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Рішення ЄСПЛ
за статтею 2 Конвенції

Кардава проти України

CONSEIL
DE L’EUROPE

COUNCIL
O F EU R O P E

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
п’ята СЕКЦІЯ
СПРАВА «КАРДАВА ПРОТИ УКРАЇНИ»
(Заява № 19886/09)

Рішення
Страсбург
17 грудня 2019 року
Це рішення набуває статусу остаточного відповідно до обставин, §2 статті 44 Конвенції. Воно може бути відредагованим.
У справі «Кардава проти України»,

Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
пані С. О’Лірі, голова,
пані Г. Юдківська,
п. Л. Чантурія,
та п. М. Блашко, заступник секретаря секції,
після обговорення за зачиненими дверима 26 листопада
2019 року, виносить таке рішення, що було прийняте цього дня:
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ПРОЦЕДУРА
1. Справу було розпочато за заявою (№ 19886/09), яку 27 березня
2009 року подав до Суду проти України на підставі статті 34 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) громадянин Грузії, пан Тамаз Кардава (далі — заявник).
2. Після смерті заявника 07 квітня 2010 року його сестра, пані
Манана Кардава, висловила бажання підтримати заяву. У Суді її
представляє пан О. Веремієнко, юрист, який практикує у м. Київ, та
пані А. Муканова, юрист, яка практикує у м. Харків. Уряд України
(далі — Уряд) представляв його Уповноважений, пан І. Ліщина.
3. Заявник скаржився за статтею 3 Конвенції на жорстоке поводження працівників міліції та непроведення органами влади
розслідування у зв’язку з цим. Він також скаржився за статтями 2
і 3 Конвенції на ненадання йому органами влади належної медичної допомоги під час тримання його під вартою, що поставило
його здоров’я та життя під загрозу. 30 серпня 2010 року Уряд було
повідомлено про заяву.
4. Уряд Грузії було поінформовано про його право вступити
у провадження (пункт 1 статті 36 Конвенції та Правило 44 Регламенту Суду. Уряд Грузії не надав жодної відповіді.

факти
I. Конкретні обставини справи
5. Заявник був громадянином Грузії, який народився у м. Суху
мі у 1967 році та проживав у м. Київ з 1993 року до своєї смерті
7 квітня 2010 року.
A. Затримання заявника та тримання під вартою

6. 07 серпня 2008 року працівники міліції затримали заявника у м. Київ за підозрою у вчиненні розбійного нападу. У нього
було виявлено наркотичні речовини. Заявника доставили до Шевченківського районного управління ГУ МВС України в місті Києві.
Затримання заявника було задокументовано відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення за порушен
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ня правил обігу наркотичних речовин, що становило адміністративне правопорушення.
7. 10 серпня 2008 року відповідно до статті 115 Кримінально-процесуального кодексу України слідчий вирішив затримати
заявника за підозрою у вчиненні розбійного нападу та зберіганні
наркотичних засобів.
8. 12 серпня 2008 року Шевченківський районний суд міста
Києва обрав заявнику запобіжний захід у вигляді тримання під
вартою з огляду на триваюче щодо нього розслідування. Суд зазначив, що заявник мав судимість, і враховуючи тяжкість стверджуванних злочинів, дійшов висновку, що у випадку його перебування на свободі, він може намагатися ухилятися від слідства
та суду, що перешкоджатиме встановленню істини у справі.
9. У подальшому Шевченківський районний суд та Апеляційний суд міста Києва продовжили строк тримання заявника під
вартою під час досудового слідства.
10. 27 липня 2009 року справу заявника разом з обвинувальним висновком було направлено до Шевченківського районного
суду для розгляду по суті.
11. У жовтні 2009 року заявник звернувся до суду з клопотанням про звільнення його з-під варти здебільшого через проблеми зі
здоров’ям (див. далі). Постановою від 22 жовтня 2009 року суд відмовив у задоволенні клопотання заявника, дійшовши висновку про
відсутність доказів того, що він не переховуватиметься від слідства
та суду і не перешкоджатиме встановленню істини у справі.
12. У ході судового засідання 30 березня 2010 року захисник
заявника заявив клопотання про звільнення заявника з тих самих підстав. Суд залишив клопотання без задоволення з підстав,
аналогічних наведеним у його постанові від 22 жовтня 2009 року.
Суд також зазначив, що посилання захисника заявника на поганий стан здоров’я заявника не було достатньою підставою для
зміни запобіжного заходу.
B. Стверджуване жорстоке поводження із заявником
та розслідування цих тверджень

13. Згідно з твердженнями заявника у ході затримання 07 серп
ня 2008 року працівники міліції його побили. Побиття продовжи
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лося у приміщенні управління міліції. 11 серпня 2008 року працівники міліції неодноразово били та катували заявника з метою
отримання його зізнавальних показань щодо злочинів, у вчиненні яких він підозрювався.
14. Коли 11 серпня 2008 року заявника помістили під варту медичний працівник зазначив, що в нього були гематоми на правому
плечі та лівому стегні, а також закрита травма грудної клітини.
15. З 14 серпня 2008 року та надалі заявник, члени його родини та його захисник подавали низку скарг до органів влади,
у тому числі судів, прокурорів, Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини, стверджуючи, що він зазнав жорстокого
поводження працівників міліції, а його затримання та тримання
під вартою були незаконними.
16. 15 серпня 2008 року стан здоров’я заявника значно погіршився, і його доставили до лікарні, де його оглянули лікарі, які зазначили, що в нього була закрита черепно-мозкова травма, множинні забої внутрішніх органів, у тому числі забій нирок, та зламане ребро.
У заявника також було виявлено хронічний геморой, дисциркуляторну енцефалопатію та хронічний персистуючий гепатит С.
17. 22 грудня 2008 року судово-медичні експерти склали висновок, зазначивши, що на момент проведення їхнього огляду заявник страждав на дисциркуляторну енцефалопатію та хронічний
персистуючий гепатит С; інші діагнози підтверджені не були.
18. Постановами від 08 вересня та 09 грудня 2008 року, 09 квітня, 08 жовтня та 10 грудня 2009 року прокуратура Шевченківського району, провівши дослідчі перевірки, відмовила у порушенні
кримінальної справи, визнавши твердження заявника про жорстоке поводження працівників міліції безпідставними.
19. За апеляційною скаргою заявника зазначені постанови були скасовані вищестоящими прокурорами або судами на
тій підставі, що перевірки не відповідали вимогам повного та
об’єктивного вивчення обставин справи. Зокрема, 30 березня
2010 року Шевченківський районний суд встановив, що висновок
експертів від 22 грудня 2008 року не включав в себе аналіз медичних записів щодо лікування заявника у період серпня — жовтня
2008 року. Необхідно було отримати та перевірити відповідну медичну інформацію щодо його ушкоджень, а також допитати заявника та лікарів, які його оглядали.
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20. 24 червня 2010 року прокуратура Шевченківського району,
посилаючись на висновок експертів від 22 грудня 2008 року, знову
відмовила у порушенні кримінальної справи за фактом стверджуваного жорстокого поводження, вважаючи, що наявні докази не свідчили про причетність працівників міліції до будь-якого злочину.
C. Лікування заявника під час тримання
під вартою та його смерть

21. Упродовж тримання заявника під вартою під час досудового слідства його переважно тримали у Київському слідчому ізоляторі (далі — СІЗО).
22. У період з 15 серпня до 02 жовтня 2008 заявник проходив лікування у державній лікарні у зв’язку з його тілесними ушкодженнями та хворобою. Згідно з твердженнями лікарів у результаті лікування стан здоров’я заявника покращився настільки, що його можна
було виписати з лікарні. Разом з тим лікарі рекомендували, щоб заявник продовжив стаціонарне лікування у неврологічному центрі.
23. 21 січня 2009 року у СІЗО заявника оглянув невролог, який
зазначив, що він страждав від наслідків травми голови. 16 квітня
2009 року заявника оглянув начальник медичної частини СІЗО, на
думку якого, в заявника були наслідки травми голови, хронічний
гепатит С та хронічний гастродуоденіт. Лікарі, які обстежували
заявника, дійшли висновку, що він міг утримуватися під вартою
та отримати необхідне лікування у СІЗО.
24. Листом від 22 жовтня 2009 року начальник СІЗО поінформував захисника заявника, що під час перебування у СІЗО заявник кілька разів звертався за медичною допомогою, і в результаті
цих звернень його оглянули лікар-терапевт, невролог, кардіолог
та офтальмолог. Згідно з їхніми висновками заявник страждав
на ішемічну хворобу серця, атеросклеротичний кардіосклероз,
гіпертонічну хворобу, недостатність кровообігу, кровоносну енцефалопатію, наслідки травми голови, шийний остеохондроз, короткозорість, хронічний гепатит С та хронічний гастрит.
25. 25 листопада 2009 року заявника помістили до медичної
частини СІЗО у зв’язку з погіршенням його стану здоров’я, зокрема тому, що в нього розвинувся цироз печінки та портальна гіпертензія. Лікарі СІЗО не виявили жодних підстав для термінової
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госпіталізації заявника за межі СІЗО, незважаючи на його клопотання щодо цього. Проте лікарі зазначили, що такий захід може
бути «доцільним», зауваживши, що стан здоров’я заявника продовжував погіршуватися.
26. 08 лютого 2010 року лікарі швидкої допомоги доставили
заявника до лікарні у м. Київ, де йому діагностували цироз печінки в активній фазі, гепатоцеркулярну недостатність і гепаторенальну недостатність, портальну гіпертензію, асцит, явища
гіперспленізму, хронічний пієлонефрит, хронічний панкреатит,
хронічний холецистит та симптоматичну гіпертензію.
27. 01 березня 2010 року заявника перевели назад до медичної
частини СІЗО, де згідно з листом начальника СІЗО від тієї самої
дати його помістили під «постійний нагляд» медичного персоналу. Заявнику надавались медичні препарати.
28. 11 та 31 березня 2010 року лікарі СІЗО рекомендували помістити заявника до лікарні при Бучанській виправній колонії.
Заявник відмовився, стверджуючи, що у цій лікарні засуджені
тримались в одиночних камерах і там не було обладнання для
проведення операції, якої він потребував.
29. 01 квітня 2010 року для заявника викликали швидку допомогу і його доставили до Київської міської клінічної лікарні
швидкої медичної допомоги, де він залишався до своєї смерті
07 квітня 2010 року. Згідно з дослідженням тіла, проведеним патологоанатомом 08 квітня 2010 року, заявник помер від легеневої хвороби серця, нижньодольової абсцедуючої пневмонії, явищ
гіперспленізму та цирозу печінки.
D. Розслідування обставин смерті заявника

30. 28 жовтня 2010 року у відповідь на скаргу сестри заявника прокуратура міста Києва відмовила у порушенні кримінальної справи за
фактом смерті заявника, встановивши відсутність складу злочину.
31. 28 березня 2011 року Печерський районний суд скасував цю
постанову як безпідставну та постановив провести додаткові перевірки.
32. 25 квітня 2011 року прокуратура міста Києва винесла ще
одну постанову про відмову у порушенні кримінальної справи за
фактом смерті заявника, встановивши відсутність складу злочину.
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II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
33. Відповідні положення Конституції України, Кримінального кодексу України та Кримінально-процесуального кодексу
України наведені, зокрема, в рішенні Суду у справі «Нечипорук та
Йонкало проти України» (Nechiporuk and Yonkalo v. Ukraine) (заява
№ 42310/04, пункти 121, 131 і 134 з подальшими посиланнями,
від 21 квітня 2011 року). Відповідні положення Кодексу України
про адміністративні правопорушення наведені в рішенні у справі
«Микола Кучеренко проти України» (Nikolay Kucherenko v. Ukraine)
(заява № 16447/04, пункти 19–21, від 19 лютого 2009 року).

ПРАВО
I. попереднє питання
34. Заявник помер під час розгляду його заяви Судом. Уряд
визнав, що сестра заявника була тісно з ним пов’язана. Проте він
стверджував, що заява стосувалася особистих прав, які не могли
бути передані іншій особі, і з цих підстав сестра заявника не була
жертвою та не могла продовжити це провадження від його імені.
35. Сестра заявника стверджувала, що була єдиною родичкою, яка виїхала з Грузії до України, щоб жити разом із заявником. Вона активно допомагала заявнику після його затримання,
знайшовши йому захисника, купуючи для нього ліки та їжу, а також подаючи заяви до національних органів влади.
36. Суд зазначив, що заперечення Уряду стосувалося питання, чи мала сестра заявника право брати участь у цій справі після смерті заявника, який був жертвою стверджуваних порушень.
Суд визнав, що у випадках, коли заявник помирав після подання
заяви, його близькі родичі чи спадкоємці фактично могли підтримати заяву, за умови наявності в них достатнього інтересу у справі
(див. рішення у справі «Центр юридичних ресурсів в інтересах
Валентина Кимпеану проти Румунії» [ВП] (Centre for Legal Resources
on behalf of Valentin Cвmpeanu v. Romania) [GC], заява № 47848/08,
пункт 97, ЄСПЛ 2014 та наведені у ньому посилання).
37. З огляду на обставини справи Суд вважає, що сестра заявника має законний інтерес у цьому провадженні. Отже, він до11
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ходить висновку, що вона має право підтримати цю заяву. Однак
для зручності Суд продовжить називати пана Тамаза Кардаву заявником у цьому рішенні.
II. стверджуване порушення статті 3 конвенції
38. Заявник скаржився за статтею 3 Конвенції на жорстоке поводження працівників міліції та непроведення органами влади
розслідування у зв’язку з цим.
39. Стаття 3 Конвенції передбачає:
«Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню.»
A. щодо Прийнятності

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

41. Заявник наполягав, що його скарга була належним чином
обґрунтована наявними доказами, а Уряд не надав переконливого
пояснення щодо тілесних ушкоджень, задокументованих під час
тримання його під вартою. Розслідування було неефективним,
враховуючи непроведення основних слідчих дій, як неодноразово було встановлено національними органами влади.
42. Уряд не надав коментарів по суті.
43. Суд посилається на загальні принципи щодо статті 3 Конвенції а зобов’язання держави, що випливають з цього положення
наведені, зокрема, в рішенні у справі «Буїд проти Бельгії» [ВП] (Bouyid
v. Belgium) [GC] (заява № 23380/09, пункти 81–90, 100 і 101, від 28 вересня 2015 року) та «Ель-Масрі проти Колишньої Югославської Республіки
Македонія» [ВП] (El-Masri v. the former Yugoslav Republic of Macedonia) [GC]
(заява № 39630/09, пункти 182–185 та 195–198, ЄСПЛ 2012).
1. Матеріальний аспект статті 3 Конвенції

44. У цій справі заявник стверджував, що зазнав жорстокого
поводження працівників міліції протягом перших днів його за12
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тримання. З метою обґрунтування своїх тверджень він посилався на судово-медичні висновки, які свідчили, що у відповідний
момент він мав низку тілесних ушкоджень. Зокрема, через кілька
днів після затримання заявника в нього було виявлено гематому
на правому плечі та лівому стегні, а також закриту травму грудної клітини (див. пункт 14). Кількома днями пізніше протягом
безперервного затримання заявника в нього було діагностовано,
серед іншого, закриту черепно-мозкову травму, множинні забої
внутрішніх органів, у тому числі забій нирок, та зламане ребро
(див. пункт 16). За цих обставин Суд вважає, що відповідно до
статті 3 Конвенції держава була зобов’язана надати задовільне та
переконливе пояснення щодо цих тілесних ушкоджень, а також
ефективним чином спростувати твердження заявника про жорстоке поводження працівників міліції.
45. Відхиляючи твердження заявника, національні органи влади посилалися на висновок експертів від 22 грудня 2008
року, який не підтвердив зазначені тілесні ушкодження (див.
пункт 17). Проте самі національні органи поставили цей висновок під сумнів, встановивши, що він не включав в себе медичні записи за відповідний період, і вважали за необхідне провести додаткові перевірки щодо цього (див. пункт 19). За цих
обставин не вбачається, що висновок від 22 грудня 2008 року
фактично дискредитував попередні медичні докази. Жодних
інших підстав для відхилення тверджень заявника органи влади не навели.
46. За цих обставин Суд доходить висновку, що органи влади не навели жодного правдоподібного пояснення щодо тілесних
ушкоджень заявника. Вони також не спростували твердження заявника про жорстоке поводження працівників міліції. З цих підстав, а також враховуючи, що протягом усього відповідного періоду заявник знаходився під контролем органів влади, і немає
жодних припущень, що він отримав відповідні тілесні ушкодження до або під час затримання, Суд вважає, що держава має нести
відповідальність за стверджуване жорстоке поводження, яке слід
кваліфікувати як нелюдське та таке, що принижує гідність.
47. Отже, було порушено матеріальний аспект статті 3 Конвенції у зв’язку зі скаргою заявника на жорстоке поводження з ним
працівників міліції.
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2. Процесуальний аспект статті 3 Конвенції

48. Твердження заявника про жорстоке поводження розглядалися виключно шляхом проведення дослідчих перевірок. Суд
встановив, що такі слідчі процедури не відповідають принципам ефективного засобу юридичного захисту, оскільки слідчий
міг провадити лише обмежений перелік дій, а потерпілий не мав
офіційного статусу, тобто його ефективна участь у процедурі
виключена (див. рішення у справі «Строган проти України» (Strogan
v. Ukraine), заява № 30198/11, пункт 53, від 06 жовтня 2016 року з подальшими посиланнями). Дійсно, протягом періоду проведення
дослідчих перевірок, який тривав приблизно три роки, контрольно-наглядові органи неодноразово встановлювали, що ці перевірки не були ретельними, оскільки важливі слідчі заходи проведені
не були (див. пункт 19). Повторюване винесення таких постанов
про повернення справи може свідчити про наявність серйозних
недоліків у кримінальному провадженні (див. у зв’язку з цим та
mutatis mutandis, рішення у справі «Зубкова проти України» (Zubkova
v. Ukraine), заява № 36660/08, пункт 40, від 17 жовтня 2013 року).
49. Суд зазначає, що у низці інших справ проти України він
уже засуджував методи розслідування, схожі на методи розслідування у цій справі (див., наприклад, рішення у справах «Дрозд проти України» (Drozd v. Ukraine), заява № 12174/03, пункти 63–71, від
30 липня 2009 року, «Савіцький проти України» (Savitskyy v. Ukraine),
пункти 121 і 122, «Гриненко проти України» (Grinenko v. Ukraine), заява
№ 33627/06, пункт 62, від 15 листопада 2012 року, та «Жизіцький проти України» (Zhyzitskyy v. Ukraine), заява № 57980/11, пункти 49–53,
від 19 лютого 2015 року). До того ж в рішенні у справі «Каверзін проти України» (Kaverzin v. Ukraine) (заява № 23893/03, пункти 173–180,
від 15 травня 2012 року) Суд встановив, що небажання державних
органів забезпечити оперативне та ретельне розслідування скарг
осіб, підозрюваних у вчиненні злочинів, на жорстоке поводження
становило системну проблему у розумінні статті 46 Конвенції.
50. З огляду на обставини цієї справи та свою попередню
практику Суд доходить висновку, що у цій справі не було здійснено жодних серйозних спроб розслідувати твердження заявника
про жорстоке поводження.
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51. З цього випливає, що було порушено процесуальний аспект статті 3 Конвенції у зв’язку з розслідуванням скарги заявника щодо жорстокого поводження працівників міліції.
III. стверджуване порушення статті 2 конвенції
52. Заявник скаржився за статтями 2 і 3 Конвенції на ненадання органами влади медичної допомоги під час тримання його під
вартою, поставивши під загрозу його здоров’я та життя.
53. Враховуючи смерть заявника під час тримання його під
вартою, Суд розгляне скаргу тільки з точки зору статті 2 Конвенції щодо зобов’язання органів влади захистити права заявника на життя (див. аналогічний підхід в рішення у справі «Кац та
інші проти України» (Kats and Others v. Ukraine), заява № 29971/04,
пункт 112 і 131, від 18 грудня 2008 року).
54. Відповідна частина статті 2 Конвенції передбачає:
«1. Право кожного на життя охороняється законом. ...»
A. щодо Прийнятності

55. Уряд стверджував про неприйнятність цієї частини заяви у зв’язку з невичерпанням національних засобів юридичного захисту, оскільки остання постанова про відмову у порушенні
кримінальної справи оскаржена не була.
56. Заявник не погодився.
57. Суд нагадує, що оцінюючи ефективність національного засобу юридичного захисту для скарги за статтями 2 і 3 Конвенції
щодо ненадання належної медичної допомоги під час тримання
під вартою, вирішальне питання полягає у тому, чи міг цей засіб юридичного захисту забезпечити пряму або своєчасну допомогу (див. рішення у справі «Салахов та Іслямова проти України»
(Salakhov and Islyamova v. Ukraine), заява № 28005/08, пункт 96, від
14 березня 2013 року). Суд зазначає, що коли заявник був живий,
він вжив достатніх заходів, щоб попередити органи влади про свої
захворювання та стани здоров’я, домагаючись вжиття превентивних заходів для виправлення ситуації, викладеної у відповідній
скарзі. Отже, як і у згаданому рішенні у справі «Салахов та Іслямова
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проти України» (Salakhov and Islyamova v. Ukraine) (див. пункти 98 і 99)
Суд вважає, що заявник достатньою мірою використав превентивні національні засоби юридичного захисту, щоб дотриматися правила вичерпання національних засобів юридичного захисту. Після
смерті заявника використання ретроспективного засобу юридичного захисту, згаданого Урядом, не було суттєвим для цілей цього
критерію прийнятності. Тому заперечення Уряду відхиляється.
58. Отже, Суд зазначає, що ця скарга не є явно необґрунтованою у розумінні підпункту «а» пункту 3 статті 35 Конвенції.
Він також зазначає, що вона не є неприйнятною з будь-яких інших
підстав. Тому вона має бути визнана прийнятною.
B. щодо суті

59. Заявник підтримав скаргу.
60. Уряд не надав коментарів по суті.
61. Суд повторює, що «належність» медичної допомоги залишається найбільш важким елементом для визначення (див.
рішення у справі «Блохін проти Росії» [ВП] (Blokhin v. Russia) [GC],
заява № 47152/06, пункт 137, ЄСПЛ 2016). У цьому контексті зрозуміло, що органи влади повинні забезпечити оперативність і точність постановки діагнозу та лікування (див. рішення
у справах «Похлєбін проти України» (Pokhlebin v. Ukraine), заява
№ 35581/06, пункт 62, від 20 травня 2010 року та «Горбуля проти
Росії» (Gorbulya v. Russia), заява № 31535/09, пункт 62, від 06 березня 2014 року з подальшими посиланнями), а у випадку, коли це
викликано медичним станом, — регулярність і систематичність
нагляду та наявність плану терапевтичних заходів з метою ефективного лікування захворювань ув’язненої особи або запобігання
їхньому ускладненню (див., inter alia, рішення у справах «Ухань
проти України» (Ukhan v. Ukraine), заява № 30628/02, пункт 74, від
18 грудня 2008 року та «Колесникович проти Росії» (Kolesnikovich v.
Russia), заява № 44694/13, пункт 70, від 22 березня 2016 року з подальшими посиланнями). Суд підкреслює, що медична допомога,
яка надається в установах виконання покарань, має бути належною та відповідати тому рівню допомоги, яку державні органи
зобов’язалися надавати всьому населенню. Проте це не означає,
що кожному затриманому має гарантуватись лікування на тому
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самому рівні, що й у найкращих медичних закладах поза межами
установ виконання покарань (див. рішення у справах «Коновальчук
проти України» (Konovalchuk v. Ukraine), заява № 31928/15, пункт 52,
від 13 жовтня 2016 року та «Садретдінов проти Росії» (Sadretdinov v.
Russia), заява № 17564/06, пункт 67, від 24 травня 2016 року з подальшими посиланнями).
62. У цій справі Суд зазначає, що 11 серпня 2008 року, через
кілька днів після затримання заявника, його оглянув лікар, який
діагностував в нього низку тілесних ушкоджень (див. пункт 14).
Проте не вбачається, що йому надавалась яка-небудь медична допомога до 15 серпня 2008 року, коли його стан здоров’я погіршився
настільки, що його необхідно було доставити до лікарні, де було
встановлено, що він мав набагато ширший спектр ушкоджень і захворювань (див. пункт 16). Беручи до уваги тяжкість встановлених захворювань, ніщо не свідчить, що ця затримка у проведенні
медичного огляду була виправданою.
63. Суд також зазначає, що заявник мав численні захворювання, у тому числі гепатит С та цироз печінки. Його стан здоров’я вимагав регулярного та систематичного нагляду та комплексної терапевтичної стратегії та лікування. Однак вбачається сумнівним,
що такий нагляд та лікування було забезпечено належним чином.
Суд зазначає, що заявник помер через кілька захворювань, у тому
числі нижньодольову пневмонію, ускладнену абсцесом, та легеневу хворобу серця (див. пункт 29). Проте не вбачається, що до смерті
заявника медичний персонал виявляв у нього які-небудь легеневі
хвороби або що йому надавалося якесь лікування у зв’язку з цим.
64. Суд вже встановлював порушення щодо питань, аналогічних тим, що розглядаються у цій справі (див. згадані рішення
у справах «Кац та інші проти України» (Kats and Others v. Ukraine),
пункт 112; «Салахов та Іслямова проти України» (Salakhov and
Islyamova v. Ukraine), пункт 183; та рішення у справі «Карпиленко
проти України» (Karpylenko v. Ukraine), заява № 15509/12, пункт 93,
від 11 лютого 2016 року). Він нагадує, що розглядаючи питання
дотримання державою свого позитивного зобов’язання захистити здоров’я та життя заявника, те, чи могли зусилля органів влади
у принципі запобігти такому фатальному наслідку, чи ні, не є вирішальним (див., наприклад, згадане рішення у справі «Карпиленко проти України» (Karpylenko v. Ukraine), пункт 81). Розглянувши
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усі подані матеріали, Суд вважає, що органи влади не виконали
належним чином своє позитивне зобов’язання забезпечити заявника комплексною і належною медичною допомогою під час тримання під вартою та захистити його право на життя.
65. Отже, було порушено статтю 2 Конвенції.
IV. інші стверджувані порушення конвенції
66. Заявник також скаржився на інші порушення Конвенції, заявник стверджував про порушення його прав за статтями
5, 6 і 14 Конвенції та статтею 1 Першого протоколу до Конвенції.
Він також посилався на статті 16, 17 і 18 Конвенції.
67. З огляду на факти справи, доводи сторін та свої висновки
за статтями 2 і 3 Конвенції Суд вважає, що він розглянув основні юридичні питання, порушені у цій заяві, та що немає необхідності у винесенні окремого рішення щодо прийнятності та суті
інших зазначених у попередньому пункті скарг (див., наприклад,
рішення у справі «Центр юридичних ресурсів в інтересах Валентина Кимпеану проти Румунії» [ВП] (Centre for Legal Resources on behalf
of Valentin Cвmpeanu v. Romania) [GC], заява № 47848/08, пункт 156
з подальшими посиланнями).
V. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
68. Стаття 41 Конвенції передбачає:
«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї
і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності, надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію.»
A. Шкода

69. Сестра заявника вимагала 964 євро в якості відшкодування матеріальної шкоди та 80 000 євро в якості відшкодування моральної шкоди.
70. Уряд доводив, що ці вимоги були необґрунтованими.
71. Суд не вбачає жодного причинно-наслідкового зв’язку між
встановленим порушенням та матеріальною шкодою, що вимага18
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лась; отже, він відхиляє цю вимогу. Суд також вважає, що заявник
зазнав моральної шкоди, яку неможна компенсувати самим лише встановленням порушення Конвенції. Враховуючи обставини
справи та ухвалюючи рішення на засадах справедливості, як це
вимагається статтею 41 Конвенції, Суд присуджує сестрі заявника
8 000 євро в якості відшкодування моральної шкоди.
B. Судові витрати

72. Сестра заявника також вимагала 3294 євро в якості компенсації судових та інших витрат, понесених під час провадження у національних органах влади та Суді. Ця вимога складалася з витрат на правову допомогу, надану паном О. Веремієнком та пані А. Мукановою.
73. Уряд стверджував, що ця вимога була необґрунтованою.
74. З огляду на наявні в нього документи та свою практику
Суд вважає за доцільне присудити кожному із зазначених представників суму у розмірі 500 євро, що покриває витрати, понесені
під час провадження у Суді. Враховуючі прохання сестри заявника, присуджені за цим пунктом суми мають бути сплачені безпосередньо на банківські рахунки пана О. Веремієнка та пані А. Муканової (див., наприклад, рішення у справі «Хлаіфія та інші проти Італії» [ВП] (Khlaifia and Others v. Italy) [GC], заява № 16483/12,
пункт 288, від 15 грудня 2016 року).
C. Пеня

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

1. Оголошує, що сестра заявника, пані Манана, має право продовжити це провадження від імені заявника.
2. Оголошує прийнятними скарги за статтями 2 і 3 Конвенції
(щодо жорстокого поводження із заявником та стверджуваного
непроведення ефективного розслідування у зв’язку з цим, а також
стверджуваної неспроможності органів влади захистити право
заявника на життя).
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3. Постановляє, що було порушено статтю 3 Конвенції у зв’язку із
жорстоким поводженням із заявником під час тримання під вартою.
4. Постановляє, що було порушено статтю 3 Конвенції у зв’язку
з непроведенням ефективного розслідування твердження заявника про жорстоке поводження.
5. Постановляє, що було порушено статтю 2 Конвенції у зв’язку з
неспроможністю органів влади захистити право заявника на життя.
6. Постановляє, що немає необхідності розглядати інші скарги за Конвенцією.
7. Постановляє, що:
a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити сестрі заявника такі суми, що мають бути конвертовані в національну валюту держави-відповідача за курсом
на день здійснення платежу:
i) 8000 (вісім тисяч євро) та додатково суму будь-якого
податку, що може нараховуватись, в якості відшкодування моральної шкоди;
ii) 500 (п’ятсот) та додатково суму будь-якого податку, що
може нараховуватись сестрі заявниці, в якості компенсації судових та інших витрат; ця сума має бути сплачена на банківський рахунок пана О. Веремієнка;
iii) 500 (п’ятсот) та додатково суму будь-якого податку, що
може нараховуватись сестрі заявниці, в якості компенсації судових та інших витрат; ця сума має бути сплачена на банківський рахунок пані А. Муканової;
b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на зазначені суми нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка
діятиме в період несплати, до якої має бути додано три
відсоткові пункти.
6. Відхиляє решту вимог щодо справедливої сатисфакції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 17 грудня 2019 року відповідно до правила 77 §§2 і 3 Регламенту Суду.
М. Блашко
заступник секретаря
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Рішення ЄСПЛ
за статтею 3 Конвенції

Кулік проти України

CONSEIL
DE L’EUROPE

COUNCIL
O F EU R O P E

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
п’ята СЕКЦІЯ
СПРАВА «Кулік ПРОТИ УКРАЇНИ»
(Заява № 34515/04)

Рішення
Страсбург
02 лютого 2017 року
Це рішення набуває статусу остаточного відповідно до обставин, §2 статті 44 Конвенції. Воно може бути відредагованим.
У справі «Кулік проти України»,

Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
п. Ф. Вегабовіч, голова,
пані Г. Юдківська,
п. К. Ранцоні,
та пані А-М. Дуге, в. о. заступника секретаря секції,
після обговорення за зачиненими дверима 10 січня 2017 року, виносить таке рішення, що було прийняте цього дня:
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ПРОЦЕДУРА
1. Справу було розпочато за заявою (№ 34515/04), яку 14 вересня 2004 року подав до Суду проти України на підставі статті 34 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод
(далі — Конвенція) громадянин України п. Сергій Анатолійович
Кулік (далі — заявник).
2. Інтереси заявника, якому було надано правову допомогу,
представляла пані О. Ащенко — юрист, яка практикує у м. Харкові. Уряд України представляв його Уповноважений, на останніх
етапах провадження п. І. Ліщина з Міністерства юстиції.
3. Заявник скаржився, зокрема, на те, що умови тримання його під вартою (включно з днями судових засідань) та умови його
етапування до та з судів були неналежними, що він зазнав жорстокого поводження з боку державних службовців, що його тримання під вартою під час досудового розслідування було незаконним,
та що його права на захист були порушені.
4. 24 лютого 2012 року про заяву було повідомлено Уряд. 26 вересня 2013 року Суд запропонував Уряду надати свої зауваження
щодо прийнятності та суті цієї заяви.
I. конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
5. Заявник народився у 1968 році та наразі відбуває покарання
у виді довічного позбавлення волі у виправній колонії № 31 в Чернігівській області.
A. Кримінальне провадження щодо заявника

6. 24 січня 2003 року В. та Г. були знайдені мертвими у своїй
квартирі.
7. 25 січня 2003 року працівниками міліції було розпочато
розслідування за фактом вбивства.
8. 30 січня 2003 року прокуратурою міста Києва (далі — прокуратура) було відкрито кримінальну справу щодо заявника та
оголошено його розшук за вбивство В. та Г.; того ж дня заявника
було заочно притягнуто як обвинуваченого у справі щодо подвійного вбивства.
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9. За твердженням заявника 30 січня 2003 року його було
затримано працівниками міліції у м. Харкові та поміщено під
варту до Ленінського РВ ГУМВС України в Харківській області.
Він зазнав жорстокого поводження з боку працівників міліції
з метою змусити його зізнатися у вчиненні подвійного вбивства.
Працівник міліції К. разом із іншим невстановленим працівником міліції душили його та погрожували вбивством йому та його
родині. Вони також обіцяли, що, якщо заявник зізнається, вони
переконають суд першої інстанції, що він був неосудним і не міг
бути притягнутий до відповідальності за вбивства. За відсутності
адвоката заявник погодився зізнатися та написав «явку з повинною» під диктовку працівника міліції К. Явка з повинною була
датована 01 лютого 2003 року, та у ній зазначалося, що заявнику було роз’яснено його права за статтею 63 Конституції України.
31 січня 2003 року його було етаповано до Деснянського РУ ГУМВС
України в м. Києві.
10. Згідно з твердженнями Уряду заявника було затримано
ввечері 31 січня 2003 року у м. Харкові та він тримався під вартою
у Ленінському РВ ГУМВС України в Харківській області до 01 лютого 2003 року, коли його було етаповано до м. Києва. Під час перебування у м. Харкові до заявника не застосовувались засоби фізичного впливу, він не допитувався та не давав жодних показань.
11. 31 січня 2003 року прокурор звернувся до Деснянського
районного суду м. Києва (далі — районний суд) з клопотанням про
дозвіл на затримання заявника з метою його приводу для участі
у судовому засіданні з метою обрання йому запобіжного заходу.
Цього ж дня районний суд задовольнив клопотання прокурора.
12. 01 лютого 2003 року доставлений до прокуратури заявник
підписав протокол ознайомлення його з правом на захист і від
руки написав, що хотів отримати побачення із захисником до
першого допиту. Після цього було складено протокол затримання, згідно з яким заявника було затримано 01 лютого 2003 року
о 18 годині, і після затримання йому було роз’яснено його право
на захист.
13. Цього ж дня, як стверджує Уряд, заявника було поміщено до Київського ізолятора тимчасового тримання (далі — ІТТ),
де він написав «явку з повинною», в якій він уперше зізнався
у вбивстві В. і Г.
25

