдрому коридора смерті» (див. «Сьорінг проти Сполученого Коро-
лівства» від 7 липня 1989, А № 161, сс. 39-44, §§100-111). Зокрема, він 
звертає увагу на матеріали справи, відповідно до яких заявник принаймні 
двічі намагався вчинити самогубство (§§ 15-16). 

114. Суд намагається встановити, чи зменшилися симптоми заявника 
після прийняття медикаментів (хлорпромазин, алоперидол, седюксан, ти-
зерцин і трифтазин) у формі таблеток та ін’єкцій (§§ 11-12). Суд відзна-
чає, що медичні документи містять тільки загальну інформацію, у якій не 
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уточнюється, чи в кожному конкретному випадку позивач приймав добро-
вільно медикаменти чи адміністрація застосовувала силу. Однак він кон-
статує, що заявник не може надати точних доказів, які могли б привести 
до висновку про зловживання медичними засобами та примусового їх за-
стосування. 

Перш за все, Суд не бачить причин, щоб ставити під сумнів загальний 
опис застосованих до заявника речовин, так як і їх прямий та непрямий 
впливи, як вони були описані свідками Слісаренком та Арсенюк (§§ 49 та 
58). По-друге, ніщо не вказує на те, що медичний персонал СІЗО перевищу-
вав допустимі дози. По-третє, заявник не може підтвердити те, що медич-
ний персонал застосовував інші медикаменти, ніж ті, які вказані в його осо-
бистій картці. Навпаки, Суд зауважив, що в документах справи немає під-
твердження фактів, на які посилається заявник щодо страждань, які він 
пережив; особливо ніщо не вказує на те, що заявник робив зауваження ліка-
рям, адміністрації СІЗО чи прокуророві щодо цього питання. Медичні доку-
менти заявника не містять жодних вказівок на те, що були скарги на побічні 
дії медикаментів. Усі скарги заявника, направлені до прокуратури та управ-
ління охорони здоров’я Харківської області, стосовно так званих терапев-
тичних зловживань були складені загальними фразами і не пояснювали 
деталей страждань, які він прежив (§§ 21-24 та 79-81). 

115. З іншого боку, Суд зазначає деякі суперечності в датах медика-
ментозної терапії. Насправді, записи в медичній картці заявника свідчать 
про періодичне застосування медикаментів протягом 1996–1997 років. 
Починаючи з 13 січня 1998 року, жодних медичних заходів не застосову-
валося. Заявник знаходився тільки під постійним психіатричним нагля-
дом (§ 12). В усній формі заявник стверджував, що ін’єкції закінчилися в 
жовні 1998 року, а відповідно до його письмових зауважень вони й досі 
тривають. Відповідно до свідчень пана Слісаренка (§ 49) найбільш пере-
конливою є перша версія. Згідно з записами медичної картки лікування 
проводилося періодично і зупинялося кожен раз, коли у заявника виника-
ли фізичні проблеми, і він цього не заперечував. Суд не має сумнівів що-
до свідчень пані Арсенюк про те, що скарги заявника на примусове ліку-
вання стосуються періоду до 1998 року. Висновок комісії Центру медико-
правової та психіатричної експертизи м. Києва від 14 грудня 2000 року 
підтверджує це (§§ 56-57). Що стосується свідка Ємельянова, який був 
сусідом по камері заявника, Суд встановив, що він почав спілкуватися з за-
явником 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. 

116. Керуючись усіма наявними даними, Суд не може встановити, що 
заявник був підданий примусовому лікуванню всупереч статті 3 Конвенції. 
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b) Зловживання наручниками 

117. Заявник скаржиться на страждання та рани внаслідок зловживання 
наручниками. Суд встановив, що зазвичай тримання в наручниках не пору-
шує статті 3 Конвенції, якщо воно є законним та необхідним заходом. З ог-
ляду на це, необхідно проаналізувати, зокрема, ризик ушкоджень та шкоди 
(див. «Ранінен проти Фінляндії», с. 2822, § 56, та «Муісель проти Франції», 
§ 47, а також «D.G. проти Ірландії», № 39474/98, § 99, CEDH 2002-ІІІ). 