Рішення ЄСПЛ за статтею 3 Конвенції

14. Цього ж дня дружина заявника повідомила прокурору, що
вона винайняла захисника, пані К., щоб представляти заявника,
та клопотала про залучення останньої до кримінальної справи.
15. 03 лютого 2003 року слідчий задовольнив клопотання
дружини заявника і у присутності захисника повідомив його про
висунуті проти нього 30 січня 2003 року обвинувачення. Він також допитав заявника з цього приводу. Заявник надав показання,
аналогічні тим, що містилися у його явці з повинною від 01 лютого 2003 року. Згідно з твердженнями заявника, того дня та перед
кожним наступним допитом працівники міліції погрожували,
що, якщо він відмовиться від своїх показань, його співкамерники,
деякі з яких були наркозалежними, що страждали на СНІД, задушать або вкусять його.
16. 04 лютого 2003 року районний суд обрав заявнику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, зазначивши, що існують підстави вважати, що у разі звільнення заявник продовжить
злочинну діяльність та переховуватиметься від слідства. У зв’язку
з цим суд послався на серйозність обвинувачень проти заявника
та оголошення його у розшук.
17. Того ж дня судово-медичний експерт зафіксував садна на
обох долонях заявника, які, на думку експерта, могли з’явитися
внаслідок бійки між заявником і потерпілими; заявник не надав
жодних пояснень щодо походження цих тілесних ушкоджень.
18. 05 лютого 2003 року у присутності захисника заявника
було проведено відтворення обстановки та обставин події. Заявник знову визнав свою вину у вчиненні подвійного вбивства.
Пізніше того ж дня, переглянувши відеозапис відтворення обстановки та обставин події, заявник і його захисник не надали
жодних коментарів.
19. 13 лютого 2003 року заявника було поміщено до Київського слідчого ізолятора № 13 (далі — СІЗО). Під час медичного огляду заявника, проведеного того ж дня, у нього не було виявлено
тілесних ушкоджень.
20. 25 березня та 27 червня 2003 року заявника було допитано у присутності його захисника і він знову зізнався у вчиненні
вбивства В. і Г.
21. 26 березня та 24 квітня 2003 року районний суд продовжував строк тримання заявника під вартою до трьох і чотирьох
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місяців, відповідно, повторюючи своє обґрунтування, викладене
в його ухвалі від 04 лютого 2003 року, та посилаючись на необхідність завершити певні слідчі дії.
22. 30 травня 2003 року апеляційний суд міста Києва (далі —
апеляційний суд) продовжив строк тримання заявника під вартою до п’яти місяців, наводячи ті самі підстави, що й районний
суд.
23. 27 червня 2003 року заявнику було висунуто додаткове
обвинувачення у вчиненні крадіжки та шахрайства. Того ж дня
досудове слідство було закінчене і у невстановлену дату справу
було направлено до апеляційного суду, який діяв як суд першої
інстанції, для розгляду її по суті.
24. 22 серпня 2003 року апеляційний суд провів засідання
з попереднього розгляду справи та продовжив тримання заявника під вартою, не навівши жодного обґрунтування.
25. У судовому засіданні заявник відмовився від усіх показань, наданих ним під час досудового слідства, в тому числі від
тих, що були надані у присутності захисника, та заперечив свою
вину у вчиненні подвійного вбивства. Він стверджував, зокрема,
що всі його визнавальні показання були отримані під тиском, тобто працівники міліції били його, погрожували перед кожним допитом та давали неправдиві обіцянки звільнити його. Також він
хотів, щоб його справу було направлено до суду якомога швидше.
26. 03 жовтня 2003 року апеляційним судом заявника було
визнано винним за всіма пунктами обвинувачення та призначено
покарання у виді довічного позбавлення волі. Апеляційний суд
зазначив, що вина заявника підтверджувалася, серед іншого, його
первісними визнавальними показаннями та подальшими показаннями, наданими у присутності його захисника. Апеляційний
суд також зазначив, що під час досудового слідства ані заявник,
ані його захисник не скаржилися на жорстоке поводження з боку
працівників міліції. У вироку міститься посилання на твердження працівника міліції К., згідно з яким заявник написав явку з повинною у відділі міліції у м. Харкові після затримання. Заявник
оскаржив вирок і клопотав про зміну запобіжного заходу на підписку про невиїзд.
27. 25 березня 2004 року у присутності заявника та його захисника Верховний Суд України скасував вирок з огляду на про27
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цесуальні недоліки. Він також відмовив у задоволенні клопотання
заявника щодо звільнення з-під варти та залишив без змін обраний йому запобіжний захід. Суд послався на те, що остаточного рішення щодо вини заявника прийнято не було; суд також послався
на відомості про характер заявника та його попередню поведінку,
але не надав додаткової інформації. Граничний строк подальшого
тримання заявника під вартою не був визначений.
28. 13 квітня 2004 року дружину заявника було залучено до
провадження в якості законного представника.
29. 21 квітня 2004 року апеляційним судом за участі заявника
було проведено попередній розгляд справи, під час якого він залишив без змін обраний заявнику запобіжний захід, відмовивши
у задоволенні клопотання останнього про зміну запобіжного заходу на підписку про невиїзд. При цьому він послався на серйозність обвинувачень проти заявника, відомості щодо характеру
заявника (без надання додаткової інформації), а також на «інші
обставини, що підпадають під дію статті 148 Кримінально-процесуального кодексу України». Граничного строку тримання заявника під вартою встановлено не було.
30. Під час повторного розгляду справи заявник наполягав на
презумпції невинуватості та повторював свої попередні твердження щодо порушення його процесуальних прав під час досудового слідства (див. п. 25).
31. 18 лютого 2005 року апеляційний суд виділив обвинувачення у шахрайстві в окреме провадження та повернув його на
додаткове розслідування. Тією ж ухвалою було продовжено тримання заявника під вартою; не було надано обґрунтування та не
було встановлено граничного строку. Іншою ухвалою, винесеною
того ж дня, апеляційний суд відмовив у задоволенні клопотання
заявника про зміну запобіжного заходу на тих самих підставах,
що й в ухвалі від 21 квітня 2004 року.
32. 18 березня 2005 року апеляційний суд визнав заявника
винним за всіма пунктами обвинувачення і призначив йому покарання у виді довічного позбавлення волі. Він посилався, зокрема, на визнавальні показання заявника, надані ним під час досудового слідства, у тому числі й на явку з повинною від 01 лютого
2003 року. Суд зазначив, що ці показання повинні мати більшу
вагу, ніж ті, що були надані заявником під час судового розгля28
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ду, оскільки всі вони були підтверджені заявником у присутності
його захисника та відповідали і узгоджувались з низкою інших
доказів у справі, які, в цілому, були зібрані відповідно до вимог
національного законодавства.
33. Цим же вироком апеляційний суд відхилив скаргу заявника на жорстоке поводження працівників міліції у зв’язку
з необґрунтованістю. Заслухавши заявника, працівників міліції
та декількох свідків і дослідивши відеозапис відтворення обстановки і обставин події, а також акт судово-медичної експертизи
від 04 лютого 2003 року, апеляційний суд не знайшов доказів на
підтвердження тверджень заявника. Він також зазначив, що під
час досудового слідства заявника представляв обраний ним захисник і що раніше заявник не скаржився на будь-яке жорстоке
поводження.
34. Згідно з документами, наданими Урядом, у період з 29 березня 2005 року по 28 квітня 2005 року заявник звертався із клопотаннями про ознайомлення з дев’ятьма томами матеріалів його
справи та аудіозаписами судових засідань, які було задоволено.
У червні 2005 року заявник звернувся до апеляційного суду з клопотанням про повторне ознайомлення з матеріалами справи.
13 червня 2005 року у задоволенні клопотання було відмовлено на
тій підставі, що заявник вже повністю ознайомився з матеріалами
справи.
35. Заявник оскаржив вирок, стверджуючи, що він ґрунтувався на підроблених документах, неправдивих свідченнях
і недопустимих доказах. Він стверджував, що 30 січня 2003 року
його було незаконно затримано у м. Харкові, але без складання
протоколу його тримали під вартою до 01 лютого 2003 року, а також, що його не було допроваджено до судді протягом 72 годин
після його затримання. Далі заявник стверджував, що заявлене
ним 30 січня 2003 року клопотання про залучення захисника було проігноровано, та що тієї ж ночі його було допитано, побито
та змушено надати визнавальні показання в обмін на обіцянку
слідчого не завдавати шкоди його родині та звільнити його на
підставі його неосудності. Заявник стверджував, що був змушений повторити свої визнавальні показання у присутності свого
захисника, та що він повідомив свого захисника про жорстоке із
ним поводження з боку слідчого. Проте слідчий не виконав своєї
29
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обіцянки і визнавальні показання заявника були використані
в якості підстави для його засудження. Заявник також скаржився, серед іншого, на те, що його затримання та тримання під вартою були незаконними; що під час судових засідань він не мав
змоги конфіденційно спілкуватися зі своїм захисником, оскільки
до нього застосовували наручники та тримали у клітці; що йому
не було надано достатньо часу та можливостей для підготовки
до свого захисту, оскільки судові засідання відбувалися щоденно, а йому не було надано повного доступу до матеріалів справи;
та що державні органи незаконно відмовили у наданні його дружині дозволу на побачення із ним у Київському СІЗО 14 лютого та
10 березня 2005 року. Прокуратурою також було оскаржено вирок
від 18 березня 2005 року.
36. 26 липня 2005 року у присутності заявника та його законного представника Верховний Суд України залишив без змін обвинувальний вирок і призначене заявнику покарання. Висновки
суду значною мірою ґрунтувалися на визнавальних показаннях
заявника, наданих під час досудового слідства. Суд зазначив, зокрема, що у своїй «явці з повинною» від 01 лютого 2003 року заявник зазначив подробиці вбивства, які він не міг би знати, якби
не був безпосередньо винним у вчиненні злочину. На той час ці
подробиці не були відомі працівникам міліції, а отже, всупереч
твердженням заявника, працівники міліції не могли надиктувати їх заявнику. Достовірність його зізнань у подальшому неодноразово підтверджувалась заявником у присутності обраного ним
адвоката, а також низкою інших доказів у справі. Суд зазначив,
що заявника було затримано 30 січня 2003 року, але стверджував,
що слідчі дії у його справі не проводилися до 03 лютого 2003 року,
а починаючи з цього дня всі слідчі дії проводилися у присутності
адвоката. З цих підстав, а також дійшовши висновку, що скарги заявника на жорстоке поводження та відсутність правової допомоги
були належним чином розглянуті апеляційним судом, Верховний
Суд відхилив твердження заявника у зв’язку з необґрунтованістю. Твердження заявника щодо відсутності доступу до матеріалів
справи також були відхилені у зв’язку з необґрунтованістю; відмову у задоволенні скарг було детально обґрунтовано.
37. 11 серпня 2006 року заявник звернувся до Верховного Суду
із заявою про перегляд справи у порядку виключного проваджен30
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ня. 22 грудня 2006 року Верховний Суд відмовив у задоволенні вимог заявника у зв’язку з необґрунтованістю.
38. З 03 лютого 2003 року та протягом досудового слідства заявника представляла пані К., захисник, найнята дружиною заявника. З матеріалів справи вбачається, що під час судового розгляду справи у заявника було декілька представників, у тому числі
захисники, які надавали безоплатну правову допомогу, та в одній
інстанції — захисник, найнятий братом заявника.
B. Розголошення засобам масової інформації відомостей
щодо кримінальної справи заявника

39. 06 лютого 2003 року у відповідь на запит приватного телевізійного каналу «Київ» органами прокуратури було надано інформацію про обставини вбивства В. та Г., яка згодом протягом
2003 року неодноразово транслювалася в рамках регулярної телевізійної програми. Як стверджує заявник, телеканалу було надано
копію відеозапису відтворення обстановки та обставин події.
40. У невстановлену дату заявник звернувся до органів прокуратури зі скаргою на надання цього відеозапису. У письмовій
відповіді прокуратури зазначалося, що відомості про досудове
слідство були розкриті у межах, встановлених законом, і що надання інформації не порушило жодного права заявника.
41. Під час розгляду його справи судом першої інстанції заявник безуспішно звертався до судів зі скаргами, у яких стверджувалося, що надання відеозапису порушило його право на презумпцію невинуватості. Він не звертався до суду з окремим позовом
до прокуратури або телевізійного каналу щодо цього стверджуваного порушення.
C. Умови тримання заявника під вартою

1. Відділи міліції та ІТТ

42. За твердженням заявника у період з 30 січня по 13 лютого
2003 року він тримався у камері площею 7 кв. м разом із десятьма
іншими ув’язненими та не був забезпечений спальним місцем
і постільною білизною. Більше того, він не мав можливості голи31
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тися або митися; до 05 лютого 2003 року йому не надавали продукти харчування.
43. Уряд не надав фактичних даних щодо ув’язнення заявника у вищезазначений період.
2. Київське СІЗО

44. У період з 13 лютого 2003 року до 14 грудня 2005 року заявник перебував під вартою у Київському СІЗО.
a) Версія заявника
45. У період з 14 по 24 грудня 2003 року заявник тримався у камері № 32 площею близько 50 кв. м разом із п’ятдесятьма
двома іншими ув’язненими. Потім його перевели до камери № 95
площею 7 кв. м, де він перебував до березня 2004 року разом із
чотирма іншими ув’язненими. У березні 2003 року заявника було
переведено до камери № 85 площею 16 кв. м, де він перебував разом із дванадцятьма іншими ув’язненими.
46. У періоди з 03 жовтня 2003 року по 25 березня 2004 року та
з 18 березня 2005 року по 14 грудня 2005 року заявник тримався
у камерах площею 7 кв. м. На вікнах усіх згаданих камер стояли
решітки, що не пропускали сонячного світла та майже не пропускали свіжого повітря. Усі камери кишіли комахами, а туалети не
були відокремлені від житлової зони. Харчування було неякісним
(рідка вівсяна каша з маргарином, тухла риба, квашена капуста
з неприємним запахом). М’ясо, яйця та молочні продукти не давали, а свіжі овочі та фрукти давали рідко. Заявнику не дозволялося користуватися власним годинником і приладдям для гоління,
а також отримувати передачі та мати побачення з родичами. Заявнику не надавалася належна медична допомога, а після 18 березня 2005 року йому заборонили отримувати ліки від родичів.
47. 14 лютого та 10 березня 2005 року адміністрація Київського СІЗО відмовила дружині заявника у наданні дозволу на побачення із ним.
b) Версія Уряду
48. Зазначивши, що не було можливості встановити, в яких
камерах тримався заявник, оскільки у зв’язку із закінченням
строку зберігання відповідних документів вони були знищені,
32
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Уряд спростував опис розмірів камер, наданий заявником, а також його оцінку щодо кількості ув’язнених, утримуваних у них.
Уряд надав наступні відомості щодо камер:
— камера № 32 — 54,1 кв. м з тридцятьма вісьмома окремими спальними місцями;
— камера № 85 — 21,4 кв. м з дванадцятьма окремими спальними місцями;
— камера № 95 — 9,29 кв. м з чотирма окремими спальними
місцями;
— камера № 141 — 8,2 кв. м з двома окремими спальними
місцями;
— камера № 154 — 9 кв. м з двома окремими спальними місцями.
49. Уряд також стверджував, що всі камери Київського СІЗО
були оснащені вентиляційною системою. У всіх камерах на вікнах
були невеликі кватирки для провітрювання, які уможливлювали
циркуляцію свіжого повітря. У кожній камері був туалет, відокремлений від житлової зони. Регулярно проводилася дезінфекція камер. Ув’язненим тричі на день давали гарячу їжу належної якості,
у тому числі у дні, коли вони брали участь у судових засіданнях.
3. Дніпропетровський слідчий ізолятор

50. У період з 04 по 13 травня 2008 року заявник перебував
у Дніпропетровському слідчому ізоляторі (далі — Дніпропетровське СІЗО). Згідно з твердженнями заявника йому не надавали
медичну допомогу у зв’язку з туберкульозом, на який він страждав. Більше того, він тримався у камері № 3 разом із ув’язненим,
який страждав на відкриту форму туберкульозу.
51. Уряд не надав фактичних відомостей щодо умов тримання
заявника у цій установі.
4. Виправна колонія № 47

52. Заявник перебував у зазначеній виправній колонії з 14 грудня 2005 року по 24 квітня 2008 року та з 27 жовтня 2008 року по
18 квітня 2012 року.
53. Згідно з твердженнями заявника у період з 14 грудня 2005 року по 21 січня 2008 року він тримався разом із ув’язненими, які
страждали на приховану форму туберкульозу. 13 січня 2008 року за33
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явника було переведено до камери, де раніше тримався ув’язнений,
який страждав на відкриту форму цієї хвороби. В останній камері
не проводилася дезінфекція, в ній не було системи опалення, а вікна частково були закриті пластиком замість скла. Якість харчування та медичної допомоги була неналежною. За твердженням заявника такі умови тримання під вартою серйозно позначилися на
стані його здоров’я, внаслідок чого 13 квітня 2006 року йому було
діагностовано гіпертонію, а 21 січня 2008 року — туберкульоз.
54. Уряд стверджував, що камера, де тримався заявник, була
оснащена системою вентиляції та центрального опалення. Виправна колонія була забезпечена дезінфекційними засобами у повному обсязі, і самі ув’язнені регулярно проводили дезінфекцію
камер. Також у наявності була бактерицидна лампа. Згідно з правилами внутрішнього розпорядку колонії спеціальну дезінфекцію
камер необхідно було проводити при виявленні, що ув’язнений
страждав на відкриту форму туберкульозу. Ув’язненим, які відбували покарання у виді довічного позбавлення волі, двічі на рік
проводилась флюорографія для виявлення хворих на туберкульоз. Ув’язненим, які мали контакт з особами, які страждали на
відкриту форму туберкульозу, також проводилась флюорографія
та вони отримували відповідне лікування.
5. Виправна колонія № 61

55. З 13 травня 2008 року по 12 жовтня 2008 року заявник тримався у лікарні для ув’язнених, які страждали на туберкульоз,
розташованій у виправній колонії № 61. З 13 до 31 травня 2008 року він перебував у камері № 1, а з 25 червня 2008 року до 25 липня
2008 року — у камері № 4. Залишається невідомим, у якій з камер
заявник залишався до кінця зазначеного періоду.
56. Згідно з твердженнями заявника камери були задушливими, оскільки вікна тримали зачиненими з 07 год 00 хв по 18 год
00 хв. Камери ніколи не дезінфікувались і в них було багато щурів.
Якість харчування та надання медичної допомоги були жахливими, що спричинило смерть багатьох ув’язнених. Його співкамерники страждали на відкриту форму туберкульозу.
57. Згідно з твердженнями Уряду заявник тримався окремо
від інших ув’язнених у камерах, які добре провітрювалися. Він забезпечувався достатнім та належним харчуванням.
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D. Умови тримання заявника під вартою
та під час етапування у дні судових засідань

1. Версія заявника

58. Заявник стверджував, що у дні справи судових засідань
умови його тримання були наступними. Його регулярно будили
між 04 год 00 хв та 05 год 00 хв. З 06 год 00 хв. по 06 год 30 хв йому давали трохи цукру та шматок хліба, після чого його поміщали приблизно на годину до спеціальної камери площею 30 кв. м,
у якій перебували від тридцяти до сорока ув’язнених одночасно.
У камері був туалет, не відокремлений від решти простору, не було вентиляції та меблів. Близько 07 год 30 хв. заявника поміщали
до транзитної камери площею приблизно 14 кв. м, в якій одночасно перебували близько 20 ув’язнених, і де він зазвичай мав чекати
кілька годин, поки його не переведуть далі. У транзитній камері
була погана вентиляція, дві лавки, на яких одночасно могли сидіти восьмеро ув’язнених, і стіл. О 09 год 30 хв заявника переводили
до спеціальної кімнати, де він проходив повний особистий обшук
у присутності інших осіб. О 09 год 40 хв його та близько двадцяти
інших ув’язнених приблизно на півгодини зачиняли в туалеті без
вентиляції та вікон, а потім вели до автозаку. У автозаку площею
6 кв. м не було достатньо доступу до свіжого повітря та опалення. Тож заявник страждав від спеки влітку та від морозу взимку.
Були випадки, коли після повернення до Київського СІЗО заявник
мав до трьох годин чекати в автозаку, поки не закінчиться перевірка безпеки. Під час судових засідань, які зазвичай проводилися з 11 год 00 хв по 14 год 00 хв, заявник тримався у металевій
клітці, під охороною трьох озброєних працівників міліції, і нікому — в тому числі адвокату — не дозволялося підходити до нього
ближче, ніж на один метр. Після закінчення кожного судового засідання заявника переводили або до транзитної камери площею
0,8 кв. м, або разом із чотирма іншими ув’язненими — до камери
площею 2 кв. м, де він протягом декількох годин без їжі мав чекати, поки його під конвоєм відведуть до автозаку. Після повернення до Київського СІЗО заявник і дев’ять інших ув’язнених мали
протягом години чекати у непровітреній транзитній камері площею 3 кв. м повного особистого обшуку у присутності інших осіб
і поміщення до іншої камери площею 12 кв. м, в якій перебували
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до двадцяти ув’язнених одночасно, без вікон та з поганою вентиляцією. Близько 23 год 00 хв заявника під конвоєм відводили до
його камери.
59. Згідно з твердженнями заявника судові засідання у його
справі проводилися щоденно. З матеріалів справи вбачається, що
заявника етапували та тримали під вартою у зазначених умовах
щонайменше чотири рази.
60. За твердженнями заявника 25 березня 2004 року, 20 травня і 26 липня 2004 року до нього весь день застосовувалися наручники у положенні «руки за спиною», починаючи з ранку, коли
його виводили з камери для етапування до суду, і до вечора, коли
він повертався з судових засідань до камери.
61. 29 червня 2005 року заявник у порядку приватного обвинувачення звернувся до Печерського районного суду м. Києва зі
скаргою на командира підрозділу, який етапував його 20 травня
2005 року, та вимагав відшкодування шкоди за незаконне застосування наручників. 08 липня 2005 року скаргу було повернуто
заявнику через процесуальні недоліки. Заявник не звертався
з цією скаргою повторно та не оскаржував ухвалу суду.
2. Версія Уряду

62. За твердженням Уряду внутрішня площа автозаків складала 8 кв. м, і вони були розраховані на перевезення двадцяти
двох осіб у трьох камерах (дві більші камери, площею 2,5 кв. м.
і розраховані на десять пасажирів кожна, та одна маленька камера для двох пасажирів). У автозаках не було вікон, але вони були
обладнані вентиляційними решітками та лавками для сидіння.
Щодо великої кількості ув’язнених, щоденно етапованих з Київського СІЗО до судів, Уряд зазначив, що автозаки мали чекати у черзі після повернення до установи виконання покарань, але таке
очікування ніколи не перевищувало однієї години.
63. Також, посилаючись на відповідне національне законодавство, Уряд стверджував, що (a) усім ув’язненим, судові засідання у чиїх справах відбуваються принаймні три дні підряд,
мало забезпечуватись триразове харчування, при цьому обід
мав доставлятися безпосередньо до суду; (b) повний обшук
ув’язнених перед їхнім етапуванням до суду мав здійснюватись в окремих ізольованих приміщеннях та за відсутності осіб
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протилежної статі; (c) до компетенції начальника відповідного
конвойного підрозділу належало вирішення питання про застосування до етапованої особи наручників, беручи до уваги наявну ситуацію, небезпеку, яку становить етапована особа, та інші
відповідні фактори. Щодо стверджуваного застосування наручників Уряд також стверджував, що встановити, чи застосовувались до заявника наручники, як стверджувалось, та чи звертався він зі скаргами з цього приводу, було неможливо, оскільки
строк зберігання відповідних документів закінчився і всі записи було знищено.
E. Стверджуване жорстоке поводження із заявником

1. Інцидент у апеляційному суді 16 вересня 2004 року

64. 16 вересня 2004 року під час судового засідання у його
справі заявник попросив апеляційний суд викликати йому бригаду швидкої допомоги, оскільки йому стало зле. Його прохання
було відхилено та розцінено головуючим суддею як спроба затягнути розгляд справи, оскільки Київське СІЗО не надало інформації про незадовільний стан здоров’я заявника. Проте судове засідання було перенесене на 30 вересня 2004 року.
2. Стверджуване побиття заявника 03 квітня 2005 року

65. Згідно з твердженнями заявника 03 квітня 2005 року його
та двох його співкамерників було без причини побито працівниками Київського СІЗО під час прогулянки у дворі. Внаслідок цього
він дістав синця на правій нозі розміром 5 × 7 см.
66. 04 квітня 2005 року дружина заявника звернулася до Генерального прокурора та до адміністрації Київського СІЗО зі скаргами на побиття заявника, але не зазначила жодних тілесних ушкоджень. 17 травня 2005 року прокурор, провівши перевірку з цього
питання, відповів їй, що її скарга була безпідставною. Ані заявник,
ані його дружина не оскаржували відповідь прокурора.
67. 05 та 06 квітня 2005 року заявник звернувся до Державного департаменту з питань виконання покарань та адміністрації
Київського СІЗО, відповідно, зі скаргами на відмову працівників
Київського СІЗО у складанні акту щодо тілесних ушкоджень, за37
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вданих йому внаслідок стверджуваного побиття, а також у виклику прокурора.
3. Події 17 листопада 2007 року у виправній колонії № 47

68. 17 листопада 2007 року у тюремних камерах було проведено обшуки.
69. Згідно з твердженнями заявника того дня до камери, в якій
він утримувався разом із іншими ув’язненими, увірвалася група
працівників виправної колонії у масках; йому та його співкамерникам було наказано лягти та закласти руки за голову. Коли заявник спробував прийняти зручнішу позу, його вдарили по спині
гумовим кийком. Після цього працівники виправної колонії вивели ув’язнених у коридор і наказали повністю роздягтися. Потім
вони наказали їм сісти навпочіпки, а далі вивели до тюремного
двору, де вони, напіводягнені, знаходилися протягом двох годин
при температурі –10 °C. Тим часом у камері заявника проводився
обшук, внаслідок якого зникли деякі його особисті речі, зокрема,
продукти харчування, книги, фотографії та листи.
70. 19 листопада 2007 року заявник звернувся до прокуратури
та Уповноваженого Верховної Ради з прав людини зі скаргами на
незаконність зазначеного обшуку та на зникнення його особистих речей. Він стверджував, що «цього разу його не били» та нічого не зазначав з приводу перебування напіводягненим на вулиці
й необхідності сидіти навпочіпки. 05 січня 2008 року до установи
прибув слідчий, щоб допитати заявника з приводу його скарги.
З документів, наданих Урядом, вбачається (без надання обґрунтування), що заявник відмовився від зустрічі зі слідчим. 14 березня 2008 року прокурор листом поінформував заявника, що обшук
був законним, і що за результатами перевірки за його скаргою від
19 листопада 2007 року випадків застосування до ув’язнених фізичної сили або іншої форми нелюдського та такого, що принижує
гідність, поводження встановлено не було. Заявник не оскаржив
відповідь прокурора.
71. 20 листопада 2007 року п’ятеро ув’язнених з тієї ж виправної колонії звернулись до прокуратури зі скаргою, стверджуючи,
що 17 листопада 2007 року вони зазнали жорстокого поводження
з боку працівників підрозділу спеціального призначення виправної колонії, та що деякі їхні особисті речі зникли. Проте під час
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подальшого розслідування за їхньою скаргою вони відмовилися
надати детальнішу інформацію. 26 листопада 2007 року прокурор
виніс постанову про відмову в порушенні кримінальної справи,
а прокуратура відмовила у проведенні розслідування за твердженнями п’ятьох ув’язнених, встановивши, що ці твердження
були необґрунтованими. Зокрема було встановлено, що ув’язнені
були належним чином одягнуті, коли їх вивели до тюремного
двору, та що до них не застосовувалась фізична сила. Жоден із
ув’язнених не оскаржив цю постанову, незважаючи на те, що їм
було роз’яснено право на оскарження.
II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
A. Конституція України (1996 року)

72. Відповідні положення наведені, наприклад, у рішенні Суду у справі «Огороднік проти України» (Ogorodnik v. Ukraine) (заява
№ 29644/10, п. 65, від 05 лютого 2015 року).
B. Кримінальний кодекс (2001 року)

73. Згідно з частиною першою статті 115, умисне вбивство
карається позбавленням волі на строк від семи до п’ятнадцяти
років. Частиною другою статті 115 передбачено, що, якщо умисне
вбивство було вчинено за наявності однієї з обтяжуючих обставин, наведених у цій частині (у тому числі вбивство малолітньої
дитини), воно карається позбавленням волі на строк від десяти до
п’ятнадцяти років або довічним позбавленням волі.
C. Кримінально-процесуальний кодекс України (1960 року)
у редакції, чинній на час подій

74. Відповідні положення Кримінально-процесуального кодексу (далі — КПК) щодо застосування запобіжних заходів і доступу до захисника наведено в рішенні у справі «Закшевський проти України» (Zakshevskiy v. Ukraine) (заява № 7193/04, пп. 47 та 48,
від 17 березня 2016 року).
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75. Статтею 395 КПК передбачено, серед іншого, що касаційний суд перевіряє законність та обґрунтованість судового рішення за наявними в справі і додатково поданими матеріалами. Така
перевірка здійснюється у тій частині, в якій було оскаржене судове рішення. Суд касаційної інстанції вправі вийти за межі касаційних вимог, якщо цим не погіршується становище засудженого
чи виправданого.
D. Кримінальний процесуальний кодекс (2012 року)

76. Положення Кодексу щодо перегляду судових рішень передбачає:
Стаття 445. Підстави для перегляду судових рішень Верховним Судом України
«1. Підставами для перегляду судових рішень Верховним Судом України, що набрали законної сили, є:
...
4) встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої
визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов’язань
при вирішенні справи судом.».
E. Закон України
«Про виконання рішень та застосування практики
Європейського суду з прав людини» 2006 року

77. Стаття 10 Закону передбачає додаткові заходи індивідуального характеру з метою виконання рішень Суду, в тому числі, повторний розгляд справи судом і відновлення провадження
у справі.
III. ВІДПОВІДНІ МІЖНАРОДНІ ТА НАЦІОНАЛЬНІ ДОПОВІДІ
78. Відповідні міжнародні та національні документи щодо умов
тримання під вартою та етапування ув’язнених наведено у рішеннях у справах «Яковенко проти України» (Yakovenko v. Ukraine) (заява
№ 15825/06, пп. 56–61, від 25 жовтня 2007 року), «Титаренко проти
України» (Titarenko v. Ukraine) (заява № 31720/02, п. 41, від 20 вересня
2012 року), «Горбатенко проти України» (Gorbatenko v. Ukraine) (заява
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№ 25209/06, пп. 97–98, від 28 листопада 2013 року), «Андрій Яковенко проти України» (Andrey Yakovenko v. Ukraine) (заява № 63727/11,
пп. 71–73, від 13 березня 2014 року), та «Муршіч проти Хорватії»)
(<...> [ВП]) (заява № 7334/13, пп. 136–139, від 20 жовтня 2016 року).

ПРАВО
I. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 3 КОНВЕНЦІЇ
У ЗВ’ЯЗКУ З УМОВАМИ ТРИМАННЯ ЗАЯВНИКА ПІД ВАРТОЮ
79. Заявник скаржився на умови тримання його під вартою
в ІТТ, відділах міліції, Київському та Дніпропетровському СІЗО
та виправних колоніях № 47 і № 61. У зв’язку з цим він посилався
на статтю 3 Конвенції, яка передбачає:
«Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню.».
A. щодо Прийнятності

1. ІТТ3, відділи міліції та Дніпропетровський СІЗО

80. Уряд стверджував, що скаргу заявника було подано з порушенням правила шести місяців, передбаченого Конвенцією.
81. Заявник підтримав свою скаргу.
82. З матеріалів справи вбачається, що скаргу заявника щодо
ІТТ та відділів міліції було подано до Суду 30 жовтня 2004 року,
а скаргу щодо Дніпропетровського СІЗО — 14 грудня 2008 року.
83. З огляду на свою практику щодо застосування правила
шестимісячного строку до скарг на умови тримання під вартою
(див., наприклад, рішення у справі «Ананьєв та інші проти Росії»
(Ananyev and others v. Russia), заяви №№ 42525/07 і 60800/08, п. 78,
від 10 січня 2012 року), Суд зауважує, що відповідні скарги було
подано більше, ніж через шість місяців після закінчення відповідних строків ув’язнення. Отже, ця частина заяви має бути відхилена відповідно до пунктів 1 і 4 статті 35 Конвенції як така, що була
подана із порушенням строку.
41

Рішення ЄСПЛ за статтею 3 Конвенції

2. Виправна колонія № 61

84. Уряд стверджував, що умови тримання заявника під вартою були належними, а твердження заявника — необґрунтованими.
85. Заявник підтримав свою скаргу та стверджував, що якість
продуктів харчування та медичної допомоги в установі була жахливою, що спричинило смерть багатьох ув’язнених. На знак протесту проти умов тримання його під вартою заявник був змушений оголосити голодування.
86. Суд нагадує, що твердження про жорстоке поводження
мають підтверджуватися належними доказами. Під час оцінки доказів Суд зазвичай керується критерієм доведеності «поза
розумним сумнівом». Проте така доведеність може випливати
із сукупності ознак чи схожих неспростованих презумпцій, достатньо вагомих, чітких і узгоджених між собою (див. рішення
у справах «Ірландія проти Сполученого Королівства» (Ireland v. the
United Kingdom), заява № 5310/71, від 18 січня 1978 року, п. 161,
Серія А, № 25 та «Клеутін проти України» (Kleutin v. Ukraine), заява
№ 5911/05, п. 52, від 23 червня 2016 року).
87. Суд зазначає, що скарга заявника сформульована у загальних рисах та недостатньо докладно для того, щоб Суд мав змогу
встановити, якою мірою заявник особисто постраждав від описаних ним умов тримання. Крім того, жодного рішення у справі,
яка б стосувалась умов тримання під вартою у виправній колонії
№ 61 у період, на який посилався заявник, Суд ще не ухвалював.
Таким чином, Суд вважає, що ця частина заяви не є обґрунтованою та має бути відхилена як явно необґрунтована відповідно до
пунктів 3 та 4 статті 35 Конвенції.
3. Київське СІЗО та виправна колонія № 47

88. Уряд посилався на свої зауваження щодо фактів (див.
пп. 48, 49) та стверджував, що твердження заявника були необґрунтованими. Уряд також посилався на медичні документи
заявника та стверджував, що заявник не звертався до національних органів влади зі скаргами на погіршення його стану здоров’я
в Київському СІЗО або на те, що внаслідок такого погіршення він
потребував медичної допомоги.
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89. Заявник підтримав свої скарги, посилаючись на свої зауваження щодо фактів (див. пп. 45–47 та 52–53).
90. Суд зазначає, що ці скарги не є явно необґрунтованими
у розумінні підпункту «а» пункту 3 статті 35 Конвенції. Суд також
зазначає, що вони не є неприйнятними з будь-яких інших підстав.
Отже, вони мають бути визнані прийнятними.
B. щодо суті

1. Зауваження сторін

91. Уряд стверджував, що і в Київському СІЗО, і у виправній
колонії № 47 умови тримання відповідали вимогам статті 3 Конвенції. Щодо останньої установи виконання покарань Уряд також
стверджував, що тюремні камери, в яких тримався заявник, достатньою мірою провітрювались та дезінфікувались, температура
у цих камерах була належною, а ув’язнені, які страждали на туберкульоз, тримались окремо від здорових ув’язнених.
92. Заявник не погодився.
2. Оцінка Суду

a) Київське СІЗО
93. Стаття 3 Конвенції вимагає від держав забезпечити тримання особи під вартою в умовах, які відповідають принципу
поваги до її людської гідності, при цьому, щоб спосіб і метод виконання покарання не завдавали їй душевного страждання чи
труднощів, які б перевищували невідворотний рівень страждання, притаманний триманню під вартою (див. рішення у справі
«Кудла проти Польщі» (Kudla v. Poland) [ВП], заява № 30210/96, п. 94,
ECHR 2000-XI).
94. Суд нагадує, що при встановленні того, чи є умови тримання такими, «що принижують гідність» у розумінні статті 3
Конвенції, серйозний брак простору у в’язничних камерах вважається дуже впливовим чинником та може становити порушення як само по собі, так і в поєднанні з іншими недоліками. Коли
особистий простір ув’язненого складає менше 3 кв. м житлової
площі у густозаселеній тюремній камері, відсутність особистого
простору вважається настільки гострою, що виникає обґрунтова43
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на презумпція порушення статті 3 (див., серед інших джерел, рішення у справі «Каралевічюс проти Литви» (<...>), заява № 53254/99,
пп. 39–40, від 07 квітня 2005 року, та зазначені рішення у справах
«Ананьєв та інші» (Ananyev and others), пп. 145–147 і 149, і «Муршіч»
(<...>), пп. 136–139). Як правило, ця презумпція може бути спростована лише за умови сукупного дотримання наступних вимог:
(1) зменшення мінімального особистого простору площею 3 кв. м
є нетривалими, тимчасовими та незначними; (2) таке зменшення
супроводжується наданням достатньої свободи рухів та забезпеченням належних видів діяльності за межами камери; (3) заявник ув’язнений у місці тримання під вартою, яке, за загальною
оцінкою, може вважатися належним, а також за відсутності інших
обтяжуючих його ув’язнення обставин (див. зазначене рішення
у справі «Муршіч» (<...>), пп. 130, 133 та 134).
95. Суд зазначає, що у цій справі заявник надав додаткову
інформацію щодо розмірів кожної окремої камери, в якій він перебував у конкретні періоди часу, кількості утримуваних в них
ув’язнених та щодо інших побутових умов кожної такої камери.
Уряд надав власний опис умов, в яких тримався заявник, спростував інформацію щодо розмірів камер та кількості утримуваних у них ув’язнених, зазначаючи при цьому, що документи щодо осіб, які перебували разом із заявником у Київському СІЗО,
було знищено.
96. Суд не вважає за потрібне вирішувати спір між сторонами
щодо фактів, оскільки у будь-якому разі наявні докази свідчать,
що під час перебування у Київському СІЗО заявник не мав достатнього особистого простору. Зокрема, як повідомлялось Урядом,
у деяких камерах, де тримався заявник, на одного ув’язненого
припадало приблизно 1,5–2,5 кв. м площі підлоги. Фактично Уряд
не повідомив, скільки ув’язнених перебувало у цих камерах у відповідний час, оскільки документи було знищено.
97. Крім того, беручи до уваги те, що камери були також обладнані санвузлами, особистий простір ув’язнених ставав ще
меншим.
98. Що стосується інших елементів, які є суттєвими для оцінки умов тримання під вартою, Суд зазначає, що зауваження заявника щодо антисанітарних умов і недотримання вимог гігієни
є досить докладними. Більше того, у ряді справ Суд вже встанов44
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лював порушення статті 3 Конвенції у зв’язку з переповненням
та антисанітарними умовами у тому самому слідчому ізоляторі
протягом того самого періоду часу — див. рішення у справі «Гавула
проти України» (Gavula v. Ukraine), заява № 52652/07, від 16 травня
2013 року (щодо періоду з 26 лютого 2003 року по серпень 2010 року); «Коваль проти України» (Koval v. Ukraine), заява № 65550/01, від
19 жовтня 2006 року (щодо періоду з 03 серпня 1999 року по 06 червня 2000 року), та «Харченко проти України» (Kharchenko v. Ukraine),
заява № 40107/02, від 10 лютого 2011 року (щодо періоду з 20 квітня 2001 року по 04 серпня 2003 року). Відтак, Суд бере до уваги
виклад фактів заявника.
99. Хоча жодна зі сторін не надала відомостей щодо кількості
часу, протягом якого заявник кожного дня проводив зачиненим
у своїй камері, Суд, беручи до уваги Правила внутрішнього розпорядку слідчих ізоляторів України, зауважує, що заявник і його
співкамерники мали проводити у зазначених умовах більшу частину дня (див. зазначене рішення у справі «Гавула» (Gavula), п. 71).
100. За цих обставин Суд доходить висновку, що умови тримання заявника під вартою у Київському СІЗО (зокрема, відсутність
особистого простору) у поєднанні з антисанітарними умовами та
відсутністю прогулянок протягом майже трьох років тримання його під вартою, становило таке, що принижує гідність, поводження.
Відповідно, у зв’язку з цим було порушення статті 3 Конвенції.
101. Враховуючи ці висновки, Суд не вважає за потрібне розглядати решту тверджень заявника у зв’язку з цим.
b) Виправна колонія № 47
102. Суд зазначає, що версії сторін відрізняються щодо кількох деталей стосовно побутових умов тримання заявника під
вартою, і жодна з них не підтверджена достатніми доказами.
При цьому з матеріалів справи вбачається (і це не оскаржується сторонами), що заявник захворів на туберкульоз під час його перебування у виправній колонії № 47. Цей факт є достатнім
непрямим доказом на підтвердження тверджень заявника щодо нездатності органів влади забезпечити належні умови його
тримання в цій установі. Відповідно, Суд доходить висновку, що
Уряд не виконав свого зобов’язання за статтею 3 Конвенції щодо
заявника і, відповідно, було порушення цього положення.
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II. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 3 КОНВЕНЦІЇ
У ЗВ’ЯЗКУ З УМОВАМИ ТРИМАННЯ ТА ЕТАПУВАННЯ ЗАЯВНИКА
У ДНІ СУДОВИХ ЗАСІДАНЬ І ЙОГО ПОМІЩЕННЯМ
ДО МЕТАЛЕВОЇ КЛІТКИ ПІД ЧАС СУДОВИХ ЗАСІДАНЬ
103. Заявник скаржився на умови його етапування на та з судових засідань і на умови його тримання у дні судових засідань,
у тому числі на постійне застосування до нього наручників 25 березня 2004 року, 20 травня та 26 липня 2005 року. Він також стверджував, що під час судових засідань у його справі він тримався
у клітці з металевими гратами. Він посилався на згадану статтю 3
Конвенції.
A. щодо Прийнятності

104. Уряд стверджував, що вперше заявник поскаржився до
Суду на постійне застосування до нього наручників 25 березня
2004 року у своєму листі від 18 квітня 2005 року, а отже, ця скарга
має бути відхилена як така, що подана з порушенням строку.
105. Уряд також стверджував, що заявник не вичерпав національні засоби юридичного захисту щодо його скарги на умови
етапування, оскільки він не звертався з такою скаргою до прокуратури. Уряд зазначив, що у випадку визнання національними
органами влади незаконності умов етапування заявник міг би
звернутися з цивільним позовом про відшкодування шкоди.
106. Уряд також доводив, що твердження заявника щодо повного обшуку з роздяганням у присутності інших осіб у дні судових
засідань і застосування наручників 20 травня та 26 липня 2005 року не підтверджувались жодними доказами. У зв’язку з цим Уряд
посилався на національні нормативні акти, якими регулюються
відповідні питання (див. п. 63).
107. Заявник підтримав свої скарги.
108. Щодо стверджуваного застосування наручників до заявника 25 березня 2004 року Суд зауважує, що його скарги можна
розцінювати як такі, що стосуються окремих дій органів влади,
а не тривалого порушення протягом відповідного строку тримання під вартою. Оскільки жодна зі сторін не зауважила щодо наявності ефективних засобів юридичного захисту стосовно цих скарг,
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а також з огляду на дату подання до Суду (18 квітня 2005 року)
скарги на застосування до нього наручників 25 березня 2004 року
Суд доходить висновку, що цю скаргу подано з порушенням строку і вона має бути відхилена відповідно до пунктів 1 та 4 статті 35
Конвенції.
109. Крім того, щодо скарги заявника на умови етапування Суд нагадує, що у ряді інших справ він вже відхиляв аналогічні заперечення Уряду щодо невичерпання національних засобів юридичного захисту (див., наприклад, зазначене рішення
у справі «Коктиш» (Koktysh), п. 87). Суд не вбачає підстав відходити
від попередніх висновків у цій справі та вважає, що цю скаргу не
може бути оголошено неприйнятною у зв’язку з невичерпанням
національних засобів юридичного захисту. Її також не може бути
відхилено як явно необґрунтовану або оголошено неприйнятною
з інших підстав. Отже, вона має бути визнана прийнятною.
110. Щодо решти скарг заявника Суд доходить висновку, що
зазначені скарги не є явно необґрунтованими у розумінні підпункту «а» пункту 3 статті 35 Конвенції. Суд також зазначає, що вони
не є неприйнятними з будь-яких інших підстав. Отже, вони мають бути визнані прийнятними.
B. щодо суті

1. Умови тримання та етапування у дні судових засідань

111. Заявник посилався на свої фактологічні твердження (див.
пп. 58–60) та наполягав на тому, що поводження, якому його було піддано під час судових засідань, було несумісним зі статтею 3
Конвенції.
112. Уряд стверджував, що умови етапування заявника на
та з судових засідань відповідали вимогам національного законодавства. Уряд заявляв, що у будь-якому випадку ці умови не
досягли мінімального рівня, встановленого статтею 3 Конвенції.
Уряд не надав жодних коментарів щодо тверджень заявника стосовно умов його тримання під вартою у дні судових засідань.
113. Суд нагадує свою практику, про яку йдеться у пункті 95,
а також зазначає, що жорстоке поводження має досягти мінімального рівня жорстокості, щоб підпадати під дію статті 3 Конвенції.
Оцінка такого мінімального рівня жорстокості є відносною; вона
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залежить від усіх обставин справи, таких як тривалість поводження, його фізичні та психічні наслідки, а в деяких випадках мають
враховуватись також стать, вік і стан здоров’я потерпілого (див.,
серед інших джерел, рішення у справах «Ірландія проти Сполученого Королівства» (Ireland v. the United Kingdom), п. 162, та «Кулик проти України» (Kulyk v. Ukraine), заява № 30760/06, п. 77, від 23 червня
2016 року). Крім того, вирішуючи питання про те, чи є поводження таким, що «принижує гідність» у розумінні статті 3 Конвенції,
Суд враховуватиме, чи було його метою принизити і зневажити
відповідну особу та чи вплинули його наслідки несприятливо на
її особистість у спосіб, несумісний із гарантіями статті 3. Навіть
відсутність такої мети не може повністю виключити встановлення порушення цього положення (див. рішення у справах «Пірс
проти Греції» (Peers v. Greece), заява № 28524/95, п. 67–68 і 74, ECHR
2001-II, і «Валашинас проти Литви» (<...>), заява № 44558/98, п. 101,
ECHR 2001-VIII).
114. Повертаючись до цієї справи, Суд вважає, що скарги заявника на умови його тримання під вартою у Київському СІЗО у дні
судових засідань та під час його етапування в автозаку на та з судових засідань є детальними та послідовними. Уряд не спростував скарги заявника. Крім того, вони підтверджуються міжнародними та національними доповідями, які розглядались Судом у зазначених справах «Яковенко проти України» (Yakovenko v. Ukraine)
та «Коктиш проти України» (Koktysh v. Ukraine), а також висновками
Європейського комітету з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню за наслідками його візиту в Україну у вересні 2009 року.
115. Крім того, аналогічні умови етапування ув’язнених та тримання під вартою призвели до встановлення порушення статті 3
Конвенції у ряді рішень Суду (див., наприклад, зазначене рішення
у справі «Андрій Яковенко» (Andrey Yakovenko), пп. 98–103, а також,
у якості нещодавнього прикладу, рішення у справі «Ярошовець ті
інші проти України» (Yaroshovets and others v. Ukraine), № 74820/10,
71/11, 76/11, 83/11 та 332/11, пп. 101–104, від 03 грудня 2015 року).
Уряд не надав жодних аргументів, які дали б Суду змогу дійти іншого висновку у цій справі. Відтак, Суд вважає, що умови тримання заявника під вартою та його етапування у дні судових засідань
були такими, що порушували статтю 3 Конвенції.
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116. З огляду на ці висновки Суд не вважає за потрібне окремо
розглядати конкретні твердження заявника щодо двох випадків
застосування до нього наручників у дні судових засідань.
2. Тримання у металевій клітці під час судових засідань

117. Заявник стверджував, що Уряд не навів належних підстав
для тримання його у металевій клітці під час судових засідань.
Він завжди перебував у наручниках і під конвоєм трьох озброєних чоловіків, а отже, не становив загрози безпеці. Рішення про
тримання заявника у клітці принизило його у власних очах і змусило відчувати, що його становище не було рівним зі становищем
інших учасників судового процесу.
118. Уряд стверджував, що тримання заявника у клітці за металевими гратами мало на меті не принизити його, а забезпечити захист громадської безпеки. Уряд стверджував, що такі заходи
жодним чином не могли спричинити його страждань та приниження, які б перевищили невідворотний рівень страждань або
приниження, притаманний триманню під вартою.
119. Суд вже доходив висновку, що тримання особи у металевій
клітці під час судового засідання само по собі — з огляду на його
об’єктивно принизливий характер, несумісний з нормами цивілізованої поведінки, які є характерною ознакою демократичного
суспільства, становить публічне приниження людської гідності
у порушення статті 3 (див. рішення у справі «Свинаренко та Сляднєв проти Росії» (Svinarenko and Slyadnev v. Russia) ([GC], № 32541/08
та № 43441/08, п. 138, ECHR 2014 (витяги)).
120. Суд зауважує, що тримання підсудних, навіть щодо яких
не було ухвалено обвинувального вироку, у металевих клітках
під час судових засідань вбачається стандартною процедурою
в Україні (див. зазначене рішення у справі «Титаренко проти України» (Titarenko v. Ukraine, п. 41). Повертаючись до обставин цієї
справи, Суд також зазначає, що Уряд не надав доказів наявності
у залі судового засідання реальної або конкретної загрози безпеці, яка вимагала б тримання заявника, якого охороняли троє
працівників міліції, у металевій клітці під час судових засідань
у його справі.
121. Відповідно було порушення статті 3 Конвенції у зв’язку
з цим.
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III. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 3 КОНВЕНЦІЇ
У ЗВ’ЯЗКУ З ЖОРСТОКИМ ПОВОДЖЕННЯМ ІЗ ЗАЯВНИКОМ
122. Заявник скаржився за статтею 3 Конвенції на катування та залякування з боку працівників міліції 30 січня 2003 року
та побиття працівниками Київського СІЗО 03 квітня 2005 року
і працівниками виправної колонії 17 листопада 2007 року. Посилаючись на статтю 3, він також скаржився на ненадання йому медичної допомоги 16 вересня 2004 року та під час етапування до
та з виправної колонії № 61.
A. Стверджуване
жорстоке поводження працівників міліції
у ніч з 30 на 31 січня 2003 року

123. Заявник скаржився на те, що у ніч з 30 на 31 січня 2003 року він зазнав жорстокого поводження працівників міліції з метою
змусити його зізнатися у вчиненні вбивства В. та Г., та що під час
його судово-медичні експертизи експерти відмовились вносити
до акту отримані ним внаслідок цього тілесні ушкодження, окрім
саден на долонях.
124. Уряд стверджував, що ці скарги не підтверджувалися медичними документами або будь-якими іншими доказами. Уряд
також зазначив, що на національному рівні заявник висунув свою
скаргу лише під час судового розгляду і національні суди відмовили у її задоволенні у зв’язку з необґрунтованістю.
125. Суд нагадує, що твердження про жорстоке поводження
мають підтверджуватися належними доказами (див. п. 87).
126. У цій справі заявник не зазначив, яких тілесних ушкоджень він зазнав під час стверджуваного жорстокого поводження,
а також не підтвердив свої твердження будь-якими медичними
документами або іншими доказами. Окрім тверджень заявника,
у розпорядженні Суду немає жодних доказів, з яких вбачалося б,
що заявник зазнав фізичного впливу або психологічного тиску
з боку працівників міліції. Крім того, Суд зазначає, твердження
заявника були розглянуті національними судами, що розглядали
його кримінальну справу, і вони також не знайшли доказів жорстокого поводження. Суди заслухали заявника, працівників міліції
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та працівників конвойної служби. Крім того, національні суди дослідили медичні документи заявника та результати судово-медичної експертизи від 04 лютого 2003 року. Також було вивчено
відеозапис відтворення обстановки та обставин події, проведеного за участі заявника невдовзі після стверджуваного жорстокого
поводження.
127. З огляду на викладене Суд не може поза розумним сумнівом дійти висновку, що заявник зазнав жорстокого поводження
з боку працівників міліції, як це стверджується. Звідси випливає,
що ця частина заяви є явно необґрунтованою та має бути відхилена відповідно до пунктів 3 та 4 статті 35 Конвенції.
B. Стверджуване ненадання медичної допомоги
16 вересня 2004 року та у період
з 24 квітня по 13 травня 2008 року

128. У своєму листі від 18 квітня 2005 року заявник скаржився
до Суду, що під час судового засідання 16 вересня 2004 року головуючий судді відмовив у виклику йому бригади швидкої допомоги, хоча він потребував медичної допомоги.
129. 14 грудня 2008 року заявник звернувся до Суду зі скаргою
на ненадання належної медичної допомоги у зв’язку з його туберкульозом під час етапування з виправної колонії № 47 до виправної колонії № 61 у період з 24 квітня по 13 травня 2008 року.
130. Уряд стверджував, що ці скарги слід відхилити як такі,
що були подані з порушенням строку.
131. Заявник підтримав свої скарги.
132. Суд зауважує, що події, на які скаржився заявник, мали
місце більше, ніж за шість місяців до подання заявником скарг до
Суду (див., mutatis mutandis, ухвали щодо прийнятності у справах
«Гриценко проти України» (Gritsenko v. Ukraine), заява № 13777/03,
від 24 вересня 2013 року, та «Миханів проти України» (Mikhaniv v.
Ukraine), заява № 75522/01, від 20 травня 2008 року). Враховуючи те, що з матеріалів справи не вбачається, що у розпорядженні
заявника були ефективні засоби юридичного захисту щодо його
скарг, Суд доходить висновку, що ці скарги подані з порушенням
строку та мають бути відхилені відповідно до пунктів 1 і 4 статті 35 Конвенції.
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C. Стверджуване побиття заявника 03 квітня 2005 року

133. Уряд заявляв, що твердження заявника не підтверджувалися жодними доказами. Уряд також доводив, що заявник ніколи особисто не скаржився на будь-яке побиття і не оскаржував
постанову прокурора від 17 травня 2005 року, винесену після подання дружиною заявника скарги на стверджуване побиття.
134. Заявник підтримав свою скаргу.
135. Стосовно зауважень Уряду щодо невичерпання заявником національних засобів юридичного захисту, як це вимагається
пунктом 1 статті 35 Конвенції, за обставин цієї справи Суд не вважає за необхідне розглядати це питання, оскільки скарга у будьякому випадку є неприйнятною з наступних підстав.
136. Суд зауважує, що скарга заявника до Суду ґрунтується
переважно на його власному описі подій, який є достатньо коротким і загальним. Він обмежується твердженням, що його та його
співкамерників було побито деякими працівниками підрозділу
спеціального призначення у дворі Київського СІЗО і в результаті
цього він дістав синця на нозі розміром 5 × 7 см.
137. Крім того, заявник не надав медичних доказів в обґрунтування своїх тверджень. Єдиним наданим ним доказом були
копії його скарг до національних органів влади — одна з них була
підкріплена підписами його стверджуваних співкамерників; вони не супроводжувались жодними доказами їх відправки або отримання органами влади, як і скарга його дружини від 04 квітня
2005 року (див. пп. 66 і 67 для додаткової інформації). Суд зазначає, що вищевказані скарги заявника викладені дуже загально та
не містять жодних деталей щодо самого жорстокого поводження
або отриманих тілесних ушкоджень. Суд зауважує, що копія скарги заявника від 06 квітня 2005 року до адміністрації Київського
СІЗО містить написану від руки заяву його дружини, що 11 квітня
2005 року — тобто через десять днів після стверджуваного жорстокого поводження та через п’ять днів після подання цієї скарги — вона бачила велике садно на правій нозі заявника. Хоча
на думку Суду, дружину заявника не можна вважати неупередженим свідком, він тим не менше зазначає, що у жодній зі своїх
скарг до національних органів влади, поданих на наступний день
після стверджуваного побиття, вона не посилалась на конкретне
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тілесне ушкодження, отримане заявником, незважаючи на те, що
у скарзі до Генерального прокурора вона стверджувала, що бачилась із заявником у день подання скарги.
138. Зважаючи на ці обставини, Суд вважає, що ця скарга не
була належним чином обґрунтована заявником. Отже, вона має
бути відхилена як явно необґрунтована відповідно до підпункту «а» пункту 3 та пункту 4 статті 35 Конвенції.
D. Події 17 листопада 2007 року у виправній колонії № 47

139. Уряд стверджував, що скарга заявника була явно необґрунтованою та не підтверджувалась жодними доказами.
140. Уряд також посилався на результати розслідування,
проведеного прокуратурою за аналогічними скаргами інших
ув’язнених (див. п. 71), та зазначив, що жоден із цих ув’язнених
не оскаржив висновки прокурора. Стосовно конкретної справи
заявника Уряд зазначив, що він не звертався за медичною допомогою ані 17 листопада 2007 року, ані в наступні дні. Уряд також
зазначив, що скарга до прокуратури стосувалась виключно стверджуваної незаконності обшуку, та що заявник не підтримав своєї
скарги та не співпрацював з прокурором під час розслідування
за його твердженнями. Так само він не оскаржував постанову
прокурора.
141. Заявник наполягав на тому, що 17 листопада 2007 року
його було піддано катуванню і нелюдському та такому, що принижує гідність, поводженню, а також стверджував, що в результаті
переохолодження через стояння босоніж та оголеним протягом
більше двох годин на бетонній підлозі він потім страждав на туберкульоз легенів.
142. Суд зазначає, що, хоча заявник надав детальний опис
подій, його скарга ґрунтується переважно на його власному описі
цих подій та не підтверджується жодними іншими доказами, такими, як показання свідків. Крім того, у своїй скарзі до прокуратури щодо події 17 листопада 2007 року, копія якої була надана Суду
Урядом, заявник, стверджуючи, що він зазнав приниження з боку працівників підрозділу спеціального призначення виправної
колонії, посилався лише на незаконний обшук і надав опис предметів, що зникли після обшуку. Більше того, Суд не може не взяти
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до уваги, що заявник відмовився — і цей факт ним не оскаржувався
та не пояснювався — надати детальну інформацію щодо своєї скарги під час проведення прокурором відповідного розслідування.
143. Крім того, заявник не надав жодних доказів того, що він
постраждав від переохолодження у результаті оскаржуваних ним
подій або принаймні того, що він звертався із відповідною скаргою до медичної частини Київського СІЗО. Суд не знайшов таких
доказів й у медичній документації щодо заявника, наданій Урядом, у тій мірі, в якій надані копії є розбірливими та зрозумілими. Щодо твердження заявника, що він захворів на туберкульоз
внаслідок стверджуваного жорстокого поводження, Суд зазначає,
що за відсутності підтверджуючих медичних документів вони
є суто спекулятивними. Слід також взяти до уваги, що у частині
заяви, яка стосується захворювання на туберкульоз у виправній
колонії № 47 (див. п. 53), заявник не посилався на події 17 листопада 2007 року як на один із факторів, що призвели до зараження
цією хворобою.
144. За цих обставин Суд, з огляду на наявні в нього матеріали, вважає, що ця скарга не була належним чином обґрунтована
заявником. Таким чином, вона має бути відхилена як явно необґрунтована відповідно до підпункту «а» пункту 3 та пункту 4
статті 35 Конвенції.
IV. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ ПУНКТУ 1
СТАТТІ 5 КОНВЕНЦІЇ
145. Заявник скаржився на затримання 30 січня 2003 року
без складання протоколу по 01 лютого 2003 року, а також на те,
що його попереднє ув’язнення у період з 30 червня 2003 року по
22 серпня 2003 року, а також під час перегляду його справи було
незаконним, оскільки воно здійснювалося без відповідного судового рішення або було необґрунтованим та необмеженим у часі.
Він посилався на пункт 1 статті 5 Конвенції, відповідна частина
якого передбачає:
«1. Кожен має право на свободу та особисту недоторканність. Нікого
не може бути позбавлено свободи, крім таких випадків і відповідно
до процедури, встановленої законом: ...
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c) законний арешт або затримання особи, здійснене з метою допровадження її до компетентного судового органу за наявності
обґрунтованої підозри у вчиненні нею правопорушення або якщо
обґрунтовано вважається необхідним запобігти вчиненню нею
правопорушення чи її втечі після його вчинення...».
A. щодо Прийнятності

146. Уряд стверджував, що скарга щодо тримання заявника
під вартою у період з 30 січня по 04 лютого 2003 року була неприйнятною у зв’язку з невичерпанням національних засобів юридичного захисту, оскільки заявник міг оскаржити його тримання під
вартою у порядку, встановленому статтею 106 КПК, а потім звернутися до суду з позовом про відшкодування шкоди.
147. Уряд також стверджував, що скарга заявника щодо періоду з 30 червня по 22 серпня 2003 року має бути відхилена як така,
що подана з пропущенням строку.
148. Уряд не надав зауважень щодо прийнятності решти скарги заявника.
149. Заявник підтримав свої скарги.
150. Суд зазначає, що він уже розглядав за аналогічних обставин засоби юридичного захисту, запропоновані Урядом, і доходив
висновку, що вони не можуть вважатися ефективними та не потребують вичерпання (див. рішення у справі «Лопатін і Медведський
проти України» (Lopatin and Medvedskiy v. Ukraine), заяви №№ 2278/03
та 6222/03, пп. 76 і 77, від 20 травня 2010 року, та рішення у справі
«Савін проти України» (Savin v. Ukraine), заява № 34725/08, п. 77,
від 16 лютого 2012 року). Суд не вбачає жодних підстав для іншого
висновку у цій справі та відхиляє заперечення Уряду.
151. Суд також зазначає, що у період з 03 жовтня 2003 року по
25 березня 2004 року заявник тримався під вартою відповідно до
вироку суду першої інстанції та тримання його під вартою відповідало підпункту «а» пункту 1 статті 5 Конвенції.
152. Отже, навіть якщо припустити, що затримання та попереднє ув’язнення заявника становили триваючу ситуацію, яка
також охоплювала період з 30 червня по 22 серпня 2003 року, відповідні скарги, у будь-якому разі, мали бути подані не пізніше
шести місяців з моменту постановлення судом першої інстанції
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первинного вироку щодо заявника 03 жовтня 2003 року. Отже, беручи до уваги те, що заяву було подано до Суду 14 вересня 2004 року, Суд відхиляє ці скарги як такі, що були подані з пропущенням
строку відповідно до пунктів 1 та 4 статті 35 Конвенції.
153. Щодо скарги заявника на незаконність тримання його
під вартою у період з 25 березня 2004 року до 18 березня 2005 року Суд вважає, що вона не є явно необґрунтованою у розумінні
підпункту «а» пункту 3 статті 35 Конвенції. Вона не є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Отже, вона має бути визнана
прийнятною.
B. щодо суті

154. Заявник підтримав свою скаргу.
155. Уряд стверджував, що тримання заявника під вартою
у зазначений період відповідало чинному національному законодавству та ґрунтувалося на законних судових рішеннях.
156. Суд нагадує, що пункт 1 статті 5 Конвенції вимагає, що
для того, щоб позбавлення свободи не вважалось свавільним,
недостатньо самого факту застосування цього заходу згідно
з національним законодавством — він також повинен бути необхідним за конкретних обставин (див. рішення у справі «Нештяк
проти Словаччини» (<...>), заява № 65559/01, п. 74, від 27 лютого
2007 року). Суд вважає, що тримання під вартою відповідно до
підпункту «c» пункту 1 статті 5 Конвенції має відповідати вимозі
пропорційності, яка обумовлює існування обґрунтованого рішення, в якому здійснюється оцінка відповідних аргументів «за» та
«проти» звільнення (див. рішення у справі «Хайредінов проти України» (Khayredinov v. Ukraine), заява № 38717/04, п. 86, від 14 жовтня 2010 року).
157. Обґрунтування будь-якого періоду тримання під вартою,
незалежно від того, наскільки воно коротке, має бути переконливо продемонстроване органами влади (див. рішення у справах
«Белчев проти Болгарії» (Belchev v. Bulgaria), заява № 39270/98, п. 82,
від 08 квітня 2004 року, та «Кастравет проти Молдови» (Castravet v.
Moldova), заява № 23393/05, п. 33, від 13 березня 2007 року).
158. Суд бере до уваги те, що після скасування первинного
обвинувального вироку щодо заявника та направлення справи на
56

Кулік проти України

новий розгляд, строк тримання заявника під вартою тричі продовжувався національними судами, а саме Верховним Судом України — 25 березня 2004 року та апеляційним судом — 21 квітня
2004 року і 18 лютого 2005 року відповідно (для додаткової інформації див. пп. 27, 29 та 31).
159. Не вдаючись до оцінки аргументації, наданої судами
в обґрунтування тримання заявника під вартою, Суд зазначає,
що рішення про взяття заявника під варту не встановлювало чіткого строку дії запобіжного заходу, що само по собі суперечить
вимозі законності, закріпленій у статті 5 Конвенції (див., наприклад, рішення у справі «Соловей та Зозуля проти України» (Solovey
and Zozulya v. Ukraine), заяви №№ 40774/02 та 4048/03, п. 59, від
27 листопада 2008 року, та «Доронін проти України» (Doronin v.
Ukraine), заява № 16505/02, п. 59, від 19 лютого 2009 року). Більше
того, Суд констатував, що ця проблема є повторюваною у справах
проти України внаслідок існування законодавчих прогалин (див.
рішення у зазначеній справі «Харченко проти України» (Kharchenko
v. Ukraine), п. 98, та рішення у справі «Кондратьєв проти України»
(Kondratyev v. Ukraine), заява № 5203/09, пп. 109–112, від 15 грудня
2011 року).
160. Отже, у зв’язку з цим було порушення пункту 1 статті 5
Конвенції.
V. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ ПУНКТУ 4
СТАТТІ 5 КОНВЕНЦІЇ
161. У своєму листі від 02 вересня 2005 року заявник скаржився до Суду, що 25 березня та 21 квітня 2004 року він звертався до
національних судів із клопотаннями про звільнення з-під варти,
але їх було відхилено без належного обґрунтування.
162. Цю скаргу має бути розглянуто за пунктом 4 статті 5 Конвенції, яка передбачає таке:
«Кожен, кого позбавлено свободи внаслідок арешту або тримання
під вартою, має право ініціювати провадження, в ході якого суд без
зволікання встановлює законність затримання і приймає рішення
про звільнення, якщо затримання є незаконним.».
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163. Посилаючись на рішення у справі «Осипенко проти України» ((Osypenko v. Ukraine), заява № 4634/04, від 09 листопада
2010 року), Уряд стверджував, що ця скарга має бути відхилена,
оскільки її було подано пізніше, ніж через шість місяців після
того, як зазначені клопотання були відхилені на національному рівні.
164. Суд зазначає, що з матеріалів справи вбачається, що клопотання заявника про звільнення з-під варти були розглянуті
національними судами безпосередньо у день подання кожного
з них — тобто 25 березня та 21 квітня 2004 року. Тому Суд приймає заперечення Уряду та доходить висновку, що заявник не дотримався правила шестимісячного строку щодо цієї скарги (див.
ухвали щодо прийнятності у справах «Хрістов проти Болгарії»
(Hristov v. Bulgaria), заява № 35436/97, від 19 вересня 2000 року, та
«Мелло проти Словаччини» (Mello v. Slovakia), заява № 67030/01, від
21 червня 2005 року).
165. Отже, ця частина заяви має бути відхилена як неприйнятна відповідно до пунктів 1 та 4 статті 35 Конвенції.
VI. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 6 КОНВЕНЦІЇ
166. Заявник скаржився на різні порушення статті 6 Конвенції, відповідні частини якої передбачають:
«1. Кожен має право на справедливий ... розгляд його справи ... судом, ... який ... встановить обґрунтованість будь-якого висунутого
проти нього кримінального обвинувачення...
3. Кожний обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення має щонайменше такі права:
...
b) мати час і можливості, необхідні для підготовки свого захисту;
c) захищати себе особисто чи використовувати юридичну допомогу
захисника, вибраного на власний розсуд, або — за браком достатніх коштів для оплати юридичної допомоги захисника — одержувати таку допомогу безоплатно, коли цього вимагають інтереси
правосуддя.
...».
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A. Стверджуване порушення пункту 1
та підпункту «b» пункту 3 статті 6

167. Заявник стверджував, що йому не було надано доступу
до матеріалів справи або до «речових доказів» для підготовки його апеляційної скарги до Верховного Суду України на вирок від
18 березня 2005 року.
168. Уряд спростовував цей аргумент і стверджував, що заявник ознайомився з усіма дев’ятьма томами матеріалів справи та
прослухав аудіо записи судових засідань. На підтвердження своїх
тверджень Уряд надав копії відповідних документів, які містили
підписи заявника та його адвоката. Зрештою, Уряд зазначив, що
не було доказів того, що стверджувана відсутність у заявника доступу до матеріалів справи у повному об’ємі вплинула на ефективність участі заявника у судовому процесі.
169. У відповідь на зауваження Уряду заявник стверджував,
що надані Урядом докази були підроблені та не було жодних доказів того, що він ознайомився з томами 1–5 матеріалів справи.
Він також зазначив, що прослухав лише аудіозаписи власних коментарів, але не самих судових засідань.
170. На підставі наявних в нього документальних доказів Суд
зауважує, що заявник ознайомився з усіма дев’ятьма томами матеріалів справи до розгляду справи Верховним Судом України.
Посилання на їхній зміст також містяться у ряді зауважень заявника до національних судів, у тому числі у його касаційній скарзі.
Наскільки можна зрозуміти заявника, він скаржився на існування
інших матеріалів, які навмисно були приховані від нього, але він
не зазначив, які додаткові матеріали, окрім тих, з якими він вже
ознайомився, були, на його думку, додані до матеріалів справи та
з якими з них йому треба було ознайомитися. Він також не пояснив, чому йому треба було повторно ознайомитись з тими томами матеріалів справи, з якими він вже ознайомився до судового
розгляду. Так само заявник не зазначив, до яких «речових доказів»
йому не було надано доступ, та яким чином це завадило його здатності представити доводи на свій захист у Верховному Суді України. Нарешті, Суд зазначає, що скарги заявника були ретельно вивчені Верховним Судом України під час касаційного провадження
та відхилені як необґрунтовані з наведенням відповідних підстав.
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171. Відповідно ця скарга є явно необґрунтованою та має бути
відхилена відповідно до підпункту «а» пункту 3 та пункту 4 статті 35 Конвенції.
B. Стверджуване порушення пункту 1
та підпункту «с» пункту 3 статті 6

1. Доводи сторін

172. Заявник скаржився на порушення його права на справедливий судовий розгляд, оскільки на початкових етапах досудового
слідства він не був представлений адвокатом, а його визнавальні
показання, отримані за відсутності адвоката, були використані
національними судами для його засудження.
173. Він також скаржився, що його адвокати, як найняті, так
і ті, що надавали безоплатну правову допомогу, не забезпечили
його ефективного представництва під час провадження. Він зазначив, зокрема, що пані К., адвокат, найнята дружиною заявника, була пасивною та не з’явилася у жодне судове засідання, а три
адвокати, які надавали безоплатну правову допомогу, здійснювали представництво суто номінально, оскільки вони «не з’явилися
у жодне судове засідання та ніколи не намагалися проконсультувати його у судових засіданнях або у Київському СІЗО».
174. Нарешті, заявник скаржився, що його дружина, після залучення до провадження в якості його законного представника,
не мала змоги ефективно здійснювати свої функції, оскільки їй
було відмовлено у наданні дозволу на відвідування його у Київському СІЗО 14 лютого, 03 березня та 07 липня 2005 року, у наданні
доступу до матеріалів справи, а також можливості представити свої доводи на засіданні Верховного Суду України 26 липня
2005 року.
175. Уряд стверджував, що 01 лютого 2003 року заявник на
власний розсуд вирішив надати визнавальні показання та висловив бажання побачитися з адвокатом до першого допиту. Уперше заявника було допитано 03 лютого 2003 року у присутності
адвоката, найнятого його дружиною, і до зазначеної дати жодні
слідчі дії не проводились. Під час першого допиту та під час усіх
наступних слідчих дій, що проводились за участю його адвоката,
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заявник повторював ту саму версію подій та визнавав себе винним у вчиненні подвійного вбивства.
176. Уряд також стверджував, що до розгляду справи по суті
заявник не оскаржував обмеження його права на захист на початкових етапах досудового слідства та не відмовився від своїх первинних визнавальних показань. Його твердження про жорстоке
поводження працівників міліції, висунуті вперше з незрозумілою
затримкою, були належним чином розглянуті національними судами та відхилені у зв’язку з необґрунтованістю. Так само не було
встановлено порушення права заявника на захист.
177. Зрештою, Уряд стверджував, що, окрім первинних визнавальних показань заявника, було достатньо доказів його вини.
178. Щодо стверджуваної неможливості дружини заявника побачитися з ним у Київському СІЗО 14 лютого та 10 березня
2005 року Уряд стверджував, що цю скаргу було подано з порушенням шестимісячного строку, встановленого пунктом 1 статті 35 Конвенції, враховуючи, що вперше її було висунуто у листі
заявника від 04 жовтня 2005 року. Уряд також стверджував, що
у будь-якому разі ця скарга була явно необґрунтованою, оскільки заявник не надав жодних доказів того, що його дружина коли-небудь зверталася з клопотанням (або що їй було відмовлено
у задоволенні клопотання) про надання дозволу на побачення
з ним у зазначені дати. Уряд стверджував, що їй надавався дозвіл
на побачення з заявником у встановленому порядку, після того,
як вона зверталась з відповідним клопотанням. Уряд надав ряд
копій її клопотань, а також клопотань, поданих іншими родичами; всі ці клопотання були задоволені органами влади. Зрештою,
Уряд стверджував, що заявник, як на національному рівні, так
і під час провадження у Суді, не обґрунтував вплив ствердженої
відмови у наданні його дружині дозволу на побачення із ним у зазначені дати на його право на захист і справедливість провадження в цілому.
179. Щодо скарги заявника на стверджуване неефективне
представництво його інтересів адвокатами, Уряд стверджував,
що під час досудового слідства заявника представляла адвокат,
найнята його дружиною, і що не було жодних доказів того, що заявник колись висловлював незадоволення з приводу якості наданих послуг.
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2. Оцінка Суду

a) Прийнятність
180. Стосовно тверджень заявника щодо неефективного представництва його інтересів найнятим адвокатом, пані К., та трьома адвокатами, які надавали безоплатну правову допомогу, Суд
зазначає, що цю скаргу викладено занадто загально. Заявник не
надав жодних відомостей щодо загальної кількості адвокатів, які
представляли його під час провадження та на окремих його етапах, підстав зміни адвокатів та щодо того, чи вони були найняті
заявником, чи призначені державою; і найголовніше — він не надав жодних обґрунтованих прикладів явної недбалості з їхнього
боку. Суд, на підставі наданих йому матеріалів справи, не знаходить жодних доказів тверджень заявника.
181. Щодо стверджуваних перешкод, з якими зіткнулась дружина заявника в якості його законного представника, Суд нагадує, що передбачена кримінально-процесуальним законодавством можливість бути представленим родичами є додатковою до
права на захист і не може підлягати захисту гарантіями підпункту «с» пункту 3 статті 6 Конвенції (див. рішення у справі «Шабельник проти України» (Shabelnik v. Ukraine), заява № 16404/03, п. 39,
від 19 лютого 2009 року). Суд нагадує, що під час провадження інтереси заявника представляли професійні адвокати (у тому числі
обрані на його власний розсуд), і що він не обґрунтував свої твердження про неправомірні дії адвокатів.
182. Враховуючи вищенаведені висновки, Суд відхиляє скарги заявника щодо стверджуваної неефективності представництва
у кримінальній справі щодо нього. Проте Суд також зазначає, що
скарга заявника на обмеження його права на юридичну допомогу на початкових етапах провадження не є явно необґрунтованою
у розумінні підпункту «а» пункту 3 статті 35 Конвенції. Суд також
зазначає, що вона не є неприйнятною з будь-яких інших підстав
і має бути визнана прийнятною.
b) Суть
183. Справедливість кримінального провадження за статтею 6 Конвенції вимагає, як правило, надання підозрюваному
юридичної допомоги з моменту його затримання працівниками
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міліції або обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Відповідно до загальновизнаних міжнародноправових норм, які визнаються Судом і формують основу його
прецедентної практики, обвинувачений має право на допомогу
адвоката одразу після затримання, а не тільки під час допитів
(див. рішення у справі «Даянян проти Туреччини» (Dayanyan v.
Turkey), заява № 7377/03, пп. 31–33, від 13 жовтня 2009 року, з наступними посиланнями, які містяться в ньому). Навіть якщо
вагомі підстави можуть у виняткових випадках виправдовувати відмову у доступі до захисника, таке обмеження, незалежно
від його підстав, не повинно невиправдано порушувати права
обвинуваченого за статтею 6 Конвенції. Право на захист буде в
принципі непоправно порушено, якщо визнавальні показання,
отримані від особи під час допиту правоохоронними органами
без забезпечення їй доступу до захисника, використовуватимуться з метою її засудження. Таким чином, аналіз відповідності обмеження доступу до адвоката принципу справедливого
судового розгляду складається з двох етапів. На першому етапі Суд повинен оцінити наявність вагомих підстав для такого
обмеження. На другому етапі він повинен оцінити шкоду, завдану праву на захист, в результаті обмеження у відповідній
справі (див. рішення у справі «Ібрагім та інші проти Сполученого Королівства» (Ibrahim and Others v. the United Kingdom) [ВП],
№№ 50541/08, 50571/08, 50573/08 та 40351/09, пп. 256 і 257, від
13 вересня 2016 року). Якщо наявність вагомих підстав не встановлено, Суд має з особливою ретельністю оцінити справедливість такого обмеження. Тягар доказування покладається на
Уряд, який зобов’язаний переконливо довести, що за виняткових та конкретних обставин загальну справедливість судового
розгляду не було непоправно порушено обмеженням доступу до
правової допомоги (там само, п. 265).
184. Повертаючись до обставин цієї справи, Суд зазначає, що
сторони не дійшли згоди щодо дати затримання та надання заявником визнавальних показань. Суд зазначає з цього приводу, що
на відміну від аргументів Уряду, в вироках, якими було засуджено заявника, 30 січня 2003 року зазначено як дату затримання
заявника у м. Харкові. У будь-якому випадку немає потреби вирішувати цей спір щодо фактів з наступних підстав.
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185. Сторони не заперечували, що після затримання — незалежно від того, яка саме дата є вірною, — заявнику було офіційно
пред’явлено обвинувачення у вчиненні подвійного вбивства, і що
в такому випадку участь адвоката згідно з національним законодавством була обов’язковою (див. п. 73). Так само сторонами не
оскаржувалось, що заявник написав «явку з повинною» після перебування під вартою щонайменше протягом одного дня.
186. З фактів справи також вбачається, що 01 лютого 2003 року,
до складання протоколу про затримання заявника, його у письмовій формі було проінформовано про його право на захист і він
висловив бажання побачитися з адвокатом до першого допиту
(див. п. 12). Сторонами не заперечувалось, що заявник ніколи не
відмовлявся від свого права на юридичну допомогу. Проте у той
самий день згідно тверджень Уряду у присутності працівників
міліції та за відсутності адвоката заявник зізнався у вчиненні
подвійного вбивства, в якому він звинувачувався, і органи влади
визнали його зізнання як доказ.
187. Хоча на підставі наявних в нього документів Суд не може
вирішити, чи надав заявник ці визнавальні показання добровільно або під тиском органів влади, ніщо не свідчить про те, що заявнику було надано правову допомогу до 03 лютого 2003 року,
коли адвоката, найнятого дружиною заявника, було залучено до
провадження. Дослідивши факти справи, Суд не вбачає вагомих
підстав для обмеження права заявника на юридичну допомогу до
зазначеної дати.
188. Крім того, Суд вважає, що цим обмеженням було порушено право заявника на захист, оскільки, встановлюючи вину заявника у вчиненні вбивств, національний суд посилався на зізнання
заявника, зроблене на початковому етапі слідства за відсутності
адвоката. Хоча були інші докази вини заявника, Суд не може залишити поза увагою вірогідний значний вплив первинних визнавальних показань заявника на подальший хід кримінального
провадження щодо нього, а також те, що вони відіграли важливу
роль у постановленні вироків національними судами (див. рішення у справі «Леонід Лазаренко проти України» (Leonid Lazarenko v.
Ukraine), заява № 22313/04, п. 57, від 28 жовтня 2010 року, та зазначене рішення у справі «Ібрагім та інші проти Сполученого Королів
ства» (Ibrahim and Others v. the United Kingdom), пп. 308–311).
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189. У світлі вищезазначеного Суд доходить висновку, що було
порушення підпункту «с» пункту 3 статті 6 у поєднанні з пунктом 1 статті 6 Конвенції.
VII. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 8 КОНВЕНЦІЇ
190. Заявник скаржився, що надання прокурором інформації
щодо його кримінальної справи та відеозапису відтворення обстановки та обставин події телеканалу порушило його право на
повагу до приватного життя, гарантоване статтею 8 Конвенції,
яка передбачає таке:
«1. Кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя ...
2. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно
із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах
національної та громадської безпеки чи економічного добробуту
країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту
здоров’я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.».