118. У цій справі Суд встановив, що наручники як засіб примусу бу-
ли застосовані до заявника двічі, вперше 7 вересня 1997 року та вдруге 1 
липня 1998 року (§§ 16 та 19). Стосовно першого випадку, Суд не має 
компетенції його досліджувати, оскільки він стався до того, як Україна 
ратифікувала Конвенцію (§ 96). 

Стосовно другого випадку, який стався 1 липня 1998 року, Суд має 
сумнів щодо того, наскільки ефективно заявник скаржився на це до прокура-
тури та інших органів державної влади. Відповідно до матеріалів справи, 
протоколу про застосування наручників (§ 19) та свідчень п. Неділька 
(§ 70) заявник перебував у наручниках менше 25 хвилин, а ці наручники 
були застосовані для заспокоєння його агресивного та збудженого стану. 
Немає жодного доказу того, що цей захід тривав довше. 

119. Щодо скарг заявника на шрами від наручників, Суд посилається 
на медичний висновок про відсутність цього (§§ 19 та 63). Суд спирається 
на дослідженнях делегатів, які під час відвідання заявника не виявили 
жодних шрамів на його руках (§ 88). Заявник не показав, що наручники 
спричинили йому страждання, які можуть бути підставою для порушення 
статті 3 Конвенції. 

Враховуючи все вищезазначене, Суд вважає, що застосовуючи нару-
чники 1 липня 1998 року, адміністрація СІЗО не перевищила своїх повно-
важень. Це був необхідний захід для заспокоєння заявника та для попе-
редження застосування сили заявником щодо себе, тому що перед цим він 
здійснив дві спроби самогубства. Суд не може кваліфікувати ці заходи як 
«нелюдські та такі, що принижують гідність». 

120. Стосовно щоденного застосування наручників під час перебуван-
ня заявника поза своєю камерою, Суд вважає таке застосування виправ-
даним заходом безпеки в тюремному середовищі. Тому немає жодної під-
стави з цього приводу для порушення статті 3 Конвенції. 

c) Побої 

121. Суд нагадує, що коли особа позбавлена волі, то застосування 
щодо неї фізичної сили тоді, коли вона не викликана необхідністю, стано-
вить посягання на людську гідність і є порушенням статті 3 Конвенції (див. 
«Текін проти Туреччини» від 9 червня 1998 року, 1998-IV, сс. 1517-1518, 
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§§ 52-53, «Лабіта проти Італії», § 120; «Пантеа проти Румунії», 33343/96, 
§ 180, 3 червня 2003 року, CEDH 2003). Суд визнає, що інколи дуже 
важко засудженому отримати докази поганого поводження з боку охоро-
нців тюрми (див. «Лабіта проти Італії», § 125). За цих обставин засуд-
жений повинен отримати докази, наприклад, вимагаючи зробити йому 
медичний огляд. Суд нагадує, що і для національних судів, і для Європей-
ського суду погане поводження, що оскаржується, повинно бути детально 
описане, щоб Суд мав змогу повністю оцінити цю ситуацію. 

122. Заявник скаржиться, що був побитий п’ять разів протягом пере-
бування в Харківському СІЗО: 4 березня 1998 року, 22 січня та 21 лютого 
1999 року, 5 квітня та 4 травня 2001 року (§§ 18, 20 та 38). Суд проаналізує 
всі ці випадки. 

123. По-перше, на випадок, що стався 22 січня 1999 року, заявник не 
подав жодної скарги про зміст та тривалість поганого поводження. Відпо-
відно до слів свідка п. Неділька заявник скаржився того дня начальникові 
СІЗО на удари (§ 74), 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 мало місце погане поводження. 

По-друге, Суд констатував, що така сама ситуація з так званими удара-
ми мала місце і 2 лютого 1999 року, і 5 квітня, і 4 травня 2000 року. Також 
матеріали справи свідчать, що заявник ніколи не скаржився прокуророві чи 
до іншого компетентного національного органу на погане поводження у той 
період і що відповідні твердження виникли тільки під час візиту делегатів 
Суду. 

124. Заявник стверджує, що був побитий особами в масках, які увір-
валися до його камери 4 березня 1998 року. Щодо цього Суд відмітив, що 
заявник ефективно скаржився начальникові Харківського СІЗО на побиття. 
Був призначений медичний огляд, але жодної травми не було знайдено у 
заявника (§§ 62 та 74). Зі слів свідка Овчаренка, рентген черевної порож-
нини заявника показав аномалію селезінки. Лікар оцінив цю проблему 
як незначну (§ 62). 

Беручи до уваги послідовність скарг заявника, пояснення свідків та у 
світлі висновку Комітету проти катувань, згідно з яким особи в капюшонах 
взагалі могли побити ув’язнених в іншій установі, відвіданій членами Комі-
тету (п. 25 другої доповіді Комітету, § 90), Суд вважає показання заявника 
дещо емоційними. Суд не знаходить жодного елементу, який міг би підтвер-
дити реальність фактів, на які він посилається. Показання заявника не під-
тверджуються жодними матеріалами справи та показаннями свідків. Заявник 
стверджує, що побиття сталося після візиту членів Комітету (§ 38) та після 
другої доповіді делегації у 1999 році. 
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Делегація Комітету майже не почула жодної скарги на погане фізичне 
поводження з засудженими, яке приписувалося б співробітникам Харків-
ського СІЗО (§ 90). 

125. Суд відмітив, що свідок Неділько показав, що 1 червня 1998 року 
заявник отримав 2 удари палицею у спину внаслідок свого агресивного 
поводження з співробітниками СІЗО (§ 73). Здається, що заявник не згаду-
вав цей випадок ні в листуванні з Судом, ні в бесіді з делегатами. 

126. Суд не отримав жодного прийнятного та переконливого доказу 
того, що заявник отримав удари, які містили ознаки «нелюдського та та-
кого, що принижує гідність поводження». Суд не може довіряти показан-
ням свідка Ємельянова, який обмежився повтором слів заявника і поси-
лався на чутки (§ 66-68). 

d) Інше поводження, на яке скаржиться заявник 

127. Заявник скаржиться на те, що був підданий електрошоку, та ствер-
джує, що це не були терапевтичні заходи, а електричні заряди. Він напо-
лягає на тому, що отримував їх у своїй камері (§ 40). У справі немає жод-
ного документа та не надано жодного надійного доказу щодо існування від-
повідного обладнання у Харківському СІЗО. Суд зробив висновок, що 
скарги заявника з цього приводу є необґрунтованими. 

Не було надано жодного надійного доказу того, що заявника опромі-
нювали психотропним генератором, та не було доведено, чи взагалі існував 
цей апарат і чи був він у Харківському СІЗО (§§ 53, 79 та 81). 

e) Висновки 

128. Підсумовуючи та враховуючи усе вищезазначене, спираючись 
на оцінку доказів та звіт делегатів, Суд вважає, що факти справи недостатні 
для того, щоб установити існування поводження, забороненого статті 3 
Конвенції. 

Отже, Суд стверджує, що в цій справі не було порушення статті 3 
Конвенції. 

3. Щодо проведеного розслідування 

129. Що стосується характеру розслідування, проведеного відповід-
ними органами державної влади України на підставі скарг заявника, Суд 
нагадує, що в частині скарг на жорстоке поводження процесуальні гаран-
тії статті 3 Конвенції, визначені практикою Суду (§ 110), переплітаються 
з гарантіями статті 13. У справі «Ілхан проти Туреччини» Суд постановив, 
що «вимога статті 13, в силу якої кожна особа, яка обґрунтовано скаржить-
ся на порушення статті 3 Конвенції, повинна мати ефективний засіб 
правового захисту та необхідні процесуальні гарантії від зловживання з 
боку представників держави» і що «питання, констатувати порушення 
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статті 3 Конвенції чи ні, залежить від конкретних обставин справи» (там 
само, § 92). 