191. Уряд стверджував, що скарга заявника була необґрунтованою, оскільки він не надав жодних доказів стверджуваного
втручання. Уряд доводив, зокрема, що заявник не надав ані запису відповідної телевізійної програми, ані докладної інформації щодо її змісту, а також не зазначив, який саме елемент його
приватного життя було порушено. Уряд також зазначив, що, незважаючи на всі докладені зусилля, він не зміг отримати записів
або розшифровок відповідної телевізійної програми, зокрема,
внаслідок закінчення на момент повідомлення про заяву встановленого національним законодавством двотижневого строку
для зберігання записів телевізійних програм. Отже, Уряд стверджував, що фактичні підстави для встановлення порушення Конвенції були відсутні.
192. Як вбачається з відповідей прокурора заявнику, органами
влади було надано телеканалу деяку інформацію щодо кримінальної справи. Проте залишається невідомим, яку саме інформацію
було надано телеканалу. Заявник не підтвердив свої твердження
належними доказами, оскільки не надав ані запису, ані розшифровки телевізійної програми, на яку він посилався. Він також не
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пояснив, чому, незважаючи на його твердження, що телевізійна програма регулярно транслювалась протягом 2003 року, ані
він, ані його адвокат або його законний представник не зробили
спроби записати її або зв’язатись з відповідним засобом масової
інформації після трансляцій з метою отримання такої копії або
розшифровки (див., mutatis mutandis, ухвалу щодо прийнятності
у праві «Юрій Шевченко проти України» (Yuriy Shevchenko v. Ukraine),
заява № 24753/06, від 10 травня 2016 року).
193. За цих обставин Суд відхиляє цю скаргу як явно необґрунтовану відповідно до підпункту «а» пункту 3 та пункту 4 статті 35
Конвенції.
VIII. ІНШІ СТВЕРДЖУВАНІ ПОРУШЕННЯ КОНВЕНЦІЇ
194. Окрім зазначених скарг у своїй заяві та у подальшому
листуванні заявник також скаржився за статтею 2 Конвенції, що
його стан здоров’я був несумісний із триманням під вартою; за
статтею 3 на катування його брата працівниками міліції; на ставлення до себе як до засудженої особи до набрання вироком законної сили; на етапування на судові засідання, незважаючи на його
хворобу; за статтею 5 на незаконне затримання його брата працівниками міліції; за статтею 6 на (а) неправильне тлумачення судами доказів у справі, підроблення документів у матеріалах справи та незадоволення його клопотань щодо виклику всіх свідків
обвинувачення; (b) на вимагання грошей у його родини суддями
апеляційного суду; (с) на незадоволення його клопотання про перегляд справи; (d) на відхилення його скарг на прокурорів, суддів
та працівників Київського СІЗО; (e) на незаконну відмову Конституційного Суду у задоволенні його клопотання про тлумачення
окремих положень законодавства; (f) на порушення презумпції
його невинуватості, оскільки з ним поводилися як із винуватою
особою до того, як його вину було встановлено судами, а також
внаслідок розкриття відомостей щодо його справи у засобах масової інформації; (g) на неможливість мати побачення з дружиною
у певні дні або конфіденційну розмову зі своїм адвокатом під час
судових засідань; за статтею 7 на (a) безпідставність притягнення
його до кримінальної відповідальності та (b) відсутність можли66
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вості звільнення згідно з національним законодавством; за статтею 8 на (а) відмову у наданні дозволу на побачення з дітьми під
час тримання під вартою; (b) на переведення його до виправної
колонії, яка знаходилась далеко від його дому; (с) на позбавлення його родини годувальника внаслідок його несправедливого
засудження. Нарешті, заявник посилався на статті 1, 14, 17 та 34
Конвенції, а також на статтю 2 Протоколу № 7 та статтю 1 Протоколу № 12 до Конвенції стосовно фактів цієї справи.
195. Враховуючи фактичні обставини справи, зауваження
сторін і вищенаведені висновки за статтею 3, пунктом 1 статті 5
та підпунктом «с» пункту 3 статті 6 у поєднанні з пунктом 1 статті 6 Конвенції, Суд вважає, що основні правові питання за цією
скаргою були вирішені. Отже, він доходить висновку, що не має
необхідності окремо розглядати решту скарг (див., серед інших
джерел, зазначене рішення у справі «Варнава та інші проти України» (Varnava and Others v. Ukraine), пп. 210–2011, та рішення у справі
«Центр юридичних ресурсів імені Валентина Кемпяну проти Румунії»
(<...>) [ВП], заява № 47848/08, п. 156, ECHR 2014, з подальшими
посиланнями).
IX. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
196. Статтею 41 Конвенції передбачено таке:
«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї,
і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності, надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію.».
A. Шкода

197. Заявник вимагав 100 000 євро відшкодування моральної
шкоди, понесеної внаслідок стверджуваного порушення його прав.
198. Уряд стверджував, що оскільки права заявника не було
порушено, його вимога має бути відхилена. У будь-якому випадку
Уряд вважав вимогу заявника надмірною та необґрунтованою.
199. Суд зауважує, що у цій справі ним були встановлені порушення статті 3, пункту 1 статті 5, пункту 1 та підпункту «с» пунк67
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ту 3 статті 6 Конвенції. Щодо порушення останнього положення,
Суд не може розглядати результат провадження щодо заявника.
Встановлення порушення підпункту «с» пункту 3 статті 6 у цій
справі не свідчить про помилкове засудження заявника. Суд, ухвалюючи рішення на засадах справедливості, присуджує заявнику 10 000 євро відшкодування моральної шкоди.
B. Судові витрати

200. Заявник вимагав 850 євро відшкодування судових витрат
у зв’язку з представництвом його інтересів у Суді. Він не надав
жодних документів на підтвердження своєї вимоги.
201. Уряд не надав коментарів щодо зазначеної вимоги.
202. Відповідно до практики Суду заявник має право на компенсацію судових та інших витрат, лише якщо буде доведено, що
такі витрати були фактичними і неминучими, а їхній розмір —
обґрунтованим. У цій справі Суд, беручи до уваги наявні в нього
документи та зазначені вище критерії, а також зважаючи на те,
що представнику заявника вже було сплачено 850 євро в рамках
правової допомоги Суду, відхиляє вимогу заявника.
C. Пеня

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

1. Оголошує прийнятними скарги щодо умов тримання заявника у Київському СІЗО та виправній колонії № 47; умов тримання у дні судових засідань, зокрема у зв’язку із триманням його
у металевій клітці в залі судових засідань та під час його етапування до суду і після закінчення судових засідань; незаконності
тримання заявника під вартою з 25 березня 2004 року до 18 березня 2005 року та порушення його прав на захист з самого початку
провадження, а решту скарг у заяві — неприйнятними.
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2. Постановляє, що було порушення статті 3 Конвенції у зв’язку
з умовами тримання заявника під вартою у Київському СІЗО та
виправній колонії № 47.
3. Постановляє, що було порушення статті 3 Конвенції у зв’яз
ку з умовами тримання заявника під вартою у дні судових засідань, зокрема триманням його у металевій клітці у залі судових
засідань та умовами його етапування до суду і після закінчення
судових засідань.
4. Постановляє, що було порушення пункту 1 статті 5 Конвенції у зв’язку з триманням заявника під вартою з 25 березня
2004 року до 18 березня 2005 року.
5. Постановляє, що було порушення підпункту «с» пункту
3 статті 6 Конвенції у поєднанні з пунктом 1 статті 6 Конвенції
у зв’язку з порушенням права заявника на отримання правової
допомоги на початкових етапах провадження.
6. Постановляє, що немає необхідності розглядати інші скарги щодо їх прийнятності та суті.
7. Постановляє, що:
a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявнику 10 000 (десять тисяч) євро відшкодування
моральної шкоди та додатково суму будь-якого податку,
що може нараховуватись; ця сума має бути конвертована
у національну валюту держави-відповідача за курсом на
день здійснення платежу;
b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на вищезазначену суму нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального
банку, що діятиме в період несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти;
8. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 02 лютого 2017 року відповідно до правила 77 §§2 і 3 Регламенту Суду.
А-М. Дуге
в. о. заступника секретаря

Ф. Вегабовіч
голова
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CONSEIL
DE L’EUROPE

COUNCIL
O F EU R O P E

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
п’ята СЕКЦІЯ
СПРАВА «КОМАРОВ ПРОТИ УКРАЇНИ»
(Заява № 4772/06)

Рішення
Страсбург
19 січня 2017 року
Це рішення набуває статусу остаточного відповідно до обставин, §2 статті 44 Конвенції. Воно може бути відредагованим.
У справі «Комаров проти України»,

Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
п. А. Потоцький, голова,
пані Г. Юдківська,
пані С. О’Лірі,
та пані А-М. Дуге, в. о. заступника секретаря секції,
після обговорення за зачиненими дверима 13 грудня 2016 року, виносить таке рішення, що було прийняте цього дня:
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ПРОЦЕДУРА
1. Дану справу розпочато за заявою (№ 4772/06) проти України, яку подав до Суду відповідно до статті 34 Конвенції про захист
прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) громадянин України, пан Володимир Георгійович Комаров (далі —
заявник) 16 січня 2006 року.
2. Уряд України (надалі «Уряд») представляли його Уповноважені, нещодавно, останнім часом — пан І. Ліщина з Міністерства
юстиції.
3. Заявник стверджував, що не отримав належну медичну
допомогу під вартою, що умови його досудового тримання були
нелюдськими, його права на захист були порушені, а його син був
незаконно затриманий з 13 до 14 вересня 2003 року.
4. 26 червня 2012 року Уряду було повідомлено про заяву.

ФАКТИ
I. Конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
5. Заявник, колишній поліцейський, народився у 1962 році
та проживає у Запоріжжі. Він також діє від імені свого сина, В.,
який народився у 1991 році.
A. Кримінальне провадження проти заявника

6. 13 вересня 2003 працівники запорізького відділення Служби безпеки України (далі — «СБУ») затримали чотирьох осіб, у тому
числі заявника, у селі Новокатещині, коли ті намагалися перевезти опіатні наркотики з метою їх подальшого продажу. Їх відвели
до приміщення СБУ для допитування. Після того, як заявник був
проінформований про свій привілей проти самообвинувачення,
він дав письмове свідчення про те, що він випадково з’явився на
місці злочину на прохання друга, з яким він та його син шукали
місце для рибалки.
7. Пізніше того ж дня було відкрито кримінальне провадження проти заявника та ще двох осіб за підозрою у незаконному виробництві, зберіганні та збуті наркотиків.
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8. 14 вересня 2003 року проти заявника та двох інших осіб
було порушено кримінальне провадження за підозрою у причетності до організованого злочинного угрупування.
9. Того ж дня заявник був заарештований. Отримавши повідомлення про свої процесуальні права як підозрюваного, він відмовився давати свідчення без присутності адвоката.
10. 15 вересня 2003 року дружина заявника найняла адвоката,
Г., для представлення заявника.
11. 16 вересня 2003 року суд призначив запобіжний захід
у вигляді тримання заявника під вартою.
12. 19 вересня 2003 року заявник попросив допустити Г. до
проваджень у якості його адвоката.
13. Того ж дня, у присутності свого адвоката, заявник заперечував свою причетність до злочину.
14. 23 вересня 2003 року у присутності адвоката заявнику було пред‘явлено звинувачення у злочинах, пов‘язаних з наркотиками, і він був допитаний. Він не хотів бути поінформованим про
свої права та заявив, що не буде давати жодних свідчень під час
досудового розслідування.
15. 2 жовтня 2003 року заявника допитали у присутності його адвоката. Він надав деякі біографічні дані, а також інформацію
про свій сімейний стан, стан здоров’я та місце проживання.
16. 18 листопада 2003 року заявника знову допитали у присутності його адвоката.
17. 15 грудня 2003 року усі кримінальні провадження проти
заявника були об’єднані.
18. 18 грудня 2003 заявник був допитаний у присутності свого
адвоката. Він не зізнався у злочинах.
19. 22 та 23 грудня 2003 року відбулися очні ставки між заявником та його співобвинуваченими у присутності його адвоката.
20. 24 грудня 2003 року проти заявника були висунуті змінені обвинувачення у присутності його адвоката. Заявник не визнав вини.
21. 6 лютого 2004 дружина заявника була допущена до проваджень в якості непрофесійного представника заявника.
22. 10 лютого 2004 року, за письмовою згодою заявника, він
був допитаний без адвоката.
23. 9 березня 2004 року кримінальна справа проти заявника та
його співобвинувачених була передана до Ленінського районного
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суду Запоріжжя. Під час судового розгляду заявник свою провину не визнав. Він стверджував, що справа була сфабрикована його
ворогами і що всі докази були сфальсифіковані та неприйнятні.
Насправді він, міліціонер на пенсії, був заарештований у компанії наркозалежних, з якими він контактував як радник місцевої міліції. Можливо, вони виробляли наркотики для власного
вживання. Він також стверджував, що буде доречним розглядати
його справу у закритому режимі судді, який матиме допуск, для
захисту державної таємниці щодо функціонування його мережі
інформаторів.
24. У травні 2004 року Ф., адвокат, найнятий дружиною заявника, був допущений до проваджень для представлення заявника.
25. 25 жовтня 2005 року, розглянувши справу на громадських
слуханнях, районний суд визнав заявника та його співвідповідачів винними у скоєнні злочинів, пов’язаних із наркотиками. Заявника було засуджено до восьми з половиною років позбавлення
волі та призначено конфіскацію його особистого майна.
26. Заявник, якого представляли адвокат та дружина, подав
апеляцію. Він повторив свої аргументи, висунуті під час судового
розгляду, і поскаржився, що не зміг належним чином захиститися під час судового розгляду, оскільки був стриманим для захисту конфіденційної інформації про мережу інформаторів. Він також скаржився на різні процесуальні порушення у зборі доказів.
Він стверджував, не надаючи додаткові подробиці, що він не мав
доступу до адвоката з першого допиту, і навіть після того, як його
адвокату надали доступ, влада намагалася здійснити ряд слідчих
дій без присутності адвоката.
27. 26 квітня 2006 року Апеляційний суд Запорізької області
задовольнив клопотання захисту про переведення провадження
у суді у закритий режим для запобігання публічному розголошенню інформації про мережу інформаторів, та вимагав від усіх
захисників та представників пройти перевірку безпеки для продовження участі у провадженні. Дружина заявника не отримала
допуску вчасно для апеляційного засідання та не була на ньому.
28. 22 червня 2006 року Апеляційний суд залишив у силі рішення суду першої інстанції.
29. 18 грудня 2007 року, після попередньої апеляції заявника,
Верховний Суд України скасував це рішення та передав справу на
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новий розгляд. Він зазначив, зокрема, що право заявника на захист було порушено, оскільки дружина заявника не змогла взяти
участь в апеляційному розгляді. Він також встановив, що Апеляційний суд розглянув аргументи сторін лише коротко, хоча він
мав дати детальні пояснення у відповідь на ці аргументи.
30. 22 грудня 2008 року Апеляційний суд розглянув справу
у присутності дружини заявника. Він підтвердив обвинувальний вирок заявника, зменшив його покарання до восьми років
позбавлення волі та наказав конфіскувати його особисте майно.
Засудження в основному ґрунтувалося на протоколах огляду місця злочину та свідченнях співвідповідачів заявника, які суд першої інстанції визнав підтвердженими показаннями свідків та іншими доказами у справі.
31. 2 липня 2009 року Верховний суд України відхилив запит
заявника щодо дозволу подати апеляцію з питань права.
B. Події, що стосуються сина заявника

32. Дванадцятирічний син заявника був із ним, коли його
затримали 13 вересня 2003 року. Його забрали з собою до СБУ та
більшу частину часу він пробув в одній кімнаті з заявником. Ніхто
з інших членів сім‘ї не був проінформований про місцезнаходження хлопчика.
33. Вранці 14 вересня 2014 року, після офіційного затримання
заявника, його сина повернули до матері.
34. 3 січня 2004 року дружина заявника подала до прокуратури Запорізької області (надалі «прокуратура») скаргу у кримінальному порядку, в якій, зокрема, стверджувала, що її син був
незаконно затриманий у приміщенні СБУ з 13 до 14 вересня
2003 року.
35. 9 лютого 2004 року, після допитування заявника та співробітників СБУ, прокурор відмовився порушувати кримінальне
провадження, оскільки було встановлено, що на сина заявника не
чинився тиск, і він міг вільно пересуватися і не був позбавлений
волі. Далі було зазначено, що заявник не скаржився на ставлення
співробітників СБУ до свого сина.
36. 20 квітня 2004 року син заявника звернувся зі скаргою на
це рішення до генерального прокурора.
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37. У квітні 2004 року заявник та його дружина подали до прокуратури ще одну скаргу щодо нібито незаконного затримання
їхнього сина.
38. 7 травня 2004 року прокуратура, після допитування заявника, його дружини та сина, а також співробітників СБУ та деяких
свідків, відмовилася порушувати кримінальне провадження за
вищезазначеною скаргою, не знайшовши складу злочину у діях
працівників. Під час відповідного розслідування було встановлено, що сина заявника було доставлено до приміщень СБУ на
прохання заявника, його не заарештовували та не затримували,
і його повернули родичам, як тільки було ухвалено рішення про
арешт заявника; і що заявник не скаржився під час перебування
сина в СБУ. У відповідній резолюції також зазначалося, що дружина заявника відмовилася надати медичну карту свого сина,
щоб підтвердити свої твердження щодо погіршення його стану
здоров’я, і що в заявах заявника, а також між свідченнями заявника та його сина існувала суперечність. Таким чином, прокурор
дійшов висновку, що твердження про незаконне позбавлення волі
чи інші порушення прав сина заявника виявились необґрунтованими. Він зазначив, що жодних намірів з боку офіцерів втручатися в особисту безпеку сина заявника, зокрема у його свободу пересування, не було встановлено. Так само не було жодних доказів
того, що син заявника зазнав будь-якої форми тиску або жорстокого поводження.
39. 11 травня 2004 року дружина та син заявника розпочали цивільне провадження проти СБУ у Жовтневому районному
суді Запоріжжя, вимагаючи відшкодування шкоди за незаконне
затримання сина заявника. Після клопотання дружини заявника від 15 жовтня 2004 року її цивільний позов було приєднано до
кримінального провадження щодо заявника.
40. 23 липня 2004 року заступник прокурора Запорізької області скасував ухвалу від 7 травня 2004 року як передчасну, враховуючи, що не було отримано жодних доказів щодо стану здоров’я
сина заявника.
41. 31 липня 2004 року, після допитування лікарів сина заявника, які спостерігали за ним під час попереднього догляду
за ним, прокурор знову відмовився порушувати кримінальне
провадження з тих самих причин, що і раніше. Між іншим, було
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зазначено, що жоден із лікарів не спостерігав погіршення стану
здоров’я сина заявника, і що жодного погіршення його здоров’я
також не було видно з медичної документації.
42. 14 жовтня 2004 року прокуратура порушила дисциплінарне провадження проти двох співробітників СБУ за їх недбалість
щодо сина заявника. Вона зауважила, зокрема, що син заявника не
був офіційно затриманий, але його безпідставно тримали у приміщеннях СБУ, і не були вжиті жодні заходи для повернення його
до родичів. Далі прокурор зауважив, що син заявника не піддавався жодній формі жорстокого поводження. Він також наголосив
на тому факті, що протокол про затримання заявника був складений лише наступного дня після першого затримання заявника,
що порушує вимоги національного законодавства. Ця ухвала була
направлена до СБУ для вжиття відповідних заходів.
43. 27 жовтня 2004 року СБУ повідомила прокуратурі, що відповідні співробітники більше не можуть бути притягнені до дисциплінарної відповідальності, оскільки закінчився встановлений
законом річний строк. У листі також зазначалося, що жодних порушень національного законодавства з боку співробітників СБУ
не було встановлено після низки розслідувань оскаржуваних
подій, і що син заявника перебував із заявником у приміщенні
СБУ з 13 по 14 вересня 2003 року за власним бажанням заявника.
44. 5 листопада 2004 року дружина заявника звернулася до
генерального прокурора зі скаргою на рішення прокурора від
31 липня 2004 року.
45. 25 жовтня 2005 року, під час засудження заявника, районний суд виніс окрему ухвалу, в якій перерахував процесуальні
порушення, допущені слідчими органами у кримінальному провадженні проти заявника. Той факт, що син заявника пробув
у приміщенні СБУ близько двадцяти чотирьох годин після першого затримання заявника, його родичі не були проінформовані
про його місцезнаходження і він не отримав медичної допомоги з огляду на стрес, який він зазнав, був наведений серед порушень, зазначених судом. Суд запропонував начальнику СБУ
у Запоріжжі вжити відповідних заходів з огляду на вищезазначені порушення.
46. 25 січня 2006 року заявник подав апеляцію до Орджонікідзевського районного суду Запоріжжя стосовно відмови прокурора
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від 31 липня 2004 року розпочати кримінальне провадження проти співробітників СБУ.
47. 3 квітня 2006 року скаргу заявника було залишено без розгляду по суті. У зв‘язку з цим суд зазначив, що відповідні матеріали розслідування були об’єднані з кримінальною справою проти
заявника, і тому рішення прокурора не підлягало оскарженню поза цими кримінальними провадженнями.
48. Під час розгляду кримінальної справи проти заявника
в апеляційному суді та Верховному Суді заявник та його дружина, посилаючись на окрему ухвалу районного суду від 25 жовтня
2005 року (див. пункт 45 вище), неодноразово просили вжити заходів для притягнення відповідних офіцерів до суду за незаконне
затримання їхнього сина. Матеріали справи не свідчать про те,
що у своїх зверненнях заявник або його дружина вимагали відшкодування шкоди у зв‘язку з цим.
49. 22 грудня 2008 року у своєму рішенні, яке підтвердило
обвинувальний вирок заявника, апеляційний суд зауважив, що
прокуратура розглянула скаргу щодо незаконного затримання
сина заявника і з боку працівників СБУ не було виявлено жодного
складу злочину, передбаченого кримінальним законодавством.
Суд не виніс окремих рішень з цього приводу. У своєму рішенні
від 2 липня 2009 року Верховний суд не розглядав це питання.
II. УМОВИ ТРИМАННЯ ЗАЯВНИКА
У ЗАПОРІЗЬКОМУ СЛІДЧОМУ ІЗОЛЯТОРІ № 10
(НАДАЛІ «СІЗО»)
50. Заявник перебував у СІЗО з 17 вересня 2003 року до 14 липня 2006 року і з 18 березня 2008 року до 24 лютого 2009 року.
A. Опис подій, наданий заявником

51. За словами заявника, умови його утримання були вкрай
неналежними. Камери були переповнені. Зокрема, у камері площею 3,8 квадратних метрів з одним ліжком могли знаходитися від
восьми до десяти осіб. В результаті затриманим довелося спати
по черзі. Відро, яке виконувало функцію туалету, знаходилося на
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виду на відстані одного метра від зони харчування. Воно не мало кришки і спорожнювалося лише раз на день. Вентиляція була
дуже поганою. Камера пахла екскрементами, була заповнена сигаретним димом і була вологою, зокрема, коли затримані прали
і сушили там свою білизну. Вона також була заповнена тарганами,
вошами та клопами. Душ з теплою водою був доступний лише раз
на десять днів. Доступ до природного денного світла був сильно
обмежений через щільну решітку на вікні. Електричне освітлення
було настільки тьмяним, що неможливо було читати або писати
без шкоди для очей. Їжа була мізерною і недостатньою для задоволення потреб затриманих у харчуванні. Прогулянки на свіжому
повітрі були доступні лише на рідкісних і нерегулярних засадах.
В’язнів, хворих на заразні хвороби, такі як туберкульоз, венеричні захворювання, педикульоз та коросту, утримували в тих самих камерах, що і здорових, і їм не надавали медичної допомоги.
Внаслідок цього заявник також захворів на коросту та інші шкірні
захворювання.
B. Опис подій, наданий Урядом

52. Відповідно до наданої Урядом інформації, заявник перебував у наступних камерах у СІЗО:
— камера № 18 — 21.87 кв. м (призначена для восьми ув’яз
нених);
— камера № 65 — 10.99 кв. м (призначена для чотирьох ув’яз
нених);
— камера № 70 — 20.4 кв. м (призначена для чотирьох ув’яз
нених);
— камера № 36 — 12.05 кв. м (призначена для чотирьох ув’яз
нених).
53. Умови перебування у цих камерах були належними, а простір на одного ув’язненого становив не менш 2.5 кв. м, як передбачало чинне національне законодавство. Усі камери були обладнані туалетом та системою вентиляції. Були доступні проточна
вода та каналізація. Посилаючись на відповідні документи, Уряд
зауважив, що у СІЗО не було камери розміром 3.8 кв. м.
54. Уряд також стверджував, посилаючись на відповідні національні положення, що ув’язненим надавалося належне хар78
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чування та постільна білизна, вони мали щотижневий доступ до
душу і щоденні прогулянки на свіжому повітрі. Уряд опротестував твердження про те, що заявник розділяв камеру з курцями та
особами, які страждали від інфекційних захворювань, звернувши увагу на те, що заявник не надав відповідних доказів, а також на той факт, що у СІЗО існувало ізоляційне відділення для
ув’язнених, які мали такі захворювання.
55. 10 березня 2006 року, після скарг заявника щодо неналежних умов його тримання в СІЗО, прокуратура здійснила інспекційний візит до СІЗО та визнала скаргу заявника частково обґрунтованою. Було виявлено, серед іншого, що деякі камери — не ті,
в яких перебував заявник — та підсобні приміщення перебували
у поганому санітарному стані та були заповнені тарганами; і що
простір у камерах для людей, інфікованих туберкульозом, не відповідав чинним національним стандартам. Начальнику СІЗО було
доручено виправити ситуацію. Жодних доказів на підтвердження
слів заявника про неправильне харчування та погане освітлення
не знайдено.
III. МЕДИЧНЕ ПІКЛУВАННЯ,
ЯКЕ ЗАБЕЗПЕЧУВАЛОСЯ ЗАЯВНИКОВІ
У СЛІДЧОМУ ІЗОЛЯТОРІ
A. Лікування заявника у СІЗО

56. 15 травня 2001 року, після виходу на пенсію зі служби
у міліції, заявник пройшов медичний огляд і у нього виявили остеохондроз, хронічний гастрит у стадії ремісії, хронічний гепатит,
хронічний панкреатит, трихроматичні аномалії, діатез сечової
кислоти та ожиріння першого ступеня. За словами заявника, йому рекомендували проходити стаціонарне лікування двічі на рік
та з’являтися до спеціальної групи для вирішення питання про
те, чи потрібно присвоювати йому статус інвалідності з огляду на
його хвороби. Він стверджував, що відповідне медичне обстеження було призначено на кінець вересня 2003 року, але воно не було
проведене, оскільки він був заарештований.
57. Після прибуття до СІЗО заявник пройшов медичний огляд, під час якого він не скаржився на стан свого здоров’я. У його
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медичній карті міститься довідка, видана 14 вересня 2003 року
лікарнею швидкої допомоги, в якій зазначено, що він страждає
на ішемічну хворобу серця, кардіосклероз, ангіосклероз коронарних судин, симптоматичну гіпертензію та хронічний бронхіт.
З огляду на наявну інформацію про хвороби заявника, його внесли до списку для регулярних медичних оглядів та призначили
лікування.
58. 20 та 23 вересня, 1 жовтня, 17 листопада та 24 грудня
2003 року, 11 листопада 2004 року та 4 липня і 1 грудня 2005 року заявник скаржився медичному відділу СІЗО на головний біль,
а в деяких випадках — на біль у серці та запаморочення. У нього
діагностували артеріальну гіпертензію першого або другого ступеня і він отримував антигіпертензивні препарати. Згодом його
артеріальний тиск регулярно контролювали і при необхідності
проводили антигіпертензивне лікування.
59. 20 листопада 2003 року, 24 та 30 травня та 4 липня 2004 року і 5 липня 2005 року заявник скаржився до медичної частини
СІЗО на висипання шкіри та свербіж. Йому поставили діагноз дерматит і надали необхідне лікування.
60. 9 жовтня 2003 року заявника оглянула група експертів
у складі керівника медичної частини СІЗО, терапевта та фізіотерапевта. У нього діагностували гіпертонію і призначили відповідне лікування.
61. У жовтні 2003 року заявник був зареєстрований для диспансерного обліку у зв’язку з гіпертензією. Він пройшов аналізи
крові та сечі, які не виявили патології.
62. 1 березня 2004 року заявник пройшов медичний огляд.
У нього діагностували артеріальну гіпертензію другого ступеня
та нефропатію, і йому призначили відповідне лікування. Також
заявнику було рекомендовано звернутися до офтальмолога та
невропатолога.
63. 15 березня 2004 року заявника оглянув невропатолог з обласної психіатричної лікарні, що знаходиться у в’язниці № 20 та
офтальмолог з цивільної лікарні. Ліки, призначені після обстеження, були подані заявнику у СІЗО.
64. 30 березня 2003 року, 27 серпня 2004 року, 24 лютого,
23 серпня та 14 грудня 2005 року заявник пройшов рентгенівське
обстеження легенів та серця, яке не виявило проблем.
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65. 23 квітня 2004 року заявника, на прохання його адвоката,
оглянув головний нейрохірург Запорізької обласної лікарні. Призначені ліки були надані заявнику медичною частиною СІЗО.
66. 14 та 23 червня 2004 року заявника оглянув невропатолог.
У нього діагностували артеріальну гіпертензію та нефропатію
другого ступеня, йому призначили судинні та гіпотензивні ліки.
67. 29 жовтня 2004 року заявник пройшов медичний огляд. Він
скаржився на періодичні головні болі та запаморочення, у нього
діагностували гіпертензію другого ступеня та нефропатію. Були
призначені гіпотензивні препарати.
68. 7 листопада 2005 року заявника оглянув дерматолог. У нього діагностували нейрогенний дерматит і призначили відповідні
ліки. Також йому порадили звернутися до психіатра.
69. 28 листопада 2005 року заявник пройшов медичний огляд.
Він скаржився на головний біль та запаморочення. Його гіпертонія другого ступеня була підтверджена після обстеження і йому
було призначено відповідне лікування.
70. 2 січня 2006 року заявника оглянув дерматолог, заявнику
діагностували дерматит. Йому порадили продовжити лікування,
призначене раніше.
71. 24 січня 2006 року заявника оглянула група лікарів СІЗО
у складі психіатра, дерматолога та терапевта. У нього діагностували гіпертонію, хронічний гастрит, хронічний панкреатит
у стадії ремісії, хронічний гепатит у стадії ремісії, печію та гіпертонічну нейроциркуляторну дистонію. Було призначено відповідне лікування.
72. 10 лютого 2006 року заявник пройшов медичний огляд
і у нього виявили артеріальну гіпертензію та гіпертонічну енцефалопатію. Було призначено відповідне лікування. Далі заявнику
порадили звернутися до невропатолога та офтальмолога.
73. 15 лютого 2006 року заявника обстежила медична комісія,
до складу якої увійшли лікарі СІЗО та цивільних установ (офтальмолог, терапевт та невропатолог). У нього діагностували симптоматичну артеріальну гіпертензію та неускладнений мозковий
криз. Було зроблено висновок, що стан здоров’я заявника не по
требує стаціонарного лікування.
74. 1 листопада 2006 року, під час відбування заявником покарання у в’язниці № 45, його оглянула група експертів з інвалід81
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ності та визнала, що він потрапляє до третьої (найлегшої) групи
інвалідності протягом одного року. Рекомендовано амбулаторне
лікування хвороб, від яких він страждав.
B. Скарги на стан здоров’я заявника під вартою

75. Починаючи з 15 грудня 2003 року дружина заявника подала низку скарг до СБУ, прокуратури, судів та інших державних
органів, стверджуючи, зокрема, що заявник був заарештований
та затриманий незаконно; що його здоров’я було у критичному
стані; і що відповідне медичне лікування не могло бути надано
йому в межах СІЗО. Тому вона просила змінити запобіжний захід
щодо заявника та негайно звільнити його з-під варти.
76. 22 грудня 2003 року та 9 січня 2004 року, після низки запитів СБУ повідомила дружині заявника, що стан здоров’я заявника сумісний із триманням під вартою і що СІЗО має всі необхідні умови для надання заявнику кваліфікованої медичної
допомоги.
77. 3 лютого 2004 року дружина заявника звернулася зі скаргою на вищезазначені висновки до генерального прокурора.
78. 2 червня 2004 року у відповідь на запит адвоката заявника про медичну допомогу, надану заявнику, СІЗО проінформував
адвоката, що стан здоров’я заявника сумісний із затриманням
і що він перебуває під постійним наглядом медичного персоналу
СІЗО. Крім того, було заявлено, що суд вирішив дозволити медичний огляд заявника з боку медичних працівників цивільних
установ.
79. 15 серпня 2004 року дружина заявника попросила прокуратуру надати правдиву інформацію про стан здоров’я заявника та заявила, що заявнику у СІЗО не може бути надана належна
медична допомога з огляду на відсутність відповідних медичних
спеціалістів в установі позбавлення волі. У світлі цього вона попросила заявника пройти медичний огляд у цивільному медичному закладі.
80. 24 листопада 2004 року прокурор, провівши розслідування з цього питання та дослідивши медичну карту заявника, відповів дружині заявника, що її скарга здається необґрунтованою
і що заявнику надається відповідна медична допомога в СІЗО.
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81. 4 липня 2005 року адвокат заявника подав заяву до районного суду з проханням призначити медичний огляд заявника
з боку невропатологів з цивільних лікарень.
82. 7 вересня 2005 року, після запитів суду, зроблених на прохання адвоката, СІЗО надало суду довідку, згідно з якою заявник перебував під постійним наглядом медичної частини СІЗО
і не потребував медичного огляду з боку інших спеціалістів окрім тих, які практикували в СІЗО. Далі було зазначено, що його
стан здоров’я сумісний із триманням під вартою, оскільки жоден
з його діагнозів не був у списку хвороб, передбачених законом,
для яких можливе дострокове звільнення. Заявник оскаржив цей
висновок у Генеральній прокуратурі, стверджуючи, зокрема, що
довідка була підроблена та видана незаконно несанкціонованим
та некваліфікованим медичним працівником. Для перевірки
скарги заявника, прокуратура Запорізької області провела розслідування і зобов’язала, серед іншого, провести огляд заявника
з боку різних медичних фахівців.
83. 24 січня 2006 року, відповідно до наказу прокурора, заявник пройшов медичний огляд з боку групи лікарів СІЗО (див. пункт
71 вище). В ході цього обстеження було встановлено, що заявник
перебував під пильним наглядом медичної частини СІЗО, а коли
виникла потреба — під наглядом сторонніх лікарів; що двічі на
рік через хвороби він проходив медичний огляд; що всі його скарги були належним чином розглянуті; і що його стан здоров’я був
сумісний з триманням під вартою. Під час прокурорських перевірок було встановлено, що медична довідка від 7 вересня 2005 року була видана уповноваженою особою і містила об’єктивну інформацію та правильно посилалася на стан здоров’я заявника.
84. 2 та 23 лютого 2006 року на підставі вищевикладених ви
сновків прокуратура повідомила заявнику, що жодних порушень
з боку медичного персоналу СІЗО не було встановлено.
85. 13 лютого 2006 року заявник знову скаржився Генеральному прокурору щодо нібито підробленої довідки від 7 вересня
2005 року.
86. 3 березня 2006 року, після подальших розслідувань щодо
скарги заявника та чергового медичного огляду заявника (див.
пункт 73 вище), прокуратура повідомила йому, що його твердження виявляються безпідставними.
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IV. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
A. Конституція України

87. Відповідні положення Конституції передбачають:
Стаття 59
«Кожен має право на професійну правничу допомогу. У випадках,
передбачених законом, ця допомога надається безоплатно. Кожен
є вільним у виборі захисника своїх прав.
В Україні адвокати мають діяти для забезпечення права на захист
від обвинувачення та для надання правової допомоги у вирішенні
справ у судах та інших державних органах.»