130. Заявник подав скаргу на порушення статті 13 Конвенції. Суд, зі 
свого боку, вирішив приєднати розгляд попереднього заперечення Уряду 
щодо не вичерпання національних засобів захисту до розгляду питання 
про порушення статті 13 по суті (§ 101). За цих обставин Суд вважає, що 
скаргу заявника на відсутність ефективного розслідування національними 
органами скарг на погане поводження слід розглядати у світлі статті 13, 
а не статті 3 Конвенції. 

IV. ЗАЯВЛЕНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 13 КОНВЕНЦІЇ 

131. Посилаючись на статтю 13 Конвенції, заявник скаржиться на те, 
що не мав «ефективного засобу правового захисту» в українському праві, 
який би надав йому можливість довести порушення статті 3. Стаття 13 пе-
редбачає: 

«Кожен, чиї права і свободи, викладені в цій Конвенції, порушуються, 
має право на ефективний засіб захисту в національному органі, навіть якщо 
таке порушення було вчинене особами, що діяли як офіційні особи». 

А. ЗАУВАЖЕННЯ СТОРІН 

132. Уряд стверджує, що не було жодного порушення статті 13 Конвен-
ції та ніщо не перешкоджало заявникові подати скаргу на тортури та не-
людське і таке, що принижує гідність, поводження до компетентних орга-
нів влади України, особливо до прокуратури. Уряд стверджує, що українське 
право передбачає кожній особі ефективні засоби, які надають можливість 
скаржитися на погане поводження та катування та що правова система 
ефективно реагує на скарги, які подаються. Також кожна особа може в 
судовому порядку оскаржувати факти порушення своїх прав. 

133. Заявник стверджує, що не було проведено жодного ефективного 
розслідування на підставі скарг, які він направляв до різних органів влади 
України та в яких він скаржився на погане поводження та тортури. 

В. ОЦІНКА СУДУ 

134. Суд нагадує, що стаття 13 Конвенції гарантує існування у внутріш-
ньому праві засобів, які надають можливість скористатися правами і сво-
бодами, закріпленими в Конвенції. Це положення вимагає, щоб відповід-
ний внутрішній орган вивчив зміст скарги, яка базується на Конвенції, та 
забезпечив необхідне виправлення порушеного права. Розуміння зобов’я-
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зання, що випливає зі статті 13, залежить від природи скарги, яку заявник 
обґрунтовує на підставі Конвенції. За певних умов певний набір внутрішніх 
засобів правового захисту може відповідати вимогам статті 13, навіть 
якщо жоден із цих засобів, узятий окремо, не відповідає їм (див. «Шагал 
проти Сполученого Королівства» від 15 листопада 1996 року, сс. 1869-1870, 
§ 145). Засіб правового захисту відповідно до статті 13 Конвенції повинен 
бути ефективним на практиці, як і в теорії, у тому сенсі, що користуванню 
засобами захисту не повинно чинитися перешкод діями або бездіяльністю 
органів влади держави-відповідача (див. серед інших «Аксой проти Туреч-
чини», рішення, цитоване вище, § 95; та «Абдурахман Орак проти Туреч-
чини», § 97). 

Крім того, природа права, гарантованого статтею 3 Конвенції, має 
вплив на статтю 13 Конвенції. З огляду на важливість заборони катування 
та нелюдського і такого, що принижує гідність, поводження, а також 
особливу вразливість ситуації потерпілого від катування, стаття 13 Кон-
венції покладає на державу обов’язок провести глибоке та ефективне роз-
слідування скарг на катування (див. «Аксой проти Туреччини», с. 2287, § 98). 

135. Суд нагадує, що стаття 13 Конвенції вимагає існування ефектив-
них засобів захисту лише відносно тих скарг, які є обґрунтованими в сенсі 
Конвенції, тобто які а priori ставлять серйозні проблеми поваги до прав, 
нею гарантованих (див. «Бойл та Ріс проти Сполученого Королівства» 
від 27 квітня 1988 року, серія А № 131, с. 23, § 52; «Повел і Райнер проти 
Сполученого Королівства» від 21 лютого 1990 року, серія А № 172, с. 14, 
§ 31). Отже, у цій справі Суд констатував, що скарги заявника за стат-
тею 3 Конвенції не підкріплюються достатніми доказами та позбавлені 
обґрунтування. За цих обставин Суд має деякі сумніви щодо «обґрунто-
ваності» принаймні частини скарг заявника. 