Стаття 63
«Особа не несе відповідальності за відмову давати показання або
пояснення щодо себе, членів сім‘ї чи близьких родичів, коло яких
визначається законом.
Підозрюваний, обвинувачений чи підсудний має право на захист...»
B. Цивільний кодекс 2003 року (у силі з 1 січня 2004 року)

88. Стаття 1174 Цивільного кодексу передбачає, що шкода, завдана внаслідок незаконних рішень, дій чи бездіяльності державної посадової особи, відшкодовується державою незалежно від
вини цієї посадової особи.
89. Стаття 1176 Цивільного кодексу передбачає право на відшкодування шкоди, завданої внаслідок незаконних рішень, дій чи
бездіяльності з боку органів, відповідальних за досудові перевірки та досудове розслідування, прокуратури та суду. Пункт 5 статті передбачає, що будь-яка шкода, крім зазначеної у попередніх
пунктах статті, відшкодовується за загальною процедурою.

ПРАВО
I. ЗАЯВЛЕНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 3 КОНВЕНЦІЇ
СТОСОВНО ЗАЯВНИКА
90. Заявник скаржився на те, що умови його тримання під
вартою у СІЗО, включаючи фізичні, санітарні та медичні обста84
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вини, були несумісними зі статтею 3 Конвенції, яка передбачає
наступне:
«Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню.»
A. Заявлені погані умови тримання заявника у СІЗО

1. Щодо прийнятності

91. Уряд стверджував, що заявник не вичерпав національних
засобів правового захисту щодо своїх скарг стосовно деяких аспектів матеріальних умов його тримання під вартою. Зокрема, він
міг би подати до прокуратури свої скарги щодо туалету, нестачі
свіжого повітря, подачі води та вологості в камерах.
92. Коментуючи суть скарги заявника, Уряд також стверджував, що твердження заявника були розпливчастими та загальними і не підкріплювалися жодними доказами. Зокрема, Уряд зазначив, що заявник не вказав ні камери, у яких його утримували, ні періоди тримання. Він не зазначив, які камери він описав
у своєму поданні, і не надав імен співкамерників, які могли б підтвердити його подання.
93. Заявник не прокоментував аргументи Уряду та наполягав
на своїй скарзі.
94. Щодо аргументу Уряду про невичерпання засобів правового захисту, Суд зазначає, що він уже кілька разів відхиляв подібні
заперечення Уряду, вважаючи засіб, на який Уряд посилається, неефективним на тій підставі, що не було доведено, що звернення до
такого провадження могло покращити умови тримання заявника
через структурну природу проблем у національній кримінальній системі (див., наприклад, Logvinenko v. Ukraine, № 13448/07,
§57, 14 жовтня 2010, і Buglov v. Ukraine, № 28825/02, §74, 10 липня
2014 року). Суд не бачить підстав для відступу від цього висновку
у цій справі, і тому вважає, що цю скаргу не можна відхилити через невичерпання національних засобів правового захисту.
95. Водночас, він погоджується з Урядом щодо того, що деякі скарги заявника не є конкретними та не підтверджуються доказами.
96. Тим не менш, на підставі матеріалів справи Суд вважає,
що головна скарга заявника — переповненість СІЗО у поєднанні
з відсутністю щоденних прогулянок — все ще може розглядатися
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як та, що має достатню підставу за наявних обставин. Тому Суд
відхиляє заперечення Уряду щодо цієї частини скарги заявника.
97. Підводячи підсумок, Суд вважає, що скарга заявника щодо
переповненості СІЗО не є явно необґрунтованою у розумінні статті 35 §3 (a) Конвенції та не є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Тому її слід проголосити прийнятною. Суд відхиляє решту
скарг заявника щодо поганих матеріальних умов його тримання
під вартою як явно необґрунтовані у розумінні статті 35 §§ 3 (a)
і 4 Конвенції.
2. Щодо суті

98. Заявник стверджував, що його утримували у переповнених камерах без можливості здійснювати фізичні вправи.
99. Уряд заперечив цю точку зору. Вони стверджували, посилаючись на свої фактичні доводи, що житлова площа в камерах,
у яких утримувався заявник, відповідала національним стандартам. Вони також заявили, що заявник мав право за законом на одну годину щоденної прогулянки.
100. Суд повторює, що стаття 3 Конвенції вимагає від держав
забезпечити тримання особи в умовах, сумісних із повагою до її
людської гідності, і щоб спосіб і метод виконання заходів не завдавав їй страждання або труднощі, інтенсивність яких перевищує неминучий рівень страждань, властивих затриманню (див.
Kudła v. Poland [GC], № 30210/96, §94, ECHR 2000-XI).
101. Суд повторює, що серйозний брак місця у тюремній камері важить значною мірою як чинник, який слід враховувати
для визначення того, чи є описані умови утримання «принизливими» у значенні статті 3 Конвенції та чи можуть вони розкрити
порушення, як окремо, так і разом з іншими недоліками. Коли
особистий простір, доступний ув’язненому, опускається нижче
3 кв. м площі в тюремних приміщеннях, розрахованих на декілька
осіб, брак особистого простору вважається настільки серйозним,
що виникає вагоме припущення про порушення статті 3 (див.,
серед багатьох інших, Karalevičius v. Lithuania, № 53254/99, §§39–
40, 7 квітня 2005 року, і Ananyev and others v. Russia, № 42525/07
і 60800/08, §§ 145–147 і 149, 10 січня 2012, і Muršić v. Croatia [GC],
№ 7334/13, §§ 136–139, 20 жовтня 2016 року). Зазвичай це припу86
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щення можна спростувати лише за умови сукупного дотримання
наступних чинників: (1) скорочення необхідного мінімального
особистого простору в 3 кв. м триває недовго, відбувається нечасто та є незначним; (2) таке скорочення супроводжується достатньою свободою пересування поза камерою та належною діяльністю поза межами камери; (3) заявник перебуває в обмеженому
місці, яке, як правило, є відповідним слідчим ізолятором, і немає
інших обтяжуючих аспектів умов його тримання (див. Muršić,
цит. вище, §§130, 133 і 134).
102. Суд зазначає, що у цій справі наявні докази свідчать про
те, що під час перебування у СІЗО заявнику не вистачало особистого простору. Зокрема, як повідомляв Уряд, камери, у яких
утримувався заявник, забезпечували від 2,55 до 3,01 кв. м площі
приміщення на одного ув’язненого. Уряд фактично не повідомив,
скільки осіб займало ці камери у відповідний час.
103. Крім того, з огляду на те, що в камерах також є санітарні приміщення, особистий простір, доступний затриманим, ще
більше зменшився.
104. Навіть якщо припустити, що заявник мав щоденні прогулянки, як стверджував Уряд, Суд далі зауважує, що більшу частину дня заявник та його співкамерники не мали свободи пересування та знаходилися у своїх камерах.
105. Беручи це до уваги та у світлі своєї практики (див., серед інших, Muršić, цит. вище, §§136–141; Gorbatenko v. Ukraine, № 25209/06,
§139, 28 листопада 2013 року; і Iglin v. Ukraine, № 39908/05, §§51–52,
12 січня 2012 року), Суд вважає, що умови тримання заявника
у СІЗО, зокрема відсутність особистого простору, наданого заявнику, у поєднанні з відсутністю доступу до активного відпочинку
протягом майже чотирьох років його тримання, становили принизливе поводження. Відповідно, мало місце порушення статті 3
Конвенції з цього приводу.
B. Заявлена неналежність медичної допомоги,
наданої заявнику в СІЗО

1. Щодо прийнятності

106. Уряд не коментував питання щодо прийнятності цієї частини заяви.
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107. Суд зазначає, що ця скарга не є явно необґрунтованою у
значенні статті 35 §3 (a) Конвенції. Він також зазначає, що вона не
є неприйнятною з будь -яких інших підстав. Тому її слід оголосити прийнятною.
2. Щодо суті

a) Доводи сторін
108. Заявник скаржився на те, що його стан здоров’я різко
погіршився у СІЗО. Зокрема, його хронічні захворювання активізувалися, зір погіршився, і він регулярно страждав від гіпертонічних кризів. Він стверджував, що його стан здоров’я вимагав
стаціонарного лікування у цивільній лікарні, оскільки в СІЗО не
було доступних спеціалістів, які «знайомі з його хворобою», і тому
в цьому закладі йому не могли надати належну допомогу. У зв’язку
з цим він заявив, що медики СІЗО зробили неправильні висновки
щодо стану його здоров’я. Внаслідок цього згодом йому було присвоєно статус інваліда.
109. Уряд звернувся до медичної документації заявника та
заявив, що із самого початку свого тримання під вартою заявник
перебував під пильним наглядом медичної частини СІЗО з огляду на хвороби, які він переніс до свого затримання. Він проходив
регулярні медичні огляди, у тому числі з боку цивільних лікарів,
і його численні скарги на стан здоров’я були швидко та належним
чином вирішені. Уряд зауважив, що заявник не надав доказів того, що йому було відмовлено у лікуванні з певного випадку або
що лікування було неналежним або призвело до погіршення його
здоров’я.
110. Нарешті, Уряд стверджував, що скарги заявника на національному рівні щодо його поганого стану здоров’я були пов’язані
не з неналежністю його лікування, а скоріше з необхідністю звільнити його з -під варти.
111. Заявник продовжив свою скаргу, не враховуючи аргументів Уряду.
b) Оцінка Суду
112. Суд повторює, що згідно зі статтею 3 Конвенції держава
повинна гарантувати, що особа утримується в умовах, сумісних із
повагою до її людської гідності, що спосіб і метод виконання за88
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ходів не завдає їй страждань або труднощів, інтенсивність яких
перевищує неминучий рівень страждань, властивих ув’язненню,
і що з огляду на практичні вимоги ув’язнення її здоров’я та добробут належним чином забезпечені (див. Kalashnikov v. Russia,
№ 47095/99, §95, ECHR 2002-VI).
113. Однак Суд постановив, що статтю 3 Конвенції не можна
тлумачити як ту, що гарантує, що кожен затриманий повинен отримувати медичну допомогу на тому ж рівні, що і «в найкращих
цивільних клініках» (див. Mirilashivili v. Russia (dec.), № 6293/04,
10 липня 2007 року). Він також постановив, що «готовий прийняти, що в принципі ресурси медичних закладів у системі [в’язниці]
обмежені порівняно з ресурсами цивільних клінік» (див. Grishin
v. Russia, № 30983/02, §76, 15 листопада 2007 року). В цілому, Суд
застосовує гнучкий підхід до визначення необхідного стандарту медичної допомоги, приймаючи рішення на індивідуальній
основі. Цей стандарт має бути «сумісним з людською гідністю»
затриманого, але також повинен враховувати «практичні вимоги
ув’язнення» (див. Aleksanyan v. Russia, № 46468/06, §140, 22 грудня
2008 року).
114. Суд також зазначає, що «належність» медичної допомоги
залишається складно визначити. Сам факт того, що затриманого відвідує лікар і призначено певну форму лікування, не може
автоматично призвести до висновку про належну надану медичну допомогу (див. Hummatov v. Azerbaijan, №№ 9852/03 і 13413/04,
§116, 29 листопада 2007 року). Влада також повинна забезпечити
ведення всебічного обліку стану здоров’я затриманого та його лікування під час тримання під вартою (див., наприклад, Khudobin
v. Russia, № 59696/00, §83, ECHR 2006-XII), оперативну та точну
діагностику та піклування (див. Hummatov, цит. вище, §115, і Melnik
v. Ukraine, № 72286/01, §§104–106, 28 березня 2006 року), і щоб, коли це необхідно в силу відповідних захворювань, нагляд був регулярним і систематичним, і до нього входила всеосяжна терапевтична стратегія, спрямована на лікування хвороб затриманого
або запобігання їхньому погіршенню, а не на розгляд їх на симптоматичній основі (див. Hummatov, цит. вище, §§109 і 114; Sarban
v. Moldova, № 3456/05, §79, 4 жовтня 2005 року; і Popov v. Russia,
№ 26853/04, §211, 13 липня 2006 року). Органи влади також повинні продемонструвати, що були створені необхідні умови для того,
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щоб призначене лікування дійсно виконувалося (див. Hummatov,
цит. вище, §116, і Holomiov v. Moldova, № 30649/05, §117, 7 листопада
2006 року).
115. Звертаючись до обставин цієї справи, Суд зазначає, що
перед тим, як помістити заявника під варту, у нього виявили низку хвороб, які вимагали медичного нагляду та піклування (див.
пункти 56 та 57 вище).
116. Суд також зазначає, що скарга заявника щодо різкого погіршення його здоров’я під час тримання під вартою не була конкретною. Відповідно, і з огляду на довгу історію його хвороб та
відсутність інформації з його боку щодо того, як і як часто хвороби проявлялися до його затримання та як вони лікувалися, Суду
важко встановити, чи погіршився стан здоров’я заявника у СІЗО,
і якщо так, в якій мірі, і наскільки це погіршення, якщо воно мало
місце, було наслідком неналежності медичної допомоги під час
тримання під вартою, а не природним перебігом його медичного
стану (див., наприклад, Rudenko v. Ukraine, № 5797/05, §94, 25 листопада 2010 року).
117. Водночас, з детальної медичної документації заявника,
поданої Урядом, видно, що адміністрація СІЗО чітко визнала по
требу заявника у спеціалізованому лікуванні, зокрема щодо його
гіпертензії (див. пункти 57 та 61 вище) і стан здоров’я заявника
перебував під постійним наглядом під час тримання під вартою.
Кілька разів заявника відвідували різні спеціалісти з цивільних
установ, включаючи невролога, нейрохірурга та офтальмолога,
і він проходив регулярні медичні огляди та обстеження з огляду на його захворювання. Схоже, жодна із проблем зі здоров’ям
заявника, на які він скаржився у медичному відділенні СІЗО, не
залишилася без лікування. Заявник не оскаржив ці заяви, не оскаржив та не критикував заяву Уряду про те, що йому було надано лікування відповідно до встановлених діагнозів. Крім того,
немає жодних доказів і не стверджувалося переконливо, що лікарі
СІЗО діяли недобросовісно або що надане лікування було неефективним. Суд звертає увагу на спекулятивний характер посилання
заявника на його статус інваліда, оскільки, згідно з власним поданням заявника (див. пункт 56 вище), йому було рекомендовано
з’явитися до спеціальної медичної колегії для вирішення питання
про його можливу інвалідність ще у 2001 році.
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118. Суд також зазначає, що скарги заявника були розглянуті
прокуратурою, і ніщо у матеріалах справи не свідчить про те, що
зроблені висновки були необґрунтованими.
119. Нарешті, Суд не може не відзначити, що скарга заявника була в першу чергу спрямована проти самого факту його тримання під вартою і, як видається, випливала з його розчарування у зв’язку з висновками СІЗО про те, що його стан здоров’я був
сумісний із триманням під вартою.
120. В цілому, враховуючи вищевикладене та з огляду на матеріали справи та подання сторін, Суд приходить до висновку, що
влада зробила все, що від неї обґрунтовано очікувалося за даних
обставин, для захисту здоров’я та добробуту заявника протягом
його тримання під вартою (див. Komarova v. Ukraine, № 13371/06,
§§62–70, 16 травня 2013 року).
121. Відповідно, порушення статті 3 Конвенції не було.
II. ЗАЯВЛЕНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 6 КОНВЕНЦІЇ
СТОСОВНО ЗАЯВНИКА
122. Заявник скаржився на те, що його право на захист не було
дотримано у кримінальному провадженні проти нього, оскільки
його не представляв адвокат на початковому етапі розслідування.
Він також заявив, що його доступ до адвоката під час тримання
під вартою був суворо обмежений через грубо неналежні умови
у СІЗО.
123. Ці скарги підлягають розгляду відповідно до пункту 3 (c)
статті 6 у поєднанні з пунктом 1 статті 6 Конвенції. Ці положення,
наскільки це доречно, передбачають:
Стаття 6
«1. Кожен має право на справедливий ... розгляд його справи ... судом, ..., який ... встановить обґрунтованість будь-якого висунутого
проти нього кримінального обвинувачення ...
3. Кожний обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення має щонайменше такі права: ...
c) захищати себе особисто чи використовувати юридичну допомогу
захисника, вибраного на власний розсуд, або — за браком достатніх коштів для оплати юридичної допомоги захисника — одержу-
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вати таку допомогу безоплатно, коли цього вимагають інтереси
правосуддя.»
A. Відсутність доступу до адвоката
на початковому етапі розслідування

1. Щодо прийнятності

124. Уряд не надав жодних зауважень щодо прийнятності цієї
частин заяви.
125. Суд зазначає, що ця скарга не є явно необґрунтованою
у розумінні статті 35 §3 (a) Конвенції. Він також зазначає, що вона
не є неприйнятною за будь-яких інших підстав. Тому вона повинна бути проголошена прийнятною.
2. Щодо суті

a) Доводи сторін
126. Заявник скаржився на те, що його адвокат не був проінформований про його арешт, і що з 13 до 19 вересня 2003 року йому не давали зустрітися з адвокатом. Він також стверджував, що
адвокат не був присутній на всіх етапах розслідування.
127. Уряд зауважив, що до того, як заявник зробив свою заяву 13 вересня 2003 року, йому було повідомлено про його право
мовчати. Уряд також стверджував, що заявника вперше офіційно
допитали як підозрюваного 14 вересня 2003 року. Він відмовився
давати показання за відсутності адвоката. Наступне допитування відбулося 19 вересня 2003 року у присутності адвоката, найнятого дружиною заявника. Уряд зауважив, що в період з 14 по
19 вересня не було здійснено жодних слідчих дій, а після цього всі
основні слідчі дії відбувалися у присутності його адвоката. Адвокат був відсутній, лише коли заявник був проінформований про
результати деяких судово-медичних експертиз, які надходили
з затримками у зв’язку з його відмовою на початку слідства бути проінформованим про висновки експертів до закінчення розслідування. Він вивчав відповідні документи разом з адвокатом
після закінчення розслідування.
128. Посилаючись на прецедентну практику Суду (Salduz v.
Turkey [GC], № 3639/02, 27 листопада 2008 року; Brennan v. the United
92

Комаров проти України

Kingdom, № 39846/98, 16 жовтня 2001 року; і Trymbach v. Ukraine,
№ 44385/02, 12 січня 2012 року), Уряд також стверджував, що
той факт, що заявник залишався без представника до 19 вересня
2003 року, не вплинув на справедливість судового провадження
проти нього, оскільки він ніколи не визнавав свою провину, і жодна з його заяв, включаючи заяви, подані за відсутності адвоката,
не була використана судами першої інстанції для забезпечення
його обвинувального вироку.
129. Нарешті, у зв’язку з цим Уряд зауважив, що ані у своїх
поданнях до Суду, ані на національному рівні заявник ніколи не
вказував, яким чином відсутність адвоката до 19 вересня 2003 року вплинула на його права на захист та на справедливість його
засудження. Тому, на думку Уряду, порушення статті 6 Конвенції
не було.
130. У своїй відповіді на зауваження Уряду заявник продовжив свою скаргу щодо відсутності правової допомоги з 13 до 19 вересня 2003 року, не враховуючи аргументів Уряду.
b) Оцінка Суду
131. Суд спочатку зауважує, що 15 вересня 2003 року дружина
заявника найняла адвоката для представництва інтересів заявника, а 19 вересня 2003 року заявник просив допустити адвоката
до провадження. Його прохання було задоволено того ж дня (див.
пункти 10, 12 та 13 вище). У матеріалах справи немає доказів на
підтвердження слів заявника про те, що він мав адвоката на момент арешту і що цей адвокат безуспішно намагався отримати
доступ до заявника. У міру того, як подання заявника можна розуміти як скаргу на те, що на ранній стадії провадження йому не
надали адвоката, Суд робить наступні зауваження.
132. Стаття 6 §1 вимагає, що, як правило, доступ до адвоката повинен забезпечуватися з першого допиту підозрюваного
поліцією, якщо тільки з огляду на конкретні обставини кожної
справи не доведено наявність вагомих причин обмежити це право. Навіть у тих випадках, коли вагомі причини можуть у винятковому порядку виправдовувати відмову у доступі до адвоката,
таке обмеження — яким би не було його обґрунтування — не повинно зайвим чином завдати шкоди правам обвинуваченого згідно зі статтею 6. Права захисту, в принципі, будуть безповоротно
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пошкоджені, якщо викривальні твердження, зроблені під час допиту в міліції без доступу до адвоката, будуть використані для
засудження (див. Salduz, цит. вище, §55).
133. Наведена вище перевірка у справі Salduz, яка використовується для визначення того, чи сумісне обмеження доступу до
адвоката з правом на справедливий судовий процес, складається
з двох етапів. На першому етапі Суд повинен оцінити, чи мали місце переконливі підстави для обмеження. а другому етапі він повинен оцінити шкоду, завдану правам захисту у зв’язку з відповідним обмеженням. Інакше кажучи, Суд повинен розглянути вплив
обмеження на загальну справедливість проваджень та вирішити,
чи були справедливими провадження у цілому (див. Ibrahim and
Others v. the United Kingdom [GC], №№ 50541/08, 50571/08, 50573/08
і 40351/09, §257, 13 вересня 2016 року).
134. Що стосується першого етапу перевірки, критерій переконливих підстав є суворим: беручи до уваги фундаментальну
природу та важливість раннього доступу до юридичної консультації, зокрема, коли підозрюваний вперше допитується, обмеження доступу до юридичної консультації дозволяються лише
у виняткових обставинах, мають носити тимчасовий характер
і повинні ґрунтуватися на індивідуальній оцінці конкретних обставин справи. При оцінці того, чи були продемонстровані переконливі підстави, важливо те, чи мало рішення про обмеження
юридичної поради підґрунтя у національному законодавстві,
а також те, чи був обсяг та зміст будь-яких обмежень на юридичні
консультації в достатній мірі описаний у законі для регулювання
процесу прийняття рішень особами, відповідальними за їх виконання (там же, §258).
135. У разі встановлення поважних причин необхідно провести цілісну оцінку всієї процедури для того, щоб визначити, чи
були вони «справедливими» для цілей пункту 1 статті 6 (там же,
§264).
136. Якщо поважних причин не встановлено, Суд повинен
застосувати дуже суворий контроль до оцінки справедливості.
Те, що Уряд-відповідач не продемонстрував переконливі причини, є вагомим чинником для оцінки загальної справедливості судового розгляду, і може схилити баланс на користь виявлення порушення пунктів 1 та 3 (c) статті 6. Уряд зобов’язаний переконливо
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продемонструвати, чому у виняткових випадках та в конкретних
обставинах справи загальна справедливість судового процесу не
буде безповоротно пошкоджена обмеженням доступу до юридичних консультацій (там же, §265).
137. При розгляді провадження в цілому з метою оцінки впливу процесуальних недоліків на досудовому етапі на загальну справедливість кримінального провадження, наступний невичерпний
перелік чинників, взятих із прецедентної практики Суду, де це
доцільно, повинен враховувати:
a) чи був заявник особливо вразливим, наприклад, у зв’язку
зі своїм віком або станом психічного здоров’я;
b) правові основи, що регулюють досудове провадження та
допустимість доказів у судовому засіданні, а також чи були вони дотримані; де застосовується правило виключення, особливо малоймовірно, щоб провадження в цілому
вважалося несправедливим;
c) чи мав заявник можливість оскаржити достовірність доказів та виступити проти їх використання;
d) якість доказів та те, чи ставлять під сумнів їх достовірність чи точність обставини, за яких вони були отримані,
беручи до уваги ступінь та характер будь -якого примусу;
e) якщо докази були отримані незаконно, відповідну неправомірність, і якщо вони випливають із порушення іншої
статті Конвенції, характер виявленого порушення;
f) у разі твердження — характер твердження та чи було воно
негайно відкликане або змінене;
g) використання доказів, зокрема, чи складали вони не
від’ємну чи значну частину доказів, на яких ґрунтувалося
засудження, а також силу інших доказів у справі;
h) чи здійснювали оцінку вини професійні судді або народні
засідателі, а у випадку останніх — зміст будь-яких їхніх
вказівок;
i) вага громадського інтересу в розслідуванні та покаранні
за конкретні порушення;
j) інші відповідні процесуальні гарантії, які національне законодавство забезпечує на практиці (там же, 274).
138. Повертаючись до фактів цієї справи, Суд зазначає, що заявника було затримано на місці злочину, і тому слідчий мав усі
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підстави підозрювати його у перевезенні наркотиків. Однак ніщо
не свідчить про те, що заявнику була запропонована юридична
допомога до того, як йому були задані запитання, і він дав свідчення 13 вересня 2003 року після затримання. З огляду на факти,
Суд не знаходить вагомих причин для недотримання права заявника на адвоката під час першого його допиту. Суд вважає недоречним аргумент Уряду про те, що заявник мав власний вибір
пояснити свою версію подій і що він був поінформований про своє
право не давати жодних пояснень. У зв’язку з цим він зазначає, що
відповідні документи свідчать про те, що заявнику в той день не
було пояснено жодного права на правову допомогу, і немає жодних доказів того, що заявник у будь -який спосіб відмовився від
свого права на адвоката. Тому Суд робить висновок, що права заявника на захист були необґрунтовано обмежені на початковому
етапі розслідування.
139. Відповідно, Суд має застосувати дуже суворий контроль
при оцінці того, чи пошкодила відсутність адвоката справедливості проваджень (див. Ibrahim and Others, цит. вище, §265).
140. При оцінці загальної справедливості Суд керується критеріями Ibrahim (див. пункт 138 вище), в тій мірі, в якій це доречно
в обставинах даної справи.
141. Переходячи до цих критеріїв, Суд зазначає, що (i) заявник не був особливо вразливим; (ii) що стосується якості доказів,
у Суді немає жодних доказів, які б указували на наявність будьякого примусу; (iii) докази у справі були оцінені професійними
суддями.
142. Крім того, на жодному етапі провадження заявник не давав жодних свідчень проти себе. Виявляється, що заявник послідовно стверджував, що він не винен, і він не змінив цю позицію
від першого допиту до подань до цього суду.
143. Крім того, окрім первинних пояснень від 13 вересня
2003 року заявник не надав жодних тверджень без присутності
свого адвоката.
144. Щодо використання цих доказів, Суд зазначає, що твердження заявника від 13 вересня 2003 року не значиться серед тих
доказів, на яких національні суди ґрунтувались при засудженні
заявника; насправді суди жодним чином не згадували і не посилалися на нього (див., на відміну від цього, Titarenko v. Ukraine,
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№ 31720/02, 20 вересня 2012 року). Він був визнаний винним на
підставі ряду доказів, поданих у справі, у тому числі тверджень
його співобвинувачених, а не будь -якими незаконними засобами
чи методами.
145. Суд також погоджується з Урядом, що скарга заявника на
відсутність правової допомоги є дуже загальною. Ані у своїх апеляціях до національних судів, ані у своїх поданнях до цього Суду
він не вказував на якісь конкретні недоліки, викликані відсутністю адвоката до 19 вересня 2003 року. Так само він не уточнив, які
слідчі дії були проведені після 19 вересня 2003 року без присутності його адвоката та як, на його думку, це вплинуло на справедливість провадження. Він також не скористався можливістю пояснити цей аспект заяви у зауваженнях, які він подав у відповідь на
зауваження Уряду.
146. Отже, за обставин цієї справи Суд не знаходить жодних
доказів того, що відсутність правової допомоги на початковій
стадії провадження непоправно вплинула на загальну справедливість провадження (див., з необхідними змінами, Trymbach v.
Ukraine, цит. вище, §§62–65). Тому він робить висновок про те, що
у даній справі не було порушення статті 6 §§1 і 3 (c) Конвенції.
B. Відсутність доступу до адвоката у СІЗО

147. Спочатку заявник стверджував у Суді, що через високий
попит та обмежену кількість кімнат для нарад у СІЗО йому часто
заважали зустрітися зі своїм адвокатом.
148. Уряд стверджував, що заявник не подавав цих скарг
у своїх апеляціях до національних судів і тому не вичерпав наявних національних засобів правового захисту.
149. Уряд також стверджував, що скарга в будь-якому випадку
була необґрунтованою, і надав детальну інформацію, підтверджену документами, про кількість зустрічей заявника з адвокатом
під час перебування під вартою.
150. У своїх зауваженнях у відповідь на зауваження Уряду заявник не коментував вищезгадані аргументи і взагалі не посилався на свою первинну скаргу.
151. Таким чином, без шкоди для інших можливих підстав для
неприйнятності, Суд погоджується з Урядом про те, що заявник
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не вичерпав доступних йому національних засобів правового захисту, оскільки він не висунув свої скарги у своїх апеляціях проти
свого обвинувального вироку. Таким чином, ця частина заяви має
бути відхилена через невичерпання національних засобів правового захисту відповідно до пунктів 1 та 4 статті 35 Конвенції.
III. ЗАЯВЛЕНІ ПОРУШЕННЯ КОНВЕНЦІЇ
СТОСОВНО СИНА ЗАЯВНИКА
152. Заявник скаржився на незаконне затримання його сина
у приміщеннях СБУ з 13 до 14 вересня 2003 року, яке нібито призвело до порушень прав його сина за статтями 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 13, 17
Конвенції та статтею 3 Протоколу № 7 до неї.
153. Суд, регулюючи надання характеристики фактам справи у праві (див. Guerra and Others v. Italy, 19 лютого 1998 року, §44,
Reports of Judgments and Decisions 1998-I), визнає, що ці скарги,
у тому вигляді, в якому їх представив заявник, потрапляють до
сфери дії статей 5 §1 і 8 Конвенції, які у відповідних частинах передбачають:
Стаття 5
«1. Кожен має право на свободу та особисту недоторканність. Нікого
не може бути позбавлено свободи, крім таких випадків і відповідно
до процедури, встановленої законом:
a) законне ув’язнення особи після засудження її компетентним судом;
b) законний арешт або затримання особи за невиконання законного припису суду або для забезпечення виконання будь-якого
обов’язку, встановленого законом;
c) законний арешт або затримання особи, здійснене з метою допровадження її до компетентного судового органу за наявності
обґрунтованої підозри у вчиненні нею правопорушення або якщо
обґрунтовано вважається необхідним запобігти вчиненню нею
правопорушення чи її втечі після його вчинення;
d) затримання неповнолітнього на підставі законного рішення з метою застосування наглядових заходів виховного характеру або законне затримання неповнолітнього з метою допровадження його
до компетентного органу;
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e) законне затримання осіб для запобігання поширенню інфекційних захворювань, законне затримання психічнохворих, алкоголіків або наркоманів чи бродяг;
f) законний арешт або затримання особи з метою запобігання її
недозволеному в’їзду в країну чи особи, щодо якої провадиться
процедура депортації або екстрадиції.»

Стаття 8
«1. Кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції...»

154. Уряд стверджував, що заявник не вичерпав національних засобів правового захисту стосовно обох аспектів своєї скарги. Уряд зауважив, посилаючись на окрему ухвалу районного суду
від 25 жовтня 2005 року, що національна влада визнала порушення прав сина заявника, на які скаржився заявник. Таке визнання
надало заявникові можливість прагнути відшкодування шкоди
відповідно до загальної процедури, передбаченої у статті 1174
Цивільного кодексу України, якою він не скористався. На думку
Уряду, заявник мав продемонструвати, що засіб правового захисту не був би ефективним.
155. Заявник не прокоментував зауваження Уряду.
156. Припускаючи, що заявник мав право подати заяву від
власного імені щодо заявленого порушення прав його сина (див.,
наприклад. Tonchev v. Bulgaria, № 18527/02, §§ 30–33, 19 листопада
2009 року; Scozzari and Giunta v. Italy [GC], №№ 39221/98 і 41963/98,
ECHR 2000-VIII), Суд вважає, що відповідні скарги мають бути
проголошені неприйнятними за наведених нижче підстав.
A. Скарга заявника про затримання його сина
з 13 до 14 вересня 2003 року
(стаття 5 Конвенції)

157. Навіть якщо припустити, що стаття 5 Конвенції є застосовною за обставин даної справи, і що органи влади, по суті, ви
знали порушення прав сина заявника, Суд зауважує, що він вже
розглянув аналогічні аргументи Уряду у порівняних обставинах
у справі Lopatin and Medvedskiy v. Ukraine (№ 2278/03 і 6222/03, §§76
і 77, 20 травня 2010 року) і Savin v. Ukraine (№ 34725/08, §77, 16 лю99

Рішення ЄСПЛ за статтею 3 Конвенції

того 2012 року) і визнав, що засіб правового захисту відповідно
до Цивільного кодексу не може вважатися ефективним. Зокрема,
у справі Lopatin and Medvedskiy Суд визнав, що Уряд не продемонстрував, що Цивільний кодекс 2003 року міг надати підставу для
позову про відшкодування шкоди у зв’язку з незаконним триманням під вартою, оскільки у тій справі відповідні події відбулися
до набуття сили Цивільним кодексом, тобто до 1 січня 2004 року.
158. Повертаючись до обставин даної справи, Суд зазначає,
що події, на які скаржився заявник, відбулися у вересні 2003 року.
Як і у справі Lopatin and Medvedskiy, у цій справі Уряд не аргументував і не продемонстрував, що положення Цивільного кодексу
можуть застосовуватись заднім числом до подій, що мали місце
до набрання чинності Кодексом.
159. Суд зазначає, що згідно зі встановленою прецедентною
практикою на Уряд, який стверджує про невичерпання, покладається вимога переконати Суд у тому, що засіб правового захисту
був ефективним, доступним теоретично та на практиці у відповідний час. Таким чином, Суд вважає, що у цій справі Уряд не виконав
свій тягар доведення, і тому відхиляє заперечення Уряду.
160. Однак, за таких обставин та з огляду на той факт, що жодні інші ефективні засоби правового захисту не доступні для заявника, Суд вважає, що скарга заявника була подана несвоєчасно
(заява до суду подана у 2006 році) і тому має бути відхилена відповідно до пунктів 1 та 4 статті 35 Конвенції.
B. Скарга заявника стосовно страждань,
заподіяних його сину затриманням
з 13 до 14 вересня 2003 року
(стаття 8 Конвенції)

161. Суд повторює, що аргумент Уряду щодо того, що заявник
не подав позов про компенсацію відповідно до Цивільного кодексу був висунутий стосовно скарг за статтями 5 та 8.
162. Відповідно, висновки Суду у пунктах 157–160 вище однаково стосуються скарги заявника за статтею 8. Без шкоди для
інших можливих причин неприйнятності цю скаргу слід визнати
неприйнятною у значенні пунктів 1 та 4 статті 35 Конвенція як
несвоєчасно подану.
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IV. ІНШІ ЗАЯВЛЕНІ ПОРУШЕННЯ КОНВЕНЦІЇ
163. Нарешті, заявник скаржився на те, що він був незаконно
затриманий, заарештований та засуджений і що йому не було надано компенсації з цього приводу; що громадські слухання у його справі були проведені всупереч його проханню; що тривалість
провадження у його справі була надмірною; що умови його транспортування між місцями тримання під вартою були поганими; що
у майні його родичів були проведені незаконні обшуки; що мав місце негативний розголос навколо імені заявника до його засудження; що його автівка та майно були незаконно обшукані та вилучені;
і що у в’язниці йому не надавали належної медичної допомоги.
164. Беручи до уваги усі матеріали у своєму розпорядженні,
Суд встановлює, що докази не виявляють жодних ознак порушення прав та свобод, викладених у Конвенції чи протоколах до неї.
З цього випливає, що ця частина заяви має бути відхилена як явно
необґрунтована відповідно до пунктів 3 та 4 статті 35 Конвенції.
V. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
165. Стаття 41 Конвенції передбачає:
«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї
і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності,
надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію.»
A. Шкода

166. Заявник вимагав сплатити йому 130,000 євро (EUR) в цілому в якості відшкодування усієї шкоди, яку понесли він, його
син та дружина.
167. Уряд опротестував цю вимогу.
168. Суд зазначає, що він визнав порушення статті 3 Конвенції стосовно поганих умов тримання заявника під вартою. Приймаючи рішення на справедливій основі, Суд присуджує заявнику
3000 євро компенсації за моральну шкоду, завдану внаслідок виявленого порушення.
101

Рішення ЄСПЛ за статтею 3 Конвенції
B. судові витрати

169. Заявник також вимагав сплатити йому 20 000 євро в якості
відшкодування судових витрат, понесених у національних судах
та у Суді, включаючи поштові послуги.
170. Уряд стверджував, що заявник не надав докази того, що
витрати дійсно були понесені.
171. Відповідно до прецедентної практики Суду, заявник має
право на відшкодування судових витрат лише в тій мірі, в якій
було доведено, що вони дійсно відбулися, були необхідними та
розумними за обсягом. У цій справі, враховуючи те, що заявник
не надав жодних документів на підтвердження заявленої суми,
Суд відхиляє вимогу про відшкодування судових витрат.
C. Пеня

172. Суд вважає розумним, що пеня повинна бути встановлена
у розмірі граничної відсоткової ставки Європейського центрального банку, до якої слід додати три відсоткових пункти.
На цих підставах Суд одностайно

1. Проголошує прийнятними скарги стосовно поганих умов
тримання заявника у СІЗО та медичного обслуговування, яке надавалося у СІЗО, а також скаргу про відсутність доступу до адвоката на початковій стадії кримінального провадження, а решту
заяви — неприйнятною.
2. Постановляє, що мало місце порушення статті 3 Конвенції
у зв’язку з умовами тримання заявника у СІЗО.
3. Постановляє, що не було порушення статті 3 Конвенції
у зв’язку з лікуванням, забезпеченим заявникові у СІЗО.
4. Постановляє, що не було порушення статті 6 §3 (c) у поєднанні зі статтею 6 §1 Конвенції у зв’язку з відсутністю юридичної
допомоги на початковій стадії розслідування.
5. Постановляє, що:
a) держава-відповідач повинна сплатити заявникові, упродовж
трьох місяців, EUR 3,000 (три тисячі євро), конвертовані у валюту держави-відповідача за курсом, застосовним на дату
виплати, в якості відшкодування моральної шкоди;
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b) після закінчення зазначеного тримісячного строку і до
остаточного розрахунку на цю суму нараховуватиметься
пеня у розмірі граничної процентної ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в період несплати, до
якої має бути додано три відсоткові пункти;
6. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 19 січня
2017 року відповідно до правила 77 §§2 і 3 Регламенту Суду.
А-М. Дуге
в. о. заступника секретаря

А. Потоцький
голова
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DE L’EUROPE

COUNCIL
O F EU R O P E

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
п’ята СЕКЦІЯ
СПРАВА «ДОЛГАНІН ПРОТИ УКРАЇНИ»
(Заява № 18404/07)

Рішення
Страсбург
16 лютого 2017 року
Це рішення набуває статусу остаточного відповідно до обставин, §2 статті 44 Конвенції. Воно може бути відредагованим.
У справі «Долганін проти України»,

Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
п. Ф. Вегабовіч, голова,
пані Г. Юдківська,
п. К. Ранцоні,
та пані А-М. Дуге, в. о. заступника секретаря секції,
після обговорення за зачиненими дверима 24 січня 2017 року, виносить таке рішення, що було прийняте цього дня:
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ПРОЦЕДУРА
1. Справу було розпочато за заявою (№ 18404/07), яку 05 квітня 2007 року подав до Суду проти України на підставі статті 34
Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод
(далі — Конвенція) громадянин України, пан Валерій Миколайович Долганін (далі — заявник).
2. Заявника, якому було надано правову допомогу, представляла пані Л. Г. Ібадова, юрист, яка практикує у м. Харків. Уряд України (далі — Уряд) представляв його Уповноважений, на останніх етапах провадження пан І. Ліщина з Міністерства юстиції.
3. 03 червня 2013 року про скарги за статтями 3 та 5 Конвенції щодо стверджуваного жорстокого поводження із заявником,
непроведення ефективного розслідування, відсутності належної
медичної допомоги та незаконного тримання під вартою було
повідомлено Уряд, а решту скарг у заяві було визнано неприйнятними відповідно до пункту 3 Правила 54 Регламенту Суду.

ФАКТИ
I. конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
4. Заявник народився у 1972 році та проживає у м. Харків.
A. Затримання заявника,
стверджуване жорстоке поводження з ним
та пов’язані з цим події

5. Згідно з твердженнями заявника 03 травня 2005 року
о 14 год. 00 хв. його затримали у його будинку без будь-якого пояснення причини затримання та доставили до Орджонікідзевського районного відділу Харківського міського управління Міністерства внутрішніх справ України в Харківській області, де його
прикули наручниками до батареї. Приблизно о 22 год. 00 хв. його
доставили до слідчого. Там його поклали на підлогу з руками
в наручниках за спиною, та п’ять чи шість працівників міліції наносили йому удари в живіт та печінку. Потім працівники міліції
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надягнули на нього протигаз з перекритим доступом кисню та
видихнули туди тютюновий дим. Працівники міліції вимагали,
щоб він зізнався «у вчинених злочинах». Таке поводження тривало одну годину, а потім заявника помістили до камери. Наступного ранку заявник відчув сильний біль у животі та звернувся за
медичною допомогою (див. пункт 8).
6. Уряд заперечив усі твердження про жорстоке поводження.
Проте він не зміг надати жодної фактичної інформації про те, чи
був заявник у зазначений день присутнім у райвідділі міліції, оскільки час зберігання відповідних документів закінчився, і журнал доставлених осіб до райвідділу міліції був знищений.
7. 04 травня 2005 року щодо заявника та двох інших осіб було
порушено кримінальне провадження за обвинуваченням у вчиненні 12 квітня 2005 року розбійного нападу.
8. Того ж дня заявник звернувся зі скаргою на гострий біль
у животі до чергового працівника міліції. О 22 год. 00 хв. було
викликано карету швидкої допомоги, та його доставили до Харківської міської лікарні № 17 (далі — лікарня № 17). Після госпіталізації заявник зазначив, що 03 травня 2005 року він впав на
бетонну підлогу. Стан його здоров’я було класифіковано як середнього ступеня тяжкості. Його первинне медичне обстеження не
виявило жодних видимих тілесних ушкоджень. У заявника було
здуття живота, він відчував помірний біль з лівого боку у середній
частині живота та області нирок («позитивний» симптом Пастернацького) та мав «негативні» ознаки перитоніту. Його перевели
у хірургічне відділення, щоб перевірити, чи мав він тупу травму
живота та позачеревну гематому. Заявник пройшов ультразвукове та рентгенологічне обстеження, а також були зроблені аналізи
сечі та крові. Не було виявлено жодної патології, крім кишкового
пневматозу, який згідно з медичним висновком міг бути непрямим наслідком можливої травми черевної порожнини. Заявнику
призначили відповідне лікування.
9. Згідно із записами у медичній картці 05 травня 2005 року
заявник більше не відчував біль, а стан його здоров’я покращився. Після надання відповідних рекомендацій щодо подальшого
лікування його виписали з лікарні у задовільному стані. Заявник
стверджував, що працівники міліції змусили працівників лікарні
виписати його, незважаючи на поганий стан його здоров’я.
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10. Того ж дня заявник, відмовившись від свого права на правову допомогу, зізнався у вчиненні відповідного злочину та був
затриманий. У відповідних частинах протоколу про затримання
зазначено:
«Слідчий ... К., 05.05.2005 о 18:00 відповідно до статті 115 Кримінально-процесуального кодексу України затримав за підозрою у вчиненні злочину: Долганіна Валерія Миколайовича ...
Доставлено до слідчого ... або фактично затримано: 05.05.2005...»

11. Його забрали на судово-медичне обстеження, яке проводилося у присутності працівника міліції. У відповідному висновку зазначено, що судово-медичний експерт не встановив
жодних тілесних ушкоджень, а заявник не висловлював жодних
скарг. Згідно з твердженнями заявника огляд був поверхневим,
а про жорстоке з ним поводження працівник міліції змусив його
мовчати.
12. Пізніше того дня заявника допитали як підозрюваного
і він підтвердив свої попередні показання, знову відмовившись
від свого права на правову допомогу.
13. 06 травня 2005 року заявнику пред’явили обвинувачення
у вчиненні розбійного нападу та допитали за відсутності захисника. Він підтвердив надані ним раніше показання.
14. Того ж дня заявник поскаржився на нудоту, біль у животі,
здуття, слабкість та сухість у роті, і його доставили до Харківської
міської клінічної лікарні № 2 (далі — лікарня № 2), де він пройшов
повне медичне обстеження. Під час обстеження заявник знову
зазначив, що 03 травня 2005 року впав на бетонну підлогу. Йому
було діагностовано заворот сигмовидної кишки та гостру товсто
кишкову непрохідність, яка вимагала хірургічного втручання.
07 травня 2005 року було проведено операцію, а 13 травня 2005 року заявника виписали з лікарні у задовільному стані.
15. 13 червня 2005 року у присутності свідків заявник відмовився від участі у відтворенні обстановки та обставин події через
стан здоров’я, посилаючись на надані ним раніше показання.
16. 13 квітня 2007 року Орджонікідзевський районний суд
обрав заявнику покарання у виді позбавлення волі на строк сім
років у зв’язку з одним епізодом розбійного нападу. У резолютивній частині вироку було зазначено, що строк відбування заявни107
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ком покарання мав відліковуватися з 03 травня 2005 року, дня його фактичного затримання.
17. 12 лютого 2009 року Апеляційний суд Харківської області
залишив цей вирок без змін.
18. 09 червня та 29 липня 2009 року Верховний Суд України
відмовив у задоволенні касаційної скарги заявника.
B. Лікування заявника
у Харківському слідчому ізоляторі
(далі — Харківське СІЗО).

19. З 16 травня 2005 року до 19 червня 2009 року заявник тримався під вартою у Харківському СІЗО. 19 червня 2009 року його перевели до іншого слідчого ізолятора, а згодом до виправної
колонії. Подана до Суду скарга заявника на неналежне лікування
стосується лише Харківського СІЗО.
1. Виклад подій заявника

20. Згідно з твердженнями заявника медична допомога, надана йому під час його тримання під вартою у Харківському СІЗО,
була неналежною та призвела до погіршення стану його здоров’я.
2. Виклад подій Уряду

21. Уряд стверджував, що проблеми заявника зі шлунково-кишковим трактом були давніми та хронічними. З медичної
картки заявника вбачається, що у 2003 році під час відбування
покарання у виправній колонії за іншим обвинуваченням його
визнали інвалідом II групи через його проблеми зі шлунковокишковим трактом, а лікарі наголошували на необхідності хірургічного втручання.
22. 16 травня 2005 року після прибуття до Харківського СІЗО
заявник пройшов медичний огляд, і йому призначили післяопераційне лікування. Його взяли на диспансерний облік.
23. 03 червня 2005 року лікар-терапевт СІЗО рекомендував
продовження призначеного раніше лікування.
24. 06 червня 2005 року заявник пройшов рентгенологічне обстеження, та йому було діагностовано залишкові зміни після перенесеного туберкульозу. Заявнику призначили протирецидивне
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лікування, спеціальне дієтичне харчування та регулярні медичні
огляди.
25. 23 серпня 2005 року лікар-терапевт діагностував заявнику
злукову хворобу та призначив йому відповідне лікування.
26. 28 листопада 2005 року заявник пройшов рентгенологічне
обстеження органів грудної порожнини і його визнали здоровим.
27. 18 травня 2006 року заявника обстежив хірург і діагностував йому стан після лапаротомії.
28. 17 серпня 2006 року терапевт підтвердив, що заявник
страждав на злукову хворобу, та призначив йому відповідне лікування.
29. 17 жовтня 2006 року заявник поскаржився до медичної
частини на проблеми зі шлунком. Йому призначили відповідне
лікування.
30. Після подальших скарг на здоров’я 08 грудня 2006 року заявнику було діагностовано вегето-судинну дистонію та призначено відповідне лікування.
31. 26 лютого 2007 року заявнику діагностували гострий бронхіт. Йому було призначено відповідне лікування та рекомендовано
консультацію лікаря-фтизіатра, що він зробив 28 лютого 2007 року. Жодних ознак активного туберкульозу виявлено не було.
32. 01 та 07 березня 2007 року були проведені подальші огляди. Стан здоров’я заявника покращувався. Після цього та до його
переведення 19 червня 2009 року до іншої установи виконання
покарань заявник більше не звертався до медичної частини Харківського СІЗО.
33. 23 червня 2009 року та 12 жовтня 2010 року через його
проблеми зі шлунково-кишковим трактом заявника визнавали
особою з інвалідністю ІІ групи на один рік та особою з інвалідні
стю ІІІ групи до кінця строку відбування покарання відповідно.
34. 05 січня 2012 року заявник був умовно-достроково звільнений.
C. Розслідування скарг заявника на жорстоке поводження

35. 20 лютого 2006 року заявник звернувся до прокуратури зі
скаргою на жорстоке поводження працівників міліції 03 травня
2005 року. Він надав детальний виклад подій та вимагав надан109

Рішення ЄСПЛ за статтею 3 Конвенції

ня йому запису з журналу обліку затриманих осіб відділу міліції
в якості доказу.
36. 02 березня 2006 року прокуратура Орджонікідзевського
району міста Харкова (далі — районна прокуратура) відмовила
у порушенні кримінальної справи щодо працівників міліції через
відсутність corpus delicti. При цьому прокурор посилався на результати судово-медичного обстеження від 05 травня 2005 року,
поставлені діагнози у лікарнях № 2 та № 17, а також те, що слідчий, в провадженні якого перебувала справа заявника, заперечив
усі твердження про жорстоке поводження.
37. 08 серпня 2006 року мати заявника та 05 вересня 2006 року заявник повторно поскаржилися до районної прокуратури на
жорстоке поводження працівників міліції із заявником 03 травня
2005 року. Листами від 18 вересня 2006 року прокурор поінформував заявника та його мати, що аналогічна скарга заявника вже була розглянута та 02 березня 2006 року визнана необґрунтованою.
38. 14 вересня 2006 року прокуратура Харківської області
(далі — обласна прокуратура) скасувала зазначену постанову від
02 березня 2006 року з огляду на неповноту перевірки та постановила провести додаткову перевірку.
39. 11 та 28 вересня 2006 року і 20 жовтня 2006 року районна
прокуратура знову відмовила у порушенні кримінальної справи,
навівши аналогічні підстави, що і в своїй постанові від 02 березня
2006 року.
40. 28 квітня 2007 року обласна прокуратура скасувала постанову від 20 жовтня 2006 року у зв’язку з неповнотою перевірки.
Прокурор чітко вказав заходи, які необхідно було вжити під час
додаткової перевірки. Було зазначено, що заявник та працівники міліції мали бути детально допитані про обставини, за яких
відбулося стверджуване жорстоке поводження, у тому числі щодо
точного місця та часу жорстокого поводження, задіяних осіб та
їхніх ролей у стверджуваній події. Крім того, слід було ідентифікувати можливих свідків, які могли підтвердити чи спростувати
факт жорстокого поводження, допитати медичних експертів, які
оглядали заявника, а відповідні медичні документи мали бути
витребувані та отримані.
41. 24 травня 2007 року прокурор знову відмовив у порушенні
кримінальної справи щодо працівників міліції.
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42. 25 травня 2007 року обласна прокуратура скасувала зазначену постанову як передчасну та повторно надала відповідну
вказівку щодо проведення додаткової перевірки.
43. 01 червня 2007 року у відповідь на скаргу заявника прокуратура знову відмовила у порушенні кримінальної справи у зв’язку
з відсутністю медичних або інших доказів його тверджень.
44. У незазначену дату зазначену постанову знову було скасовано вищестоящим прокурором та надано вказівку провести
додаткову перевірку. Сторони не повідомили Суд про результати
цієї додаткової перевірки.
45. Під час судового розгляду кримінальної справи заявник
скаржився, що його зізнавальні показання були отримані працівниками міліції під примусом. У вироку від 13 квітня 2007 року,
яким заявника було визнано винним, його скарга на жорстоке
поводження була відхилена у зв’язку з необґрунтованістю, головним чином, на підставі висновків судово-медичного обстеження
від 05 травня 2005 року та результатів здійснених прокурорами
перевірок скарг заявника. Суд також зазначив, що протягом усього досудового слідства заявник визнавав свою вину, ніколи не
скаржився на жорстоке поводження та до судового розгляду від
своїх показань не відмовлявся (суд вважав, що заявник зробив це
лише в якості частини своєї стратегії захисту). У скаргах на свій
вирок до Апеляційного суду Харківської області та Верховного Суду України заявник посилався на видану лікарнею № 17 медичну
довідку, в якій зазначалося, що він зазнав травми живота. Зокрема, він зазначив, що цей доказ жорстокого поводження з ним був
повністю проігнорований судом першої інстанції. У своїх ухвалах
вищестоящі суди відхилили твердження заявника про жорстоке
поводження на тих самих підставах, що й суд першої інстанції.
II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
46. Положення Кримінально-процесуального кодексу України 1960 року щодо досудового слідства наведені в рішенні у справі
«Каверзін проти України» (Kaverzin v. Ukraine), заява № 23893/03,
пункт 45, від 15 травня 2012 року).
47. Кримінально-процесуальний кодекс України від 28 грудня
1960 року втратив чинність 19 листопада 2012 року, коли набрав
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чинності новий Кримінальний процесуальний кодекс України
2012 року. Новий кодекс скасував стадію дослідчих перевірок.
Відповідні положення нового кодексу наведені в рішенні у справі
«Нагорський проти України» (Nagorskiy v. Ukraine) (заява № 37794/14,
пункт 38, від 04 лютого 2016 року).

ПРАВО
I. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 3 КОНВЕНЦІЇ
У ЗВ’ЯЗКУ ЗІ СТВЕРДЖУВАНИМ ЖОРСТОКИМ ПОВОДЖЕННЯМ
48. Заявник скаржився, що 03 травня 2005 року він зазнав
жорстокого поводження працівників міліції, а ефективного розслідування його скарги у зв’язку з цим проведено не було. Він посилався на статтю 3 Конвенції, яка передбачає:
«Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню.»
A. Доводи сторін

49. Уряд заперечив проти будь-якого твердження про жорстоке поводження працівників міліції та стверджував, що скарга
заявника щодо цього обмежувалась нечіткими висловлюваннями
та непідтвердженими медичними або іншими доказами. Він зазначив, що перевезення заявника до лікарні 04 травня 2005 року
було спричинене його проблемами зі шлунково-кишковим трактом, які мали хронічний характер та через які йому у 2003 році
зробили операцію. Уряд також посилався на твердження самого
заявника, що він впав на бетонну підлогу. У світлі цих міркувань
Уряд стверджував, що скарга заявника за матеріальним аспектом
статті 3 Конвенції була явно необґрунтованою.
50. Стосовно процесуального аспекту статті 3 Конвенції Уряд
стверджував, що розслідування скарг заявника на жорстоке поводження з ним було своєчасним та ефективним і цього аспекту
статті 3 Конвенції порушено не було. Зокрема, він стверджував,
що прокурори провели перевірки тверджень заявника, в ході яких
вони врахували результати судово-медичного обстеження від
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05 травня 2005 року та записи у медичній картці заявника, а також допитали причетних працівників міліції. Жодних медичних
або інших доказів стверджуваного жорстокого поводження виявлено не було.
51. Заявник підтримав свої скарги. Він доводив, що його твердження були обґрунтованими та підтверджувались медичними
доказами. Він не заперечував хронічний характер проблем зі
шлунково-кишковим трактом, однак заперечив проти твердження, що у зв’язку з цим йому робили операцію до його затримання.
Заявник вважав, що нездатність Уряду надати деталі щодо його
місцезнаходження 03 травня 2005 року та пояснити, чому потреба
у хірургічному втручанні стала терміновою саме під час його перебування під контролем працівників міліції, становила достатній
доказ на підтримку його тверджень про жорстоке поводження.
52. Він також стверджував, що працівники міліції змусили його дати недостовірне пояснення болю в його животі, проте
ймовірна достовірність наданої ним версії ніколи органами влади не перевірялася, оскільки жодного ефективного розслідування
його скарг на жорстоке поводження працівників міліції ніколи не
проводилось.
B. Оцінка Суду

1. Процесуальний аспект статті 3 Конвенції

a) Прийнятність
53. Уряд не висунув жодних заперечень щодо прийнятності
цієї скарги. Суд зазначає, що ця скарга не є явно необґрунтованою
у розумінні підпункту «а» пункту 3 статті 35 Конвенції. Він також
зазначає, що вона не є неприйнятною з будь-яких інших підстав.
Тому вона має бути визнана прийнятною.
b) Суть
54. Суд повторює, що коли особа висуває небезпідставну скаргу на жорстоке поводження з нею представників держави, яке було таким, що порушує статтю 3 Конвенції, це положення, взяте
у поєднанні із загальним обов’язком держави за статтею 1 Конвенції, за своєю суттю вимагає проведення ефективного офіційного
розслідування. Для того, щоб розслідування вважалося «ефектив113
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ним», воно, в принципі, має бути здатним призвести до встановлення фактів справи, а також до встановлення і покарання винних осіб. Зобов’язання провести розслідування не є обов’язком
досягнення результатів, а обов’язком вжиття заходів. Органи
влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для
збирання доказів, які стосуються події, у тому числі показань
свідків, висновків судово-медичних експертиз тощо. Будь-який
недолік у розслідуванні, який перешкоджає встановленню походження тілесних ушкоджень або винних осіб, може призвести до
порушення цього стандарту, щодо цього також передбаченні вимоги оперативності та розумної швидкості (див., серед багатьох
інших джерел, рішення у справах «Ассенов та інші проти Болгарії»
(Assenov and Others v. Bulgaria), від 28 жовтня 1998 року, пункт 102,
Збірник рішень Європейського суду з прав людини 1998-VIII, та
«Михєєв проти Росії» (Mikheyev v. Russia), заява № 77617/01, пункти 107–110, від 26 січня 2006 року).
55. Стосовно цієї справи Суд зазначає, що тоді як 04 травня
2005 року під час госпіталізації заявника у лікарню № 17 жодних
видимих тілесних ушкоджень, як вбачається, зафіксовано не було,
відповідні медичні документи вказували на існування непрямих
доказів того, що заявник міг зазнати травму живота (див. пункт 8).
Тому Суд вважає, що скарга заявника на жорстоке поводження до
національних органів влади була небезпідставною, а, отже, призвела до виникнення процесуального зобов’язання за статтею 3
Конвенції провести ефективне розслідування цього твердження.
56. Заявник чекав до 20 лютого 2006 року, тобто більше дев’яти
місяців після події, перш ніж поскаржитися на те, що зазнав тілесних ушкоджень під час тримання під вартою у відділі міліції. Суд
не виключає, що така затримка, в принципі, могла негативно
вплинути на ефективність розслідування. Проте на думку Суду це
не мало вплинути на ретельність розслідування, яке органи влади зобов’язані були забезпечити (див. рішення у справі «Строган
проти України» (Strogan v. Ukraine), заява № 30198/11, пункт 55, від
06 жовтня 2016 року).
57. Суд зазначає, що твердження заявника було розглянуте під
час дослідчих перевірок без проведення повного розслідування.
Суд неодноразово встановлював, що ця процедура не відповідає
принципам ефективного засобу юридичного захисту (див. рішен114
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ня у справах «Давидов та інші проти України» (Davydov and Others
v. Ukraine), заяви № 17674/02 та № 39081/02, пункти 310–312, та
«Савіцький проти України» (Savitskyy v. Ukraine), заява № 38773/05,
пункт 105, від 26 липня 2012 року).
58. Суд зауважує, що після висунення заявником своєї скарги
органи влади винесли щонайменше шість постанов про відмову
у порушенні кримінальної справи, чотири з яких були скасовані
як передчасні. Суд вже неодноразово постановляв, що повторення таких постанов зазвичай свідчить про серйозні недоліки провадження (див., наприклад, рішення у справі «Дрозд проти України» (Drozd v. Ukraine), заява № 12174/03, пункт 66, від 30 липня
2009 року).
59. До того ж скасовуючи 28 квітня 2007 року постанову про
відмову у порушенні кримінальної справи, обласний прокурор
вказав на низку додаткових дій, яких необхідно було вжити в межах перевірки (див. пункт 40). Проте не вбачається, що слідчі органи виконали ці вказівки, оскільки наступні постанови про відмову у порушенні кримінальної справи від 24 травня 2007 року
та 01 червня 2007 року також були скасовані.
60. Крім того, очевидно, що не було вжито жодних заходів для
встановлення того, чи дійсно заявник був присутнім у відділі міліції
03 травня 2005 року, коли мало місце стверджуване жорстоке
поводження, та чи отримав він яке-небудь ушкодження до затримання. Прокуратура жодного разу не посилалася на те, що
результати медичного обстеження заявника в лікарні № 17 вказували, що у заявника могла бути травма живота. Вони не перевірили це припущення з метою встановлення, чи було таке тілесне
ушкодження, коли та за яких обставин воно було отримане (жорстоке поводження, падіння на бетонну підлогу тощо). Крім того,
показання працівників міліції, причетних до стверджуваного
жорстокого поводження, були прийняті як правдиві, і вбачається, що жодних подальших дій для перевірки тверджень заявника
вжито не було.
61. Під час судового розгляду кримінальної справи заявника його твердження про жорстоке поводження розглядалося
виключно в контексті правового питання щодо прийнятності
відповідних доказів у судовому засіданні. Цей розгляд був обмеженим, оскільки містив лише посилання на матеріали справи.
115

Рішення ЄСПЛ за статтею 3 Конвенції

Крім того, суд першої інстанції не прокоментував конкретний
аргумент заявника щодо його страждань через травму живота
(див. пункт 45).
62. За цих обставин Суд доходить висновку, що органи влади не провели ретельне розслідування твердження заявника про
жорстоке поводження у відділі міліції. Отже, було порушено процесуальний аспект статті 3 Конвенції.
2. Матеріальний аспект статті 3 Конвенції

a) Прийнятність
63. Суд зазначає, що скарга на жорстоке поводження порушує
серйозні питання, які вимагають розгляду по суті. Отже, всупереч
доводам Уряду, скарга не є явно необґрунтованою у розумінні
підпункту «а» пункту 3 статті 35 Конвенції (див. рішення у справі
«Серіков проти України» (Serikov v. Ukraine), заява № 42164/09,
пункт 53, від 23 липня 2015 року). Вона не є неприйнятною з будьяких інших підстав. Тому вона має бути визнана прийнятною.
b) Суть
64. Суд нагадує, що стаття 3 Конвенції є втіленням однієї
з основоположних цінностей демократичного суспільства. Вона
категорично забороняє катування або нелюдське чи таке, що принижує гідність, поводження або покарання, незалежно від обставин або поведінки потерпілого (див., серед інших джерел, рішення у справі «Лабіта проти Італії» [ВП] (Labita v. Italy) [GC], заява
№ 26772/95, пункт 131, ЄСПЛ 2000-IV).
65. Суд враховує субсидіарний характер своєї ролі та визнає,
що він має бути обережним, перебираючи на себе роль суду першої інстанції, якщо це неминуче не вимагається обставинами
конкретної справи (див., mutatis mutandis, ухвалу щодо прийнятності у справі «МакКерр проти Сполученого Королівства» (McKerr
v. the United Kingdom), заява № 28883/95, від 04 квітня 2000 року).
Тим не менш, коли висуваються твердження за статтею 3 Конвенції, Суд повинен здійснити особливо ретельний аналіз навіть,
якщо провадження і розслідування на національному рівні вже
відбулись (див., mutatis mutandis, рішення у справах «Рібіч проти Австрії» (Ribitsch v. Austria), від 04 грудня 1995 року, пункт 32,
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Серія A, № 336 та «Авшар проти Туреччини» (Avşar v. Turkey), заява
№ 25657/94, пункт 283, ЄСПЛ 2001-VII (витяги).
66. Суд також повторює, що при оцінці доказів він загалом керується критерієм доведеності «поза розумним сумнівом» (див.
рішення у справі «Ідалов проти Росії» [ВП] (Idalov v. Russia) [GC], заява № 5826/03, пункт 95, від 22 травня 2012 року). Проте така доведеність може випливати зі співіснування достатньо вагомих, чітких і узгоджених між собою висновків або подібних неспростовних презумпцій факту.
67. У цій справі немає прямих доказів того, що заявник зазнав
жорстокого поводження працівників міліції, як стверджується.
Під час його госпіталізації 04 травня 2005 року до лікарні № 17
або надалі після проведення його медичних обстежень жодних
видимих тілесних ушкоджень зафіксовано не було. Щоправда, результати медичного обстеження заявника від 04 травня 2005 року
не виключали того, що він міг зазнати травми живота. Проте будьяких додаткових відомостей щодо цього надано не було. Аналогічно Суд не має жодної інформації щодо того, чи було зрештою
медично підтверджено наявність цього тілесного ушкодження.
68. Суд повторює, що коли особа була затримана працівниками міліції здоровою, а при звільненні з-під варти в неї є тілесні ушкодження, держава має надати правдоподібне пояснення
причині виникнення тілесних ушкоджень, неможливість надання якого порушує чітке питання за статтею 3 Конвенції (див.
рішення у справі «Томазі проти Франції» (Tomasi v. France), від
27 серпня 1992 року, пункти 108–111, Серія А, № 241-А та згадане
рішення у справі «Рібіч проти Австрії» (Ribitsch v. Austria), пункт
34, стор. 26). У цій справі за відсутності будь-яких достатньо вагомих доказів того, чи була травма живота причиною проблем зі
здоров’ям заявника, через які його доставили та лікували у лікарні, та, якщо це так, точного характеру тілесного ушкодження, часу його заподіяння та можливої причини, Суд вважає неможливим встановити «поза розумним сумнівом», чи мало місце
будь-яке жорстоке поводження у відділі міліції, як стверджував
заявник.
69. Проте він підкреслює, що саме нездатність органів влади провести ефективне розслідування скарг заявника дозволила
ключовому питанню справи залишитися нерозв’язаним.
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70. Зрештою, Суд пам’ятає про той факт, що Уряд не надав інформації про те, чи перебував заявник у відділі міліції 03 травня
2005 року. Проте він вважає, що лише факту незадокументованого тримання під вартою недостатньо для обґрунтування висновку
про те, що заявник зазнав жорстокого поводження (див., mutatis
mutandis, рішення у справі «Капустяк проти України» (Kapustyak v.
Ukraine), заява № 26230/11, пункт 69, від 03 березня 2016 року).
71. У зв’язку з цим матеріальний аспект статті 3 Конвенції порушено не було.
II. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 3 КОНВЕНЦІЇ
У ЗВ’ЯЗКУ З НАДАННЯМ НЕНАЛЕЖНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ
ПІД ЧАС ТРИМАННЯ ПІД ВАРТОЮ
72. Заявник скаржився, що йому було відмовлено у своєчасній
та належній медичній допомозі як під час перебування під контролем працівників міліції, так і під час досудового тримання під
вартою у Харківському СІЗО. У зв’язку з цим він послався на статтю 3 Конвенції, яка передбачає:
«Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню.»
A. Доводи сторін

73. У своїй первинній заяві заявник скаржився, що йому було
відмовлено у наданні медичної допомоги 05 та 06 травня 2005 року, а у Харківському СІЗО належна медична допомога йому не надавалася. 19 листопада 2013 року у своїх коментарях до зауважень
Уряду заявник також висунув скаргу на ненадання медичної допомоги 03 та 04 травня, а також у період з 13 до 16 травня 2005 року. Він також стверджував, що проведена 07 травня 2005 року операція була неналежної якості та йому довелося чекати цілий день,
відчуваючи гострий біль, перш ніж його прооперували, хоча відповідні медичні норми передбачали, що час очікування не мав
перевищувати декількох годин. Посилаючись на ті самі норми,
він, зрештою, зазначив, що мав перебувати в лікарні принаймні
до 18 травня 2005 року.
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74. Уряд зазначив, що заявник страждав на проблеми зі шлунково-кишковим трактом задовго до його затримання. Надавши
розгорнуту інформацію про надане заявнику медичне лікування
із самого початку тримання його під вартою та до його звільнення, він стверджував, що надана йому допомога була своєчасною та
належною. Усі скарги заявника були розглянуті та не було жодних
доказів того, що стан здоров’я заявника істотно погіршився під
час тримання під вартою, або що проблеми, яких він зазнав, були
викликані відсутністю належної медичної допомоги, а не характером його хронічного захворювання.
B. Оцінка Суду

1. Стверджувана відмова у наданні медичної допомоги
у період з 05 до 07 травня 2005 року

75. Суд визнає, що джерелом скарг заявника були конкретні
події, які сталися у зазначені дати. Тому скарги не можуть тлумачитися як такі, що стосуються тривалої ситуації.
76. Суд також зазначає, що він неодноразово встановлював,
що в Україні не існує ефективного та доступного засобу юридичного захисту для цілей пункту 1 статті 35 Конвенції для розгляду
скарг стосовно відсутності належної медичної допомоги під час
тримання під вартою (див. рішення у справах «Мельник проти України» (Melnik v. Ukraine), заява № 72286/01, пункт 69, від 28 березня 2006 року, «Яковенко проти України» (Yakovenko v. Ukraine), заява
№ 15825/06, пункт 75, від 25 жовтня 2007 року та «Буглов проти України» (Buglov v. Ukraine), заява № 28825/02, пункт 74, від 10 липня
2014 року). У будь-якому разі в матеріалах справи відсутні будьякі докази того, що заявник намагався скористатися яким-небудь
засобом юридичного захисту у зв’язку з його скаргами щодо зазначених подій.
77. З огляду на свою усталену практику щодо застосування
правила шестимісячного строку (див., наприклад, ухвали щодо
прийнятності у справах «Денніс та інші проти Сполученого Королів
ства» (Dennis and Others v. the United Kingdom), заява № 76573/01,
від 02 липня 2002 року і «Коваль проти України» (Koval v. Ukraine),
заява № 65550/01, від 30 березня 2004 року та рішення у справі
«Ананьєв та інші проти Росії» (Ananyev and others v. Russia), заяви
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№ 42525/07 та № 60800/08, пункт 72, від 10 січня 2012 року) Суд
зауважує, що оскаржувані заявником події мали місце більше ніж за шість місяців до подання відповідних скарг до Суду
(05 квітня 2007 року та 19 листопада 2013 року відповідно). Отже,
він вважає, що ця частина заяви має бути відхилена відповідно
до пунктів 1 і 4 статті 35 Конвенції як подана поза встановленим
строком.
2. Стверджуване надання неналежної медичної допомоги
у Харківському СІЗО