З іншого боку, Суд нагадує, що відхилення скарги, що ґрунтується на 
статті 3 Конвенції, за недостатністю доказів не обов’язково позбавляє їх «об-
ґрунтування». У принципі, констатація відсутності порушення не усуває обо-
в’язок держави провести ефективне розслідування щодо суті відповідної 
скарги, яка принаймні на момент подання може об’єктивно вважатися «об-
ґрунтованою» (див. рішення «Бойл і Ріс», с. 23, § 52, «Кая», сс. 330-331, 
§ 107, і «Яса», с. 2442, § 113). Суд презюмує, що всі скарги заявника від-
повідали критерію «обґрунтованості». 

136. Суд зауважує, що відповідно до українського законодавства на 
прокурора покладається обов’язок розглядати скарги засуджених на по-
гане поводження та катування, збирати необхідні докази та відвідувати 
місця позбавлення волі для того, щоб опитати засуджених та працівни-
ків пенітенціарної установи. Прокурор має повноваження щодо ефектив-
ного проведення розслідування на підставі скарг та покарати винних за 
скоєні порушення. Суд зауважує, зокрема, що відповідно до статті 45 Закону 
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№ 1789-ХІІ рішення та накази прокурора щодо умов та правил тримання є 
обов’язковими та повинні бути негайно виконаними (§ 93). Прокурор має, 
таким чином, набір правових засобів для забезпечення позитивних зобов’я-
зань, які випливають за статті 3 Конвенції. 

Крім того, Суд зазначає, що якщо прокурор відхиляє скаргу, заявник 
може звернутися до обласного прокурора та до Генерального прокурора 
(§§ 78 та 82). Також він має право скаржитися до компетентного суду. 

137. Виходячи з матеріалів справи, у період з травня 1996 року до 
вересня 2000 року заявник направив більше 150 скарг до різних націона-
льних та міжнародних установ, більшу частину – до обласної прокуратури. 
Більшість скарг розглянув прокурор Кудас. Він казав, що щомісячно від-
відував Харківське СІЗО. Під час візиту він міг зустрітися та поговорити 
з засудженими. Заявник міг безперешкодно зустрітися з прокурором декі-
лька разів (§ 21, 24 та 79) та міг вільно направляти скарги. Суд з’ясував, 
що за скаргами на медичне лікування мало місце розслідування (§§ 22, 79 
та 80). Заявник отримав письмові відповіді на більшість скарг (§ 81). Також 
він міг вільно зустрічатися зі своїм адвокатом (§ 42). 

138. Суд зауважив, що заявник кілька разів адресував до Кудаса пись-
мові скарги. Тим не менше, під час опитування прокурором він відмовля-
вся надавати точні обставини відповідно до скарг (§§ 21, 41, 81). Суд вва-
жає, що через відсутність співпраці з боку заявника не можна нарікати на 
прокурора, що він не провів ефективного розслідування. 

Насамкінець, Суд зауважує, що якщо заявник не був задоволений роз-
слідуваннями, проведеними районною прокуратурою, він міг оскаржувати 
отримані рішення та відповіді до прокуратури Харківської області, пізніше – 
до Генерального прокурора України. Відповідно до матеріалів справи тільки 
одного разу заявник ефективно звернувся до Генерального прокурора. Його 
скарга стосувалася тільки законності його засудження і не стосувалася суті 
розглянутих у цій справі скарг (§ 25). Суд дійшов висновку, що заявник мав 
внутрішні ефективні засоби захисту, якими він не скористався. 

139. Враховуючи все 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. 

На цих підставах Суд одностайно 

1. Об’єднує попереднє зауваження Уряду і постановляє, що немає не-
обхідності його розглядати окремо; 

2. Постановляє, що не було порушено статті 3 Конвенції; 
3. Постановляє, що не було порушено статті 13 Конвенції. 
Здійснено французькою та проголошено письмово 10 лютого 2004 року 

відповідно до правила 77 §§ 2 і 3 Регламенту Суду. 
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