78. Суд зауважує, що первинна скарга заявника обмежувалася
загальними твердженням, що надана йому у Харківському СІЗО
медична допомога була неналежною, без надання будь-яких деталей. Заявник не скористався можливістю розширити цю скаргу
після повідомлення Уряду про справу.
79. Крім того, у своїй відповіді на зауваження Уряду заявник
не заперечував точність наданих Урядом медичних записів та не
висунув конкретних зауважень щодо тверджень Уряду. Єдиний
висунутий ним аргумент полягав у тому, що Уряд не надав жодних доказів врахування особливої потреби заявника у харчуванні
з огляду на його проблеми зі шлунком.
80. Щодо останнього аргументу Суд зазначає, що, як вбачається з доводів Уряду, заявнику було призначено спеціальне
дієтичне харчування (див. пункт 24). Якщо твердження заявника
слід розуміти як твердження про те, що насправді жодного дієтичного харчування йому надано не було, то Суд зазначає, що він
не надав жодних доказів того, що цей стверджуваний недолік самі по собі був настільки серйозним, що досягнув рівня суворості,
щоб підпадати під дію статті 3 Конвенції. Власне, заявник не надав жодної інформації щодо будь-якої шкоди, яку стверджуване
порушення спричинило його здоров’ю. Також у матеріалах справи не було нічого, щоб припустити, що заявник взагалі довів це
питання до відома начальника Харківського СІЗО.
81. З огляду на зазначені міркування Суд доходить висновку, що скарга заявника на неналежну медичну допомогу у Харківському СІЗО має бути відхилена як явно необґрунтована відповідно до підпункту «а» пункту 3 та пункту 4 статті 35 Конвенції.
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III. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 5 КОНВЕНЦІЇ
82. Заявник скаржився, що у період з 03 до 05 травня 2005 року
тримання його під вартою не було задокументованим. Він посилався на пункт 1 статті 5 Конвенції, відповідна частина якої передбачає:
«1. Кожен має право на свободу та особисту недоторканність. Нікого
не може бути позбавлено свободи, крім таких випадків і відповідно
до процедури, встановленої законом:
...
c) законний арешт або затримання особи, здійснене з метою допровадження її до компетентного судового органу за наявності
обґрунтованої підозри у вчиненні нею правопорушення або якщо
обґрунтовано вважається необхідним запобігти вчиненню нею
правопорушення чи її втечі після його вчинення;»
A. щодо прийнятності

83. Уряд не висунув заперечень щодо прийнятності цієї частини заяви.
84. Заявник підтримав свої скарги.
85. Суд зазначає, що ця частина заяви не є явно необґрунтованою у розумінні підпункту «а» пункту 3 статті 35 Конвенції.
Він також зазначає, що вона не є неприйнятною з будь-яких інших
підстав. Тому вона має бути визнана прийнятною.
B. щодо суті

1. Доводи сторін

86. Заявник стверджував, що його затримання було задокументоване 05 травня 2005 року, тоді як фактично він був позбавлений свободи о 14 год. 00 хв. 03 травня 2005 року. На підтримку
свого твердження він надав письмові показання свого співучасника, пана Квашка, який, як стверджувалося, тримався під вартою
у відділі міліції 03 травня 2005 року та був свідком затримання
заявника та жорстокого поводження з ним. Він також надав витяг
зі своєї медичної картки та довідку, видану виправною колонією,
в якій він відбував покарання, в обох документах містилось посилання на 03 травня 2005 року, як на дату початку обчислення
строку позбавлення його свободи.
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87. Уряд не міг надати коментарі щодо стверджуваного затримання заявника 03 травня 2005 року, оскільки журнал доставлених осіб до райвідділу міліції був знищений (див. пункт 6). Стосовно законності тримання заявника під вартою у період з 04 до 05
травня 2005 року він також стверджував, що протокол затримання
заявника був складений 05 травня 2005 року, оскільки 04 травня
2005 року це було неможливо через термінове транспортування
заявника до лікарні, де він знаходився до наступного дня.
2. Оцінка Суду

88. Стаття 5 Конвенції гарантує основоположне право на свободу та особисту недоторканність. Це право є найважливішим у «демократичному суспільстві» у розумінні Конвенції (див. рішення у
справах «Де Вільде, Оомс та Версіп проти Бельгії» (De Wilde, Ooms and
Versyp v. Belgium), від 18 червня 1971 року, пункт 65, Серія А, № 12
та «Вінтерверп проти Нідерландів» (Winterwerp v. the Netherlands), від
24 жовтня 1979 року, пункт 37, Серія А, № 33). Перелік винятків,
передбачених пунктом 1 статті 5 Конвенції, є вичерпним, і лише
вузьке тлумачення цих винятків відповідає меті цього положення, а саме — гарантувати, що нікого не буде свавільно позбавлено
його свободи (див. рішення у справах «Енгель та інші проти Нідерландів» (Engel and Others v. the Netherlands), від 08 червня 1976 року,
пункт 58, Серія А, № 22, «Амур проти Франції» (Amuur v. France), від
25 червня 1996 року, пункт 42, Збірник рішень 1996-III та «Крянге проти Румунії» [ВП] (Creangг v. Romania) [GC], заява № 29226/03,
пункт 84, від 23 лютого 2012 року).
89. Суд повторює, що незадокументоване затримання особи
є абсолютним запереченням фундаментально важливих гарантій,
закріплених статтею 5 Конвенції, та вказує на найбільш серйозне
порушення цього положення. Відсутність фіксації такої інформації, як дата, час та місце затримання, ім’я затриманого, підстави
для затримання та ім’я особи, яка здійснила затримання, повинна розглядатися як недотримання вимоги щодо законності та невідповідність самій меті статті 5 Конвенції (див. рішення у справі
«Лопатін і Медведський проти України» (Lopatin and Medvedskiy v.
Ukraine), заяви № 2278/03 та № 6222/03, пункт 84, від 20 травня
2010 року з подальшими посиланнями).
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90. Перш за все, Суд зазначає, що факт тримання заявника під
вартою у відділі міліції 03 травня 2005 року не був визнаний Урядом, оскільки, як стверджувалося, не існувало жодних доказів, які
могли б підтвердити або спростувати твердження заявника щодо
цього. Уряд не надав жодних коментарів щодо поданих заявником доказів.
91. Суд зазначає, що з вироку Орджонікідзевського районного
суду від 13 квітня 2007 року, яким заявника було визнано винним,
вбачається, що органи влади визнали факт затримання заявника
з 03 травня 2005 року (див. пункт 16).
92. Також з рішення Суду у справі «Квашко проти України»
(Kvashko v. Ukraine), заява № 40939/05, пункт 64, від 26 вересня
2013 року) вбачається, що Уряд не оскаржував той факт, що згаданий заявником у його доводах свідок тримався у відділі міліції
03 травня 2005 року.
93. За відсутності будь-яких доказів або зауважень з боку
Уряду Суд не вбачає підстав сумніватися в описаних заявником
подіях 03 травня 2005 року.
94. Суд також зазначає, що Уряд визнав перебування заявника під контролем працівників міліції як підозрюваного у кримінальному провадженні 04 травня 2005 року та відсутність протоколу затримання до 05 травня 2005 року. Навіть припустивши,
що, як стверджувалося Урядом, існували вагомі підстави, якими
обґрунтовувалася затримка в оформленні затримання заявника,
Суд зазначає, що у протоколі затримання датою затримання заявника вказано 05 травня 2005 року.
95. З огляду на зазначені міркування Суд доходить висновку, що тримання заявника під вартою у період з 03 до 05 травня
2005 року не відповідало вимогам пункту 1 статті 5 Конвенції.
Отже, було порушено пункт 1 статті 5 Конвенції.
IV. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
96. Стаття 41 Конвенції передбачає:
«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї
і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони
передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності,
надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію.»
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A. Шкода

97. Заявник вимагав 80 000 євро в якості відшкодування моральної шкоди.
98. Уряд стверджував, що ця вимога мала бути відхилена,
оскільки права заявника в цій справі порушено не було.
99. Суд вважає, що заявник мав зазнати болю та страждань
у зв’язку з встановленими ним порушеннями. Ухвалюючи рішення на засадах справедливості, він присуджує заявнику 6000 євро
в якості відшкодування моральної шкоди.
B. Судові витрати

100. Заявник також вимагав 750 євро в якості компенсації судових та інших витрат, понесених його захисником під час провадження у Суді.
101. Уряд стверджував, що ця вимога мала бути відхилена, оскільки Судом заявнику було надано правову допомогу.
102. Відповідно до практики Суду заявник має право на відшкодування судових витрат лише, якщо буде доведено, що такі витрати були фактичними і неминучими, а їхній розмір — обґрунтованим. У цій справі, з огляду на те, що заявник не надав жодних
документів для обґрунтування заявленої суми, Суд відхиляє вимогу щодо компенсації судових та інших витрат.
C. Пеня

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

1. Оголошує прийнятними скарги заявника за статтею 3 Конвенції щодо жорстокого поводження з ним працівників міліції та
непроведення ефективного розслідування у зв’язку з цим, а також
скаргу за статтею 5 Конвенції щодо незаконності тримання заявника під вартою у період з 03 до 05 травня 2005 року, а решту скарг
у заяві — неприйнятними.
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2. Постановляє, що не було порушено матеріальний аспект
статті 3 Конвенції.
3. Постановляє, що було порушено процесуальний аспект
статті 3 Конвенції.
4. Постановляє, що було порушено пункт 1 статті 5 Конвенції.
5. Постановляє, що:
a) упродовж трьох місяців держава відповідач повинна сплатити заявнику 6000 (шість тисяч) євро в якості відшкодування моральної шкоди, які мають бути конвертовані
в національну валюту держави-відповідача за курсом на
день здійснення платежу;
b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на зазначену суму нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка
діятиме в період несплати, до якої має бути додано три
відсоткові пункти.
6. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 16 лютого 2017 року відповідно до правила 77 §§2 і 3 Регламенту Суду.
А-М. Дуге
в. о. заступника секретаря

Ф. Вегабовіч
голова
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CONSEIL
DE L’EUROPE

COUNCIL
O F EU R O P E

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
четверта СЕКЦІЯ
СПРАВА «СЕРГІЙ СМІРНОВ ПРОТИ УКРАЇНИ»
(Заява № 36853/09)

Рішення
Страсбург
18 грудня 2018 року
Це рішення набуває статусу остаточного відповідно до обставин, §2 статті 44 Конвенції. Воно може бути відредагованим.
У справі «Сергій Смірнов проти України»,

Європейський суд з прав людини (Четверта секція), засідаючи
палатою, до складу якої увійшли судді:
п. П. П. де Альбукерке, голова,
п. Е. Куріс,
пані Ю. А. Моток,
та п. А. Там’єтті, заступник секретаря секції,
після обговорення за зачиненими дверима 27 листопада 2018 року, виносить таке рішення, що було прийняте цього дня:
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ПРОЦЕДУРА
1. Справу було розпочато за заявою (№ 36853/09), яку 14 черв
ня 2009 року подав до Суду проти України на підставі статті 34
Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод
(далі — Конвенція) громадянин України, пан Сергій Олександрович Смірнов (далі — заявник).
2. Заявника, якому була надана правова допомога, представляли пані О. Ащенко та пан Г. Токарев, юристи, які практикують
у м. Харків, та пан Ю. Бойченко, юрист, який практикує у м. Страсбург. Уряд України (далі — Уряд) представляв його Уповноважений, на останніх етапах провадження пан І. Ліщина.
3. 09 листопада 2016 року про скарги заявника на умови тримання його під вартою у Слов’яносербській виправній колонії, стверджувану неналежність медичної допомоги, яку він отримував під
час тримання під вартою, стверджуване перехоплення та перегляд
його кореспонденції під час тримання під вартою та стверджувану
відсутність ефективного національного засобу юридичного захисту було повідомлено Уряд. Решту скарг у заяві було визнано неприйнятними відповідно до пункту 3 Правила 54 Регламенту Суду.
4. Уряд заперечив проти розгляду заяви комітетом, але не навів жодних підстав. Розглянувши заперечення Уряду, Суд відхиляє його (див. аналогічний підхід у рішеннях у справах «Неділенко
та інші проти України» [Комітет] (Nedilenko and Others v. Ukraine)
[Committee], заява № 43104/04, пункт 5, від 18 січня 2018 року,
та «Лада проти України» [Комітет] (Lada v. Ukraine) [Committee], заява № 32392/07, пункт 4, від 06 лютого 2018 року).

ФАКТИ
I. Конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
5. Заявник народився у 1965 році та проживає у м. Харків.
A. Тримання заявника під вартою — загальна інформація

6. 03 квітня 2008 року заявник вистрелив у людину, завдавши
їй серйозних тілесних ушкоджень. Він був затриманий на місці
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вчинення злочину. Упродовж усього кримінального провадження
щодо нього заявник тримався під вартою, спочатку у Харківському слідчому ізоляторі (далі — СІЗО).
7. 14 квітня 2009 року Апеляційний суд Харківської області
обрав йому покарання у виді позбавлення волі на строк десять
років та шість місяців із конфіскацією усього належного йому
майна. 29 грудня 2009 року Верховний Суд України залишив цей
вирок без змін.
8. Заявник відбував своє покарання у низці виправних колоній, у тому числі з 11 травня 2010 року до 07 квітня 2011 року
у Слов’яносербській виправній колонії Луганської області (далі —
колонія).
9. 27 травня 2015 року заявник був переведений до кримінально-виконавчої установи відкритого типу.
10. 25 грудня 2015 року заявник був звільнений.
B. Умови у Слов’яносербській
виправній колонії

11. 13 травня 2010 року за клопотанням заявника він був переведений до одиночної камери, оскільки він боявся посягань на
його життя та здоров’я з боку інших ув’язнених. Постанови про
його поміщення до ізолятора окремо від загальної маси засуджених виносились у липні та серпні 2010 року.
12. Згідно з рапортом працівника охорони виправної колонії
від 10 вересня 2010 року заявник відмовився переміщатися з одиночної камери до загальної, заявивши, що боявся насильства з боку інших ув’язнених. Аналогічні рапорти складалися щомісяця
з жовтня 2010 року до лютого 2011 року.
13. У своїй заяві від 08 лютого 2010 року заявник описав умови
тримання його під вартою таким чином: з 13 травня 2010 року він
утримувався в одиночній камері розміром 4,5 кв. м у цілому (разом з туалетом та умивальником), розмір житлової площі в якій
становив 1 кв. м.
14. Після повідомлення про заяву Уряду держави-відповідача заявник стверджував, що розмір середньої житлової площі
на кожного ув’язненого у загальних камерах колонії становив
2,8 кв. м. У зв’язку з цим він посилався на доповідь (від 23 листо
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пада 2011 року) Європейського комітету з питань запобігання
катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність,
поводженню чи покаранню (далі — КЗК) за результатами візиту
в Україну з 09 до 21 вересня 2009 року (CPT/Inf (2011) 29), у якій
зазначалося про переповненість більшості камер колонії.
C. Кореспонденція

15. Заявник стверджував, що під час тримання його під вартою уся його кореспонденція систематично переглядалась адмі
ністрацією установи виконання покарань. Зокрема, він доводив,
що 22 липня та 09 вересня 2009 року адміністрація установи виконання покарань передала йому два листа з Суду, а 18 грудня
2010 року — лист від Секретаріату Уповноваженого Верховної
Ради України, усі вони були відкриті адміністрацією.
16. Заявник надав копії журналів обліку його вихідної кореспонденції адміністрації установи виконання покарань. З них
вбачалося, що у період з 22 липня 2009 року до грудня 2010 року
заявник надіслав щонайменше сорок сім листів до різних державних установ — листування з якими відповідно до національного
законодавства (див. пункт 40) підлягало перегляду адміністрацією установи виконання покарань, — зокрема, до різних національних судів, Вищої ради юстиції України, Державного Департаменту України з питань виконання покарань (орган виконавчої
влади з питань установ виконання покарань) та Верховної Ради
України.
Проте з тих самих журналів вбачається, що заявник також
направляв низку листів до Суду та лист своєму захиснику — кореспонденція, яка не підлягає перегляду. Листи адресатам, які
не входили до переліку винятків, направлялись із супровідними листами з короткою узагальненою інформацією щодо їхнього
змісту (наприклад, щодо листа від 10 лютого 2010 року, адресованого до національного суду, було зазначено, що він стосувався
«ознайомлення з матеріалами справи, присутності у судовому
засіданні») або відмічались у журналі як «звернення», «клопотання» чи «скарга», тоді як листи до Суду та захиснику відмічались
як «запечатаний лист».
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D. Стан здоров’я заявника та надання медичної допомоги
під час тримання під вартою

1. Стан травної системи

17. Згідно з твердженнями заявника у листопаді 2009 року, коли
він утримувався у Київському СІЗО, хтось його отруїв; у результаті
в нього розвинувся гастродуоденіт (запалення слизової оболонки
шлунку та дванадцятипалої кишки), який став хронічним.
18. Особова справа заявника не містить жодної інформації
щодо періоду з моменту його затримання до 26 січня 2010 року
(див. пункт 46).
19. 26 січня 2010 року медичний працівник Київського СІЗО
зазначив, що заявник страждав на хронічний гастродуоденіт
у стадії нестійкої ремісії. Він призначив йому низку медикаментів. Заявник стверджує, що насправді ці медикаменти йому не надавались.
20. 18 березня 2010 року заявник пройшов рентгеноскопію
шлунково-кишкового тракту, за результатами якої лікар-терапевт СІЗО підтвердив діагноз хронічний гастродуоденіт.
21. З 06 до 19 квітня 2010 року заявник був госпіталізований
до медичної частини Харківського СІЗО та проходив лікування
гастродуоденіта.
22. 15 лютого 2011 року у колонії заявника оглянув лікар-терапевт, який підтвердив діагноз хронічний гастродуоденіт, та зазначив, що він був у стадії загострення. Лікар-терапевт рекомендував перевести заявника до лікарні Луганського СІЗО для обстеження та лікування. Заявник переведений не був.
23. 04 жовтня 2011 року заявника оглянув лікар закладу охорони здоров’я МОЗ у м. Харків. Він пройшов ультразвукове обстеження та біохімічний аналіз крові, у тому числі на маркери функції
печінки аспартатамінотрансферази (АСТ) та аланінамінотрансферази (ALT). У нього були діагностовані панкреатит, застійна дуоденопатія, гастростаз (понижена функція шлунку), дистальний
езофагіт та хронічний гепатит (з дифузними змінами в печінці).
Заявнику була призначена низка препаратів та спеціальна дієта.
24. Наступного дня лікар-терапевт виправної колонії, в якій
утримувався заявник у відповідний час, рекомендував його госпіталізацію до лікарні при установі виконання покарань у с. Тем130

Сергій Смірнов проти України

нівка, спеціалізованої лікарні пенітенціарної установи Харківської області. 11 жовтня 2011 року він був туди поміщений. Заявник
відмовився від госпіталізації, оскільки не довіряв лікарям пенітенціарної установи та віддавав перевагу лікуванню у закладі
охорони здоров’я МОЗ.
25. 17 жовтня 2011 року заявника оглянув лікар-терапевт, який
діагностував у нього хронічний панкреатит у стадії загострення
та призначив лікування.
26. 01 серпня 2012 року лікар-терапевт діагностував у заявника дискінезію жовчовивідних шляхів (розлад, при якому жовч
погано проходить через жовчовивідні шляхи) та призначив медикаменти. Заявник стверджує, що ці медикаменти йому не надавалися.
27. З 25 до 31 січня 2013 року заявник лікувався від гепатиту —
зокрема, він отримував спазмолітичні препарати та гепатопротектори — у стаціонарному відділенні медичної частини установи виконання покарань. Після виписки йому було рекомендовано
утримуватися від гострої та смаженої їжі. Заявник стверджує, що
адміністрація установи виконання покарань не дотримувалась
цих рекомендацій.
28. Починаючи з 15 лютого 2014 року заявник отримував медичну допомогу у закладі охорони здоров’я МОЗ.
2. Хвороби спини

29. З 1998 року заявник страждав на остеохондроз поперекового відділу хребта. З 28 лютого до 05 березня 2008 року, до затримання, заявник був госпіталізований та проходив лікування
цього захворювання.
30. З 24 квітня до 04 травня 2012 року заявник проходив лікування у медичній частині колонії, в якій він утримувався у відповідний час, від остеохондрозу та протрузії диску.
31. 17 травня 2012 року у закладі охорони здоров’я МОЗ заявнику була зроблена МРТ (магнітно-резонансна томографія)
хребта.
32. 31 травня 2012 року заявника оглянув хірург та рекомендував йому пройти обстеження та лікування у спеціалізованому
неврологічному відділені. Заявник стверджує, що ця рекомендація виконана не була.
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33. З 13 до 23 липня 2012 року заявник був госпіталізований до
медичної частини колонії та пройшов лікування від остеохондрозу та декількох вузлів Шморля (протрузії міжхребцевого диска).
34. 20 березня 2013 року заявника оглянув травматолог. Попередній діагноз був підтверджений. Травматолог призначив знеболюючі та протизапальні препарати, а також використання опори для спини. Заявник стверджує, що ця рекомендація виконана
не була.
35. З 13 серпня до 04 вересня 2015 року він перебував на стаціонарному лікуванні у закладі охорони здоров’я МОЗ, який спеціалізується на хворобах спини. Лікарі пояснили, що з огляду на
неефективність отримуваного заявником консервативного лікування та посилення болю, від якого він страждав, заявник потребував операції.
36. 11 листопада 2015 року з огляду на стан його спини заявник був визнаний особою з другою групою інвалідності. Друга
група — середня, перша — найважча група інвалідності та третя — найлегша.
3. Інша медична інформація

37. Під час тримання під вартою заявник також декілька разів
проходив флюорографічне обстеження грудної клітки (які не виявили жодних аномалій), у нього діагностували бронхіт і грибкову
інфекцію нігтів; йому було призначено лікування у зв’язку з цією
інфекцією. Його також оглядав стоматолог та офтальмолог.
38. Починаючи з жовтня 2011 року у заявника також було
діагностовано низку серцево-судинних захворювань, зокрема, ішемічну хворобу серця. Згодом цей діагноз неодноразово
підтверджувався. Жодного конкретного лікування призначено
не було.
II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
39. Відповідно до Закону України «Про попереднє ув’язнення»
(далі — Закон) 1993 року та Кримінально-виконавчого кодексу України (далі — Кодекс) 2003 року статус осіб, які утримуються під
вартою, змінювався на статус осіб, які відбувають покарання, після
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залишення без змін їхнього вироку судом апеляційної інстанції.
До першої категорії ув’язнених застосовується Закон, до останньої — Кодекс. Проте норми, які регулюють листування ув’язнених,
здебільшого залишаються однаковими в обох випадках.
40. Стаття 13 Закону та стаття 113 Кодексу передбачають, що
засудженим дозволяється листування з родичами, іншими особами та організаціями. Уся така кореспонденція, крім конкретних
винятків, підлягає автоматичному перегляду та цензурі адміністрацією колонії. Відповідно до норм, чинних на момент першого
затримання заявника, кореспонденція, адресована Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини, Суду та іншим
органам міжнародних організацій, членом або учасником яких
була України, а також прокурорам, була звільнена від перегляду.
Крім того, відповідно до інструкції, виданої Державним департаментом України з питань виконання покарань 25 січня 2006 року
(наказ № 13), від такого перегляду також звільнялась кореспонденція, надіслана засудженим цими установами.
Закон України від 21 січня 2010 року (чинний з 09 лютого
2010 року) додав до переліку винятків кореспонденцію засуджених, яку вони адресують та отримують від своїх захисників.

ПРАВО
I. МЕЖІ РОЗГЛЯДУ СПРАВИ
41. У своїх зауваженнях у відповідь на зауваження Уряду заявник скаржився, що у Слов’яносербській колонії він безпідставно
поміщався до одиночної камери. Проте у своїх первинних доводах заявник не скаржився на це та зазначав, що поміщався окремо
від інших ув’язнених на його прохання.
42. Суд вважає, що ця скарга не може вважатись уточненням
первинних скарг заявника, щодо яких Уряд вже надав зауваження. Отже, Суд вважає недоцільним на цьому етапі розгляд зазначеного питання в контексті цієї справи (див., наприклад та
mutatis mutandis, рішення у справі «Хамроєв та інші проти України» (Khamroev and Others v. Ukraine), заява № 41651/10, пункт 62, від
15 вересня 2016 року).
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II. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 3 КОНВЕНЦІЇ
43. Заявник скаржився, що медична допомога, отримана ним
під час тримання під вартою у різних пенітенціарних установах,
та побутові умови тримання його під вартою у колонії були настільки неналежними, що порушували статтю 3 Конвенції, яка
передбачає:
«Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню.»
A. Стверджуване надання неналежної медичної допомоги
під час тримання під вартою

1. Прийнятність

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

a) Доводи сторін
i. Заявник
45. Заявник вказав на стверджуване невиконання адміністраціями установ виконання покарань медичних рекомендацій, як це
зазначено у пунктах 19, 22, 26, 27, 32 та 34. Крім того, адміністрації
не змогли визначити тип гепатиту (В або С), на який він страждав,
або забезпечити заявника призначеною дієтою, хоча він потребував її з огляду на його поганий фізичний стан.
ii. Уряд
46. Уряд стверджував, що у медичній картці заявника не було
жодної інформації стосовно періоду з моменту його затримання
у 2008 році до 26 січня 2010 року, тобто до його прибуття вдруге
до Харківського СІЗО. Заявник отримав належну медичну допомогу та лікування, що забезпечило стабільний стан його здоров’я;
дійсно він частково поліпшився. Органи влади не можуть нести
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відповідальність за затримку, спричинену відмовою заявника від
госпіталізації (див. пункт 24).
b) Оцінка Суду
47. Стаття 3 Конвенції покладає на державу обов’язок захищати фізичне благополуччя осіб, позбавлених свободи, шляхом,
inter alia, надання їм необхідної медичної допомоги (див. рішення у справі «Блохін проти Росії» [ВП] (Blokhin v. Russia) [GC], заява
№ 47152/06, пункт 136, від 23 березня 2016 року). У зв’язку з цим
«належність» медичної допомоги під час тримання під вартою
залишається найбільш важким елементом для визначення. Суд
нагадує, що сам факт, що ув’язненого оглянув лікар та призначив
певний вид лікування, автоматично не може привести до висновку, що медична допомога була належною. Органи влади повинні також забезпечити докладне документування стану здоров’я
ув’язненої особи та її лікування під час тримання під вартою,
оперативність та точність постановки діагнозу і лікування, а за
умови, коли це викликано медичним станом, — регулярність та
систематичність нагляду та наявність плану терапевтичних заходів з метою лікування хвороб ув’язненої особи або запобігання
їхньому ускладненню, а не усунення симптомів. Державні органи
влади також повинні довести, що було створено умови, необхідні для фактичного надання призначеного лікування. Крім того,
медичне допомога, що надається в установах виконання покарань має бути належною, тобто на тому рівні, на якому державні
органи зобов’язалися надавати її населенню у цілому. Проте це
не означає, що кожному затриманому має гарантуватись медичне лікування на тому самому рівні, що й у найкращих медичних
закладах поза межами установ виконання покарань (там само,
пункт 137).
48. Саме Уряд має надати правдоподібні та переконливі докази того, що під час тримання під вартою заявник отримав
комплексну та належну медичну допомогу (див., наприклад, рішення у справі «Савінов проти України» (Savinov v. Ukraine), заява
№ 5212/13, пункт 50, від 22 жовтня 2015 року).
49. Заявник вказав на низку недоліків у виконанні наданих
щодо нього рекомендацій. Уряд не спростував ці твердження.
Ситуація також ускладнюється втратою медичної документа135
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ції заявника щодо періоду, який передував січню 2010 року (див.
пункт 46).
50. Суд особливо здивований тим, що хоча у заявника був
діагностований гепатит (див. пункт 23) державні органи, вочевидь, не вжили жодних заходів для встановлення типу гепатиту,
на який він страждав.
51. Уряд не стверджував, що стан здоров’я заявника, через його особливу природу, не потребував особливого лікування (див.,
mutatis mutandis, рішення у справі «Півоварник проти України»
(Pivovarnik v. Ukraine), заява № 29070/15, пункт 42, від 06 жовтня
2016 року). Також важливо, що не було жодних ознак того, що заявник мав захворювання органів травлення до його затримання.
Твердження заявника, що ці захворювання виникли в нього під
час тримання під вартою спростовані не були.
52. Більше того, під час тримання заявника під вартою стан
його хребта значно погіршився, що призвело до інвалідності (див.
пункт 36; див. також, mutatis mutandis, «Похлєбін проти України»
(Pokhlebin v. Ukraine), заява № 35581/06, пункт 66, від 20 травня
2010 року). Уряд не довів, що погіршення стану його здоров’я було
наслідком природного розвитку захворювання, старіння або інших факторів поза межами їхнього контролю, а не їхнього неналежного вжиття заходів для відповідного догляду за заявником.
53. З цього випливає, що Уряд не зняв із себе тягар доказування; це дозволило б Суду вважати, що заявник отримав належну
медичну допомогу щодо його гепатиту та інших захворювань органів травлення, а також щодо хвороби його спини.
54. Ці міркування є достатніми для висновку Суду, що було
порушено статтю 3 Конвенції у зв’язку з неналежністю медичної
допомоги, отримуваної ним під час тримання під вартою.
55. Проте Суд приймає аргумент Уряду, що він не може нести
відповідальність за затримку у наданні допомоги, спричиненої
відмовою заявника від госпіталізації (див. пункти 24 та 46).
56. У контексті цих висновків Суд вважає, що немає потреби
розглядати решту доводів заявника щодо стверджуваної неналежності медичної допомоги, отриманої ним під час тримання
під вартою (див., mutatis mutandis, рішення у справі «Коновальчук
проти України» (Konovalchuk v. Ukraine), заява № 31928/15, пункт 63,
від 13 жовтня 2016 року).
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B. Побутові умови тримання під вартою
у Слов’яносербській виправній колонії

57. На додаток до неналежності отриманої ним медичної допомоги заявник також скаржився на неналежність побутових умов
тримання його під вартою у виправній колонії. Зокрема, у своїх
первинних доводах він скаржився на маленький розмір його одиночної камери, розмір якої згідно з його твердженнями становив
4,5 кв. м (див. пункт 13). У зв’язку з цим Суд не може не нагадати,
що у випадках, коли в розпорядженні ув’язненого є більше ніж
4 м кв. особистого простору, в принципі не виникає жодних питань
щодо особистого простору (див. рішення у справі «Муршич проти
Хорватії» [ВП] (Muršić v. Croatia) [GC], заява № 7334/13, пункт 140, від
20 жовтня 2016 року). Після повідомлення про заяву заявник подав
доводи щодо стверджуваної переповненості камер у колонії.
58. Уряд зазначив, що він мав обмежену інформацію щодо
тримання заявника під вартою, оскільки відповідна колонія знаходилась на території, яка після подій 2014 та 2015 років, описаних у рішення у справі «Хлєбік проти України» (Khlebik v. Ukraine)
(заява № 2945/16, пункти 9–12, від 25 липня 2017 року), не була
підконтрольна Уряду.
59. Суд зазначає, що у своїх первинних доводах заявник описав
розмір його одиночної камери у колонії. Він не надав детального
опису режиму, яким регулювалося його тримання під вартою: він
не пояснив скільки часу він проводив у камері та поза її межами,
не говорив про наявність або відсутність будь-якої діяльності поза межами камер і, насправді, не вказав точно скільки часу він
утримувався в одиночній камері.
60. Більше того, навіть у частині щодо розміру камери, він
відмовився від свого первинного опису після повідомлення про
заяву: якщо до повідомлення про заяву заявник стверджував, що
його поміщали окремо за його проханням і, як вбачається, скаржився на розмір його одиночної камери (див. пункт 13), після
повідомлення про заяву він писав, скоріш, про умови у загальних
камерах колонії, ніж у одиночних камерах. Згідно із зауваженнями, надісланими після повідомлення про заяву, середній розмір
особистого простору на кожного ув’язненого становив 2,8 кв. м,
що не відповідає жодним цифрам, які заявник наводив у своїх
первинних доводах (див. для порівняння пункти 13 та 14).
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61. У цьому контексті Суд нагадує, що інформація про побутові
умови тримання під вартою знаходиться у віданні національних
органів влади. Відповідно, у заявників можуть виникнути певні
труднощі в отриманні доказів для обґрунтування скарги з цього
приводу. Однак у таких справах розумно очікувати від заявників
подання принаймні детального викладу оскаржуваних фактів та
надання, максимально можливою мірою, певних доказів на підтвердження своїх скарг (див., наприклад, рішення у справі «Віслогузов проти України» (Visloguzov v. Ukraine), заява № 32362/02,
пункт 45, від 20 травня 2010 року).
62. У світлі наведених міркувань Суд доходить висновку, що
заявник не надав послідовного та детального опису побутових
умов тримання його під вартою у колонії.
63. Суд доходить висновку, що ця частина заяви є явно необґрунтованою та має бути відхилена відповідно до підпункту «а»
пункту 3 та пункту 4 статті 35 Конвенції.
III. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 8 КОНВЕНЦІЇ
64. Заявник скаржився на порушення його права на повагу до
його кореспонденції у зв’язку з її переглядом та перехопленням
адміністрацією установи виконання покарань. Він посилався на
статтю 8 Конвенції, яка у відповідній частині передбачає:
«1. Кожен має право на повагу до сво[єї] ... кореспонденції.
2. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення
цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві
в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров’я чи моралі або для захисту прав і свобод
інших осіб.»
A. Доводи сторін

65. Заявник стверджував, що:
i) уся його кореспонденція систематично переглядалась адмі
ністрацією установи виконання покарання;
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ii) під час тримання його під вартою низка його листів та
адресованих йому листів була вилучена та відправлена адміністрацією установи виконання покарань із за
тримкою;
iii) адміністрація установи виконання покарань не відправила вчасно на його домашню адресу лист, яким його інформували про повідомлення Уряду держави-відповідача про
його заяву та про зауваження Уряду.
66. Уряд стверджував, що заявник не вичерпав доступні йому
національні засоби юридичного захисту, оскільки він не подавав
скарги про стверджувані порушення до прокурорів або суду. Уряд
також зазначив, що вся кореспонденція заявника належним чином відправлялась та доставлялась йому.
B. Оцінка Суду

1. Прийнятність

a) Вилучення та відправлення листів із затримкою
під час тримання заявника під вартою
та після його звільнення
67. У розпорядженні Суду немає доказів вилучення та відправлення із затримкою кореспонденції заявника під час тримання його під вартою.
68. Щодо періоду після його звільнення його твердження рівною мірою є явно необґрунтованими. Востаннє заявник інформував Суд про свою адресу у Дергачівській виправній колонії 20 березня 2014 року. Після свого звільнення не повідомив Суду свою
нову адресу. Отже, подальша кореспонденція Суду щодо його заяви направлялась на останню відому йому адресу Дергачівської
колонії. Заявник не довів, що будь-які труднощі, з якими він міг
зіткнутись при отриманні кореспонденції, були викликані недоліками у діях органів влади, а не його власною помилкою у ненаданні інформації про зміну адреси.
69. З цього випливає, що ці скарги є явно необґрунтованими
та мають бути відхилені відповідно до підпункту «а» пункту 3 та
пункту 4 статті 35 Конвенції.
139

Рішення ЄСПЛ за статтею 3 Конвенції

b) Перегляд кореспонденції заявника адміністрацією
установи виконання покарань
(i) Суб’єкти, які входили до переліку винятків
70. Щодо скарг заявника на перегляд його листування із
суб’єктами, які входили до переліку винятків, зокрема із Судом,
всупереч національному законодавству, яке забороняло такий
перегляд (див. пункт 40), в Суду немає жодних матеріалів, які б
підтвердили твердження заявника. У будь-якому разі, заявник не
ініціював у національних судах жодного провадження у зв’язку
з цим, на що він мав право (див. рішення у справі «Чайковський
проти України» (Chaykovskiy v. Ukraine), заява № 2295/06, пункти 72
та 73, від 15 жовтня 2009 року).
71. Отже, Суд доходить висновку, що ця частина заяви має бути
відхилена у зв’язку з невичерпанням національних засобів юридичного захисту відповідно до пунктів 1 та 4 статті 35 Конвенції.
ii) Суб’єкти, які не входили до переліку винятків
72. Уряд висунув заперечення щодо невичерпання заявником
національних засобів юридичного захисту.
73. Суд встановив у рішенні у справі «Глінов проти України»
(Glinov v. Ukraine) (заява № 13693/05, пункти 45–47, від 19 листопада 2009 року), що оскільки перегляд ґрунтувався на національному законодавстві, будь-яка скарга до прокурора або суду щодо
цього не мала б жодного шансу на успіх, оскільки ні один з цих
органів влади не був уповноваженим скасовувати правові положення, відповідно до яких здійснювався перегляд.
74. Суд не вбачає жодних підстав для іншого висновку у цій
справі та відхиляє заперечення Уряду щодо невичерпання національних засобів юридичного захисту.
75. Більше того, ця частина скарги не є явно необґрунтованою
у розумінні підпункту «а» пункту 3 статті 35 Конвенції. Вона також не є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Отже, вона має
бути оголошена прийнятною.
2. Суть

76. Суд зауважує, що Уряд конкретно не заперечив довід заявника, що його листування з установами, які входили до переліку винятків, у тому числі із Судом, регулярно переглядалось адміністрацією
140

Сергій Смірнов проти України

установ виконання покарань відповідно до застосовного національного законодавства (див. аналогічний випадок в рішенні у справі
«Вінтман проти України» (Vintman v. Ukraine), заява № 28403/05,
пункт 126, від 23 жовтня 2014 року). Журнали кореспонденції, достовірність яких не оскаржувалась Урядом, вказують, що державні
органи фактично брали участь у такому перегляді (див. пункт 16).
77. Такий перегляд становив втручання у здійснення права заявника на повагу до його кореспонденції відповідно до пункту 1
статті 8 Конвенції. Таке втручання суперечитиме пункту 1 статті 8
Конвенції, якщо тільки, серед інших умов, воно не здійснювалося
«згідно із законом» (див. рішення у справі «Еней проти Італії» [ВП]
(Enea v. Italy) [GC], заява № 74912/01, пункт 140, ЄСПЛ 2009).
78. Суд уже встановив в рішеннях у справах «Бєляєв та Дігтяр
проти України» (Belyaev and Digtyar v. Ukraine) (заяви № 16984/04 та
№ 9947/05, пункти 53 та 54, від 16 лютого 2012 року) та «Вінтман
проти України» (Vintman v. Ukraine) (заява № 28403/05, пункти 126,
129–133, від 23 жовтня 2014 року), що оскільки законодавство України насправді вимагало перегляд усієї кореспонденції адресатам, які не входили до переліку винятків за відсутності належних
гарантій, перегляд, який здійснювався відповідно до цих положень національного законодавства, не здійснювався «згідно із законом» для цілей статті 8 Конвенції. У рішенні у справі «Сергій Волосюк проти України» (Sergey Volosyuk v. Ukraine) (заява № 1291/03,
пункти 84–86, від 12 березня 2009 року) Суд дійшов аналогічного
висновку щодо норм, якими регулювався перегляд кореспонденції ув’язнених.
79. Щодо листування з суб’єктами, які не входили до переліку
винятків, суд не вбачає жодних підстав для іншого висновку у цій
справі.
80. З цього випливає, що оскаржуване втручання не здійснювалося «згідно із законом». Тому Суд не вважає за необхідне у цій справі
встановлювати, чи були дотримані інші вимоги пункту 2 статті 8
Конвенції та доходить висновку, що було порушено це положення.
IV. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 13 КОНВЕНЦІЇ
81. Заявник скаржився, що у його розпорядженні не було
ефективних національних засобів юридичного захисту щодо його
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скарг за статтею 3 Конвенції, як це вимагається статтею 13 Конвенції. Це положення передбачає:
«Кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які
здійснювали свої офіційні повноваження.»

82. Уряд заперечив проти цього твердження.
83. Визнавши неприйнятною скаргу заявника за статтею 3 Конвенції щодо побутових умов тримання у колонії (див. пункт 63),
Суд доходить висновку про відсутність небезпідставної скарги для
цілей статті 13 Конвенції щодо цієї скарги (див., наприклад, рішення у справі «Валерій Фуклєв проти України» (Valeriy Fuklev v. Ukraine),
заява № 6318/03, пункт 98, від 16 січня 2014 року); отже, ця частина
скарги за статтею 13 Конвенції має бути відхилена, як несумісна із
критерієм ratione materiae з положеннями Конвенції, відповідно до
підпункту «а» пункту 3 та пункту 4 статті 35 Конвенції.
84. Щодо ненадання належної медичної допомоги під час тримання під вартою Суд у своїх попередніх рішення вже встановив,
що в Україні немає ефективних та доступних національних засобів юридичного захисту щодо таких скарг (див. серед багатьох
інших джерел рішення у справах «Ухань проти України» (Ukhan v.
Ukraine), заява № 30628/02, пункти 91 та 92, від 18 грудня 2008 року, та «Сергій Антонов проти України» (Sergey Antonov v. Ukraine), заява № 40512/13, пункти 96 та 97, від 22 жовтня 2015 року). Суд не
вбачає жодних підстав для іншого висновку у цій справі.
85. Отже, було порушено статтю 13 Конвенції у зв’язку з відсутністю ефективного національного засобу юридичного захисту
щодо скарг заявника на надання неналежної медичної допомоги
під час тримання під вартою.
V. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 34 КОНВЕНЦІЇ
86. Заявник скаржився, що державні органи переглядали та
перехоплювали його листування із Судом. Він посилався на статтю 34 Конвенції, яка передбачає:
«Суд може приймати заяви від будь-якої особи, неурядової організації або групи осіб, які вважають себе потерпілими від допущено-
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го однією з Високих Договірних Сторін порушення прав, викладених у Конвенції або протоколах до неї. Високі Договірні Сторони
зобов’язуються не перешкоджати жодним чином ефективному здійсненню цього права.»

87. Твердження заявника щодо цього є необґрунтованими.
Зокрема, він не довів, що будь-який перегляд та/або стверджуване перехоплення його листування із Судом будь-яким чином перешкоджало останньому здійснювати належний та ефективний
розгляд його заяви.
88. Суд доходить висновку, що держава-відповідач дотрималась своїх зобов’язань за статтею 34 Конвенції.
VI. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
89. Стаття 41 Конвенції передбачає:
«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї
і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони
передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності,
надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію.»
A. Шкода

90. Заявник вимагав 50 000 євро в якості відшкодування моральної шкоди.
91. Уряд стверджував, що у цій справі права заявника порушено не було.
92. Ухвалюючи рішення на засадах справедливості, Суд присуджує заявнику 4000 євро в якості відшкодування моральної
шкоди.
B. Судові витрати

93. Заявник також вимагав 850 євро в якості компенсації судових та інших витрат, понесених під час провадження у Суді.
94. З огляду на наявні в нього документи та свою практику
Суд вважає за належне присудити, на додаток до вже отриманої
в рамках правової допомоги суми (див. пункт 2), в якості компен143
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сації витрат, понесених під час провадження у Суді, суму, яка вимагається — 850 євро.
C. Пеня

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

1. Оголошує прийнятними скарги заявника за статтями 3 та
13 Конвенції щодо надання неналежної медичної допомоги під
час тримання під вартою та відсутності ефективного засобу юридичного захисту у зв’язку з цим; а також скаргу за статтею 8 Конвенції щодо перегляду листування заявника з суб’єктами, листи
від яких підлягали перегляду за національним законодавством.
2. Постановляє, що держава-відповідач дотрималася своїх
зобов’язань за статтею 34 Конвенції.
3. Оголошує решту скарг у заяві неприйнятними.
4. Постановляє, що було порушено статтю 3 Конвенції у зв’язку
з наданням неналежної медичної допомоги під час тримання під
вартою.
5. Постановляє, що було порушено статтю 8 Конвенції у зв’язку
з переглядом листування заявника з різними суб’єктами, листування з якими підлягало перегляду за національним законодав
ством.
6. Постановляє, що було порушено статтю 13 Конвенції
у зв’язку з відсутністю ефективного національного засобу юридичного захисту щодо скарг заявника на надання неналежної медичної допомоги під час тримання під вартою.
7. Постановляє, що:
a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна
сплатити заявнику такі суми, які мають бути конвертовані в національну валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу:
i) 4000 (чотири тисячі) євро та додатково суму будь-якого
податку, що може нараховуватись, у якості відшкодування моральної шкоди;
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ii) 850 (вісімсот п’ятдесят) євро та додатково суму будьякого податку, що може нараховуватись заявнику,
у якості компенсації судових та інших витрат;
b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на зазначені суми нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка
діятиме в період несплати, до якої має бути додано три
відсоткові пункти;
8. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 18 грудня 2018 року відповідно до правила 77 §§2 і 3 Регламенту Суду.
А. Там’єтті
заступник секретаря

П. П. де Альбукерке
голова
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CONSEIL
DE L’EUROPE

COUNCIL
O F EU R O P E

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
четверта СЕКЦІЯ
СПРАВА «ОСИПЕНКОВ ПРОТИ УКРАЇНИ»
(Заява № 31283/17)

Рішення
Страсбург
29 січня 2019 року
Це рішення набуває статусу остаточного відповідно до обставин, §2 статті 44 Конвенції. Воно може бути відредагованим.
У справі «Осипенков проти України»,

Європейський суд з прав людини (Четверта секція), засідаючи
палатою, до складу якої увійшли судді:
п. Ж. Раварані, голова,
п. М. Бошняк,
п. П. Пацолай,
та п. А. Там’єтті, заступник секретаря секції,
після обговорення за зачиненими дверима 8 січня 2019 року,
виносить таке рішення, що було прийняте цього дня:
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ПРОЦЕДУРА
1. Справу було розпочато за заявою (№ 31283/17), яку 27 квітня 2017 року подав до Суду проти України на підставі статті 34
Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод
(далі — Конвенція) громадянин України, пан Олександр Михайлович Осипенков (далі — заявник).
2. Заявника, якому була надана правова допомога, представляла пані Н. Г. Охотнікова, юрист, яка практикує у м. Харків. Уряд
України (далі — Уряд) представляв його Уповноважений, на останніх етапах провадження пан І. Ліщина з Міністерства юстиції.
3. 23 травня та 10 липня 2017 року Суд застосовував тимчасовий захід відповідно до Правила 39 Регламенту Суду. Справа була
розглянута у першочерговому порядку відповідно до Правила 41
Регламенту Суду. 19 липня 2017 року про заяву було повідомлено
Уряд.
4. Уряд заперечив проти розгляду заяви комітетом. Розглянувши заперечення Уряду, Суд відхиляє його.

ФАКТИ
І. Конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
5. Заявник народився у 1963 році.
6. З 22 липня 2016 року заявник тримався у Чернігівському
слідчому ізоляторі (далі — СІЗО) як підозрюваний у вчиненні злочину.
7. 08 вересня 2016 року, перебуваючи у СІЗО, заявник переніс
гострий інфаркт міокарда. З 08 до 19 вересня 2016 року він проходив лікування у Козелецькій центральній районній лікарні.
8. 27 вересня та 06 жовтня 2016 року заявник пройшов обстеження у Чернігівському обласному кардіологічному диспансері.
Йому було діагностовано ішемічну хворобу серця, гострий інфаркт міокарда, гіпертонічну хворобу третього ступеня, гіпертензивне серце та серцеву недостатність другого ступеня. Заявнику
було призначено амбулаторне лікування та подальше обстежен147
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ня серця. В останню із зазначених дат йому було рекомендовано
пройти коронаровентрикулографію серця.
9. 07 лютого 2017 року у відповідь на інформаційний запит
Чернігівської обласної прокуратури Чернігівська міська лікарня
(далі — лікарня) повідомила, що стан здоров’я заявника становив
високий ризик для його життя.
10. 15 березня 2017 року лікарня повідомила адміністрацію
СІЗО, що вартість коронаровентрикулографії серця становила
4000 грн (приблизно 140 євро). Інформації щодо того, чи була проведена ця процедура, немає.
11. 23 травня 2017 року внаслідок погіршення стану здоров’я
заявника Суд відповідно до Правила 39 Регламенту Суду вказав
Уряду, що він має негайно забезпечити доступність і надання заявнику рекомендованого лікування та поміщення заявника на
лікування, у тому числі за необхідності хірургічного, до спеціалізованого медичного закладу.
12. 23 травня 2017 року заявник був доставлений до лікарні,
де були підтверджені попередні діагнози (див. пункт 8). Того самого дня він повернувся до СІЗО і йому надали амбулаторне лікування.
13. 25 травня 2017 року лікарня поінформувала СІЗО, що для
надання заявнику кваліфікованої медичної рекомендації, він мав
пройти коронаровентрикулографію серця. З огляду на важкий
стан здоров’я заявника лікарня просила, щоб до проходження коронаровентрикулографії серця заявник отримав додаткову консультацію у Національному інституті серцево-судинної хірургії
імені М. М. Амосова.
14. Згідно з твердженнями Уряду адміністрація СІЗО запропонувала заявникові перевезення до Київського СІЗО у автомобілі спеціального призначення для проходження додаткового
медичного обстеження у Національному інституті серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова. 16 червня 2017 року заявник
відмовився від цієї пропозиції, стверджуючи, що з огляду на стан
його здоров’я він не міг перевозитись у автомобілі спеціального
призначення. У матеріалах справи наявні надані начальнику СІЗО
пояснення заявника від 16 червня 2017 року, згідно з якими він не
відмовлявся від перевезення, але наполягав, щоб воно здійснювалось в умовах, сумісних зі станом його здоров’я.
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15. 22 червня 2017 року внаслідок подальшого погіршення стану здоров’я заявника він був доставлений каретою швидкою допомоги до лікарні, де було підтверджено його попередні діагнози
(див. пункт 8), рекомендовано проходження електрокардіограми
та коронаровентрикулографії серця і призначено деякі лікарські
препарати.
16. У матеріалах справи наявний недатований витяг з медичної картки заявника, підписаний начальником медичної частини СІЗО; згідно з цією випискою у штаті СІЗО кардіолога не було
і надання якісного лікування у СІЗО було неможливим. Через брак
коштів заявник не отримував призначеного лікування у повному
обсязі. У виписці також було зазначено, що він знаходився під наглядом працівників медичного відділення СІЗО та не потребував
стаціонарного лікування.
17. 10 липня 2017 року Суд повторив своє попереднє рішення
(див. пункт 11), зазначивши, що державні органи повинні були
забезпечити негайне транспортування заявника у відповідних
стану його здоров’я умовах до спеціалізованого медичного закладу для проходження необхідних медичних обстежень, таких
як коронаровентрикулографію серця, з метою встановлення правильного діагнозу та отримання заявником лікування, у разі необхідності. 08 серпня 2017 року Уряд повідомив, що заявник не
був перевезений до спеціалізованого медичного закладу, як було
вказано Судом, оскільки 16 червня 2017 року він від цього відмовився (див. пункт 14).
18. Згідно з наявною інформацією з серпня 2016 року до вересня 2017 року заявник пройшов більш ніж п’ятнадцять обстежень
як у СІЗО, так і у закладах охорони здоров’я Міністерства охорони
здоров’я України, а для надання йому термінового лікування дванадцять разів викликалась швидка допомога.
19. У незазначену дату заявника звільнили з-під варти.
07 листопада 2017 року він пройшов обстеження у Національному інституті серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова. Згідно з результатами обстеження йому було діагностовано ішемічну
хворобу серця, стенокардію напруги (ІІІ клас), постінфарктний
кардіосклероз і атеросклероз аорти та коронарних артерій. Йому
була рекомендована операція у зв’язку з ішемічною хворобою серця, а також подальше стаціонарне лікування. Інформації щодо то149
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го, чи була зроблена заявнику рекомендована операція та надано
лікування немає.

ПРАВО
I. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТЕЙ 3 ТА 13 КОНВЕНЦІЇ
20. Заявник скаржився на незабезпечення йому доступу до
належної медичної допомоги під час тримання під вартою та на
відсутність ефективного засобу юридичного захисту щодо зазначеної скарги. Він посилався на статті 3 та 13 Конвенції, які передбачають таке:
Стаття 3
«Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню.»

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

21. Суд зазначає, що ці скарги не є явно необґрунтованими
у розумінні підпункту «а» пункту 3 статті 35 Конвенції. Вони також не є неприйнятними з будь-яких інших підстав. Отже, вони
мають бути визнані прийнятними.
B. щодо суті

1. Стаття 3

22. Заявник скаржився на неотримання належного лікування
у зв’язку з хворобою серця.
23. Уряд заперечив.
24. Застосовні загальні принципи щодо лікування під час
тримання під вартою наведені в рішеннях у справах «Гумматов
150

Осипенков проти України

проти Азербайджану» (Hummatov v. Azerbaijan) (заяви № 9852/03 та
№ 13413/04, пункти 112–122, від 29 листопада 2007 року); «Ухань
проти України» (Ukhan v. Ukraine) (заява № 30628/02, пункти 77–
83, від 18 грудня 2008 року); «Петухов проти України» (Petukhov v.
Ukraine) (заява № 43374/02, пункти 91–98, від 21 жовтня 2010 року)
та «Сергій Антонов проти України» (Sergey Antonov v. Ukraine) (заява
№ 40512/13, пункти 70–75, від 22 жовтня 2015 року).
25. Повертаючись до обставин цієї справи, Суд, насамперед,
зазначає, що суть скарги заявника у цій справі стосується проведення із запізненням обстеження його хвороби серця у закладі
охорони здоров’я МОЗ. Він також зазначає, що хвороба, на яку
страждав заявник (див. пункт 8), була достатньо серйозною, щоб
вплинути на його повсякденну діяльність. Отже, він міг зазнати
значного занепокоєння щодо того, чи була належною надана йому
медична допомога.
26. Суд зазначає, що під час тримання під вартою заявник не
повністю залишився без медичної допомоги. Він отримував певні
лікарські засоби та пройшов низку обстежень. Проте Суд не може
погодитись із аргументом Уряду, що рівень наданої заявнику медичної допомоги був достатнім.
27. У зв’язку з цим Суд зазначає, що державні органи визнали
недостатнім оснащення та забезпечення працівниками медичної частини СІЗО для лікування хвороби серця заявника (див.
пункт 16). Це доводить, що у зв’язку з подальшим погіршенням
стану здоров’я заявник отримував лише симптоматичне лікування (див. пункти 15 та 18).
28. Також з наявних документальних доказів вбачається, що
визначення стратегії щодо подальшого лікування заявника було
можливим лише після проведення коронаровентрикулографії серця
(див. пункти 13 та 15). Хоча вперше це обстеження було рекомендоване у жовтні 2016 року (див. пункт 8), воно так і не було проведене.
29. Наведених міркувань достатньо для висновку Суду, що держава не дотрималась своїх зобов’язань за статтею 3 Конвенції.
Отже, було порушено це положення.
2. Стаття 13

30. Уряд заперечував проти доводів заявника та стверджував
про відсутність порушення статті 13 Конвенції.
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31. Суд нагадує, що він уже встановлював порушення статті 13
Конвенції у справах щодо України через відсутність ефективного засобу юридичного захисту у зв’язку зі скаргами на ненадання
медичної допомоги (див., серед інших джерел, згадане рішення
у справі «Сергій Антонов проти України» (Sergey Antonov v. Ukraine),
пункт 96 з подальшими посиланнями). Він не вбачає підстав для
іншого висновку у цій справі.
32. Отже, Суд доходить висновку, що було порушено статтю
13 Конвенції у зв’язку з відсутністю у національному законодавстві ефективного та доступного засобу юридичного захисту щодо
скарги заявника за статтею 3 Конвенції.
II. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 34 КОНВЕНЦІЇ
33. Заявник скаржився на порушення його права на подання
індивідуальної заяви у зв’язку з неспроможністю Уряду оперативно забезпечити його медичне обстеження після надання Судом
вказівки щодо вжиття тимчасового заходу відповідно до Правила 39 Регламенту Суду. Він посилався на статтю 34 Конвенції, яка
передбачає таке:
«Суд може приймати заяви від будь-якої особи, неурядової
організації або групи осіб, які вважають себе потерпілими від допущеного однією з Високих Договірних Сторін порушення прав,
викладених у Конвенції або протоколах до неї. Високі Договірні
Сторони зобов’язуються не перешкоджати жодним чином ефективному здійсненню цього права.»
34. Відповідні частини Правила 39 Регламенту Суду передбачають таке:
«1. Палата або, коли це доцільно, її голова може — на прохання сторони чи будь-якої іншої заінтересованої особи або з власної ініціативи — вказати сторонам, який тимчасовий захід, на її думку, слід
вжити в інтересах сторін або в інтересах належного провадження
у справі.
...
3. Палата може вимагати від сторін надання інформації стосовно
будь-якого питання, пов’язаного із здійсненням будь-якого тимчасового заходу, визначеного нею.»
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35. Застосовні загальні принципи викладені в рішенні у справі
«Паладі проти Молдови» [ВП] (Paladi v. Moldova) [GC] (заява № 39806/05,
пункти 84–92, від 10 березня 2009 року).
36. Насамперед, Суд зазначає, що 23 травня 2017 року він вирішив застосувати тимчасовий захід відповідно до Правила 39
Регламенту Суду (див. пункт 11). У зв’язку з погіршенням стану
здоров’я заявника 10 липня 2017 року Суд повторив своє попереднє рішення (див. пункт 17).
37. Стверджуючи про виконання тимчасового заходу, на який
було вказано 23 травня 2017 року, Уряд посилався на те, що 16 червня 2017 року заявник відмовився від запропонованого транспортування до м. Київ для отримання медичної консультації (див.
пункт 14). Уряд не надав інформації, яка б доводила, що він намагався виконати рішення Суду від 10 липня 2017 року.
38. У зв’язку з цим Суд не може погодитись з думкою Уряду, що
лише з огляду на відмову заявника Уряд був звільнений від свого
зобов’язання, визначеного вказівкою Суду від 10 липня 2017 року
відповідно до Правила 39 Регламенту Суду, а саме, що державні
органи повинні були забезпечити оперативне транспортування
заявника в умовах, які відповідали стану його здоров’я, до спеціалізованого медичного закладу з метою проходження ним необхідних медичних обстежень, таких як коронаровентрикулографія серця, для встановлення правильного діагнозу та отримання
заявником лікування у разі необхідності. З огляду на стан здоров’я
заявника на момент подій його прохання щодо транспортування
у спеціальній кареті швидкої допомоги було обґрунтованим та
навіть необхідним. Проте Уряд не довів, що вжив переконливих
засобів для забезпечення транспортування заявника до Київського СІЗО в умовах, які відповідали стану його здоров’я.
39. Мета тимчасового заходу, вказаного Судом 10 липня
2017 року, як вбачається з його формулювання, полягала у забезпеченні отримання заявником належної медичної допомоги під
час тримання під вартою протягом розгляду його справи Судом.
Проте ця мета не могла бути досягнута, оскільки адміністрація
СІЗО лише посилалась на попередню відмову заявника від транспортування, не обґрунтувавши свою бездіяльність.
40. У світлі наведеного Суд вважає, що держава порушила мету тимчасового заходу, яка полягала в уникненні можливого по153
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дальшого фізичного та психологічного страждання заявника та
захисті його здоров’я і життя. Відповідно, Суд доходить висновку,
що держава не дотрималася свого зобов’язання щодо виконання
тимчасового заходу, вказаного Судом відповідно до Правила 39,
і за обставин цієї справи не було нічого, що звільняло її від цього
зобов’язання. Отже, було порушено статтю 34 Конвенції.
III. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
41. Стаття 41 Конвенції передбачає:
«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї
і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності, надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію.»

42. Заявник вимагав 100 000 євро в якості відшкодування моральної шкоди. Він також вимагав 5000 євро, які, як він стверджував, витратить на операцію на серці, та 2000 євро для подальшої
реабілітації.
43. Уряд вважав ці вимоги необґрунтованими та надмірними.
44. Суд не може робити припущень щодо шкоди, яку може
зазнати заявник у майбутньому; отже, він відхиляє цю частину
вимоги. З іншого боку, з огляду на ситуацію заявника, він присуджує йому 4000 євро в якості відшкодування моральної шкоди.
45. Суд вважає за належне призначити пеню на підставі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, до
якої має бути додано три відсоткові пункти.
IV. ПРАВИЛО 39 РЕГЛАМЕНТУ СУДУ
46. З огляду на зміну фактичних обставин, які призвели до застосування у цій справі Правила 39 Регламенту Суду, зокрема у зв’язку
зі звільненням заявника з-під варти (див. пункт 19), Суд вважає за
належне скасувати тимчасовий захід, про який було вказано Уряду.
На цих підставах Суд одностайно

1. Оголошує заяву прийнятною.
2. Постановляє, що було порушено статтю 3 Конвенції.
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3. Постановляє, що було порушено статтю 13 Конвенції.
4. Постановляє, що було порушено статтю 34 Конвенції.
5. Вирішує скасувати тимчасовий захід, про який було вказано Уряду відповідно до Правила 39 Регламенту Суду.
6. Постановляє, що:
a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявнику 4000 (чотири тисячі) євро та додатково суму будь-якого податку, що може нараховуватись, в якості
відшкодування моральної шкоди; ця сума має бути конвертована в національну валюту держави-відповідача за
курсом на день здійснення платежу;
b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на зазначені суми нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі граничної
позичкової ставки Європейського центрального банку,
яка діятиме в період несплати, до якої має бути додано
три відсоткові пункти.
7. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 29 січня 2019 року відповідно до правила 77 §§2 і 3 Регламенту Суду.
А. Там’єтті
заступник секретаря

Ж. Раварані
голова
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CONSEIL
DE L’EUROPE

COUNCIL
O F EU R O P E

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
четверта СЕКЦІЯ
СПРАВА «ЧУПРИНА ПРОТИ УКРАЇНИ»
(Заява № 876/16)

Рішення
Страсбург
29 січня 2019 року
Це рішення набуває статусу остаточного відповідно до обставин, §2 статті 44 Конвенції. Воно може бути відредагованим.
У справі «Чуприна проти України»,

Європейський суд з прав людини (Четверта секція), засідаючи
палатою, до складу якої увійшли судді:
п. Ж. Раварані, голова,
п. М. Бошняк,
п. П. Пацолай,
та п. А. Там’єтті, заступник секретаря секції,
після обговорення за зачиненими дверима 8 січня 2019 року,
виносить таке рішення, що було прийняте цього дня:
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ПРОЦЕДУРА
1. Справу було розпочато за заявою (№ 876/16), яку 30 грудня
2015 року подав до Суду проти України на підставі статті 34 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі —
Конвенція) громадян України, пан Павло Володимирович Чуприна (далі — заявник).
2. Заявника представляв пан А. В. Лещенко, юрист, який практикує у м. Одеса. Уряд України (далі — Уряд) представляв його
Уповноважений пан І. Ліщина з Міністерства юстиції України.
3. 07 вересня 2016 року про скарги за статтями 3 та 13 Конвенції щодо стверджуваної відсутності доступу до належної
медичної допомоги під час тримання під вартою, умов тримання заявника під вартою у дисциплінарному ізоляторі з жовтня
2015 року до січня 2016 року та відсутності ефективного національного засобу юридичного захисту у зв’язку з наведеними
скаргами було повідомлено Уряд, а решту скарг у заяві було визнано неприйнятними відповідно до пункту 3 Правила 54 Регламенту Суду. Заява була розглянута у першочерговому порядку
відповідно до Правила 41 Регламенту Суду. Уряд заперечив проти розгляду заяви комітетом. Розглянувши заперечення Уряду,
Суд відхиляє його.

ФАКТИ
і. Конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
4. Заявник народився у 1978 році. Згідно з останньою наявною
інформацією на час подій у червні 2016 року заявник тримався
у Кіровоградському слідчому ізоляторі № 14 (далі — СІЗО).
5. У січні 2013 року заявник почав відбувати покарання у виді
позбавлення волі строком десять років за вчинення умисного
вбивства. У лютому 2013 року він був поміщений до Кіровоградської виправної колонії № 6 (далі — виправна колонія).
6. У квітні 2014 року стан здоров’я заявника погіршився. Він
скаржився на жар, біль у животі та нудоту. Після огляду у Кіровоградській обласній лікарні заявнику було діагностовано хроніч157
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ний калькульозний холецистит (камені у жовчному міхурі) та
хронічний гастродуоденіт у стадії загострення.
7. 11 квітня 2014 року заявник звернувся до медичної частини виправної колонії зі скаргою на погане самопочуття. Він був
негайно оглянутий та йому було діагностовано гастродуоденіт у
стадії загострення та хронічний калькульозний холецистит. Згідно з матеріалами справи лікування йому призначено не було.
8. 22 серпня 2014 року заявник знову звернувся до медичної
частини виправної колонії зі скаргою на погане самопочуття.
Йому було діагностовано хронічний гастродуоденіт у стадії загострення та призначено дієтичне харчування на три дні.
9. 06, 08 і 13 жовтня, 05 листопада 2014 року і 06 березня
2015 року у відповідь на подальші скарги заявника йому було
призначено амбулаторне лікування. Згідно з твердженнями Уряду амбулаторне лікування складалося з прийому медичних препаратів, які надавалися заявнику у різному поєднанні, зокрема,
папаверіну, ко-тримоксазолу, азітроміцину та бромгексину.
10. Після ще однієї такої скарги 16 квітня 2015 року лікар виправної колонії діагностував заявнику хронічний гастродуоденіт
у стадії загострення та рекомендував йому пройти обстеження
у спеціалізованому медичному закладі, щоб вирішити, чи потребував він хірургічного втручання. Сторони не поінформували
Суд, чи пройшов заявник рекомендоване обстеження.
11. З 02 до 29 травня та з 03 до 11 червня 2015 року заявник проходив стаціонарне лікування хронічного гастродуоденіту у стадії
загострення у медичній частині виправної колонії. Згідно з твердженнями Уряду йому надавалися призначені медичні препарати
і стан його здоров’я покращився.
12. 10 липня 2015 року його оглянув лікар-терапевт Центральної міської лікарні м. Кіровограда, який підтвердив раніше встановлені діагнози та рекомендував стаціонарне лікування і дієтичне харчування.
13. З 28 липня до 10 вересня 2015 року заявник проходив
стаціонарне лікування калькульозного холециститу у стадії
нестійкої ремісії у лікарні при Бучанській виправній колонії
№ 85. Заявник стверджував, що отримуване ним лікування було неналежним та призвело до погіршення стану його здоров’я.
Він також стверджував, що операція у зв’язку з його калькуль158
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озним холециститом була призначена, проте через відсутність
коштів проведена не була.
14. 21 вересня 2015 року він був переведений назад до виправної колонії. Тим часом він тримався у Київському та Одеському
СІЗО. Під час тримання його під вартою з 14 до 21 вересня 2015 року він скаржився адміністрації СІЗО на біль у животі та нудоту,
але, як стверджувалося, безрезультатно.
15. 08 жовтня 2015 року заявник на три місяці був поміщений
до дисциплінарного ізолятору виправної колонії в якості покарання за вживання спиртних напоїв. Згідно з твердженнями заявника умови тримання його під вартою в ізоляторі були дуже
поганими: він страждав через відсутність свіжого повітря, низьку
температуру, антисанітарні умови та високу вологість. Крім того,
він нібито не мав матрацу для сну.
16. Згідно з твердженнями Уряду 08 жовтня 2015 року начальник виправної колонії виніс постанову про поміщення заявника
до дисциплінарного ізолятора через вживання спиртних напоїв.
30 грудня 2015 року він був достроково звільнений з дисциплінарного ізолятора.
17. 12 жовтня 2015 року захисник заявника звернувся до прокуратури Кіровоградської області зі скаргою на неотримання заявником необхідної медичної допомоги під час тримання його
під вартою. Зокрема, він стверджував, що необхідна заявнику
операція була відкладена через відсутність коштів.
18. 23 жовтня 2015 року лікар виправної колонії повторно оглянув заявника та діагностував йому хронічний калькульозний
холецистит у стадії нестійкої ремісії. Він призначив заявнику медичні препарати та рекомендував оперативне лікування у плановому порядку.
19. 09 листопада 2015 року управління Державної пенітенціарної служби України в Кіровоградській області звернулося до
лікарні при Бучанській виправній колонії № 85 із запитом на госпіталізацію заявника. 09 грудня 2015 року у задоволенні запиту
було відмовлено через відсутність вільних місць у лікарні.
20. 11 грудня 2015 року та 16 січня 2016 року управління Дер
жавної пенітенціарної служби України повторно направило запити на госпіталізацію заявника до лікарні при Дніпропетровській
установі виконання покарань № 4. 27 січня 2016 року управлін159
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ня Державної пенітенціарної служби України прийняло рішення
про переведення заявника до лікарні для проведення необхідної
операції.
21. 12 лютого 2016 року заявник поінформував начальника
виправної колонії, що він відмовився від запропонованого йому
лікування у лікарнях при Дніпропетровському та Харківському
СІЗО через недовіру до лікарів цих установ. У той самий день заявник погодився на проходження лікування у будь-якій іншій медичній установі.
22. 22 квітня 2016 року внаслідок погіршення стану його
здоров’я заявника перевезли каретою швидкої допомоги до Кіровоградської обласної лікарні, де його оглянув хірург і діагностував калькульозний холецистит, хронічний панкреатит та дифузні
зміни печінки.
23. Згідно з твердженнями Уряду стан здоров’я заявника станом на листопад 2016 року був задовільним. Жодного документального доказу цього твердження Уряд не надав.

ПРАВО
I. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 3 КОНВЕНЦІЇ
24. Заявник скаржився на неналежні умови тримання його
під вартою у дисциплінарному ізоляторі з 07 жовтня до 30 грудня
2015 року та на неотримання ним належного медичної допомоги
під час тримання під вартою. Він посилався на статтю 3 Конвенції, яка передбачає:
«Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню.»
A. щодо прийнятності

25. Уряд стверджував, що заявник не вичерпав національні
засоби юридичного захисту щодо його скарги на умови тримання
під вартою у дисциплінарному ізоляторі з 07 жовтня до 30 грудня 2015 року, оскільки він не звертався зі скаргою до прокурора.
На думку Уряду така скарга могла бути ефективною та становити
доступний засіб юридичного захисту у ситуації заявника.
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26. Заявник не прокоментував заперечення Уряду.
27. Суд не вважає за необхідне розглядати заперечення Уряду
щодо вичерпання національних засобів юридичного захисту, оскільки він вважає, що ця частина заяви у будь-якому разі є неприйнятною з таких причин.
28. Суд повторює, що хоча у справах щодо побутових умов
тримання заявника під вартою він не завжди вимагає від заявника документального підтвердження всіх та кожного твердження,
визнаючи, що відповідна інформація та можливість перевірити
факти у таких справах, перш за все, знаходиться в руках державних органів, для того щоб Суд переклав тягар доведення та розглянув скарги по суті, ці скарги мають щонайменше бути чіткими
та належним чином сформульованими (див., наприклад, рішення
у справі «Ухань проти України» (Ukhan v. Ukraine), заява № 30628/02,
пункт 64, від 18 грудня 2008 року).
29. Суд зазначає, що на відміну від доволі детальних скарг щодо
ненадання медичної допомоги, більшість доводів заявника щодо
цієї частини заяви обмежувалася нечіткими та загальними формулюваннями. Вони стосувалися стверджуваної відсутності свіжого
повітря, низької температури, антисанітарних умов, високої вологості та відсутності матрацу для сну. Заявник не надав детальної
інформації чи доказів. Він також не зазначив характер, рівень та
тривалість страждань, спричинених оскаржуваними обмеженнями, та не довів, що його страждання досягнули рівня суворості,
який підпадає під дію статті 3 Конвенції. Заявник не прокоментував заперечення Уряду та не конкретизував свої аргументи шляхом
надання більш детальної інформації щодо цієї скарги. Зрештою
Суд не може не зауважити, що у своїй скарзі до прокуратури Кіровоградської області від 12 жовтня 2015 року на ненадання медичної
допомоги під час тримання його під вартою захисник заявника не
згадував про неналежність умов тримання заявника під вартою
у дисциплінарному ізоляторі (див. пункт 17).
30. Загалом Суд доходить висновку, що порушені заявником
у цій частині заяви питання не виявляють жодних ознак порушення прав та свобод, встановлених у Конвенції та протоколах до неї.
31. З цього випливає, що ця частина заяви є явно необґрунтованою та має бути відхилена відповідно до підпункту «а» пункту 3
та пункту 4 статті 35 Конвенції.
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32. Скарга на ненадання належної медичної допомоги під час
тримання під вартою навпаки не є явно необґрунтованою у розумінні підпункту «а» пункту 3 статті 35 Конвенції. Зазначаючи
також, що вона не є неприйнятною з будь-яких інших підстав, Суд
оголошує її прийнятною.
B. щодо суті

33. Уряд доводив, що стан здоров’я заявника під час тримання його під вартою в установах виконання покарань перебував
під ретельним медичним наглядом, йому надавалася належна та
адекватна медична допомога як в установах виконання покарань,
так і у закладах охорони здоров’я МОЗ України. Він також наголосив, що затримки у наданні заявнику медичної допомоги були
спричинені його відмовою від переведення до лікарні 12 лютого
2016 року.
34. Суд неодноразово наголошував, що відсутність належної
медичної допомоги під час тримання під вартою може становити
поводження, що суперечить статті 3 Конвенції (див., серед багатьох інших джерел, рішення у справі «Хумматов проти Азербайджану» (Hummatov v. Azerbaijan), заява № 9852/03 та № 13413/04,
пункти 112–122, від 29 листопада 2007 року; згадане рішення
у справі «Ухань проти України» (Ukhan v. Ukraine), пункти 77–83,
та рішення у справі «Петухов проти України» (Petukhov v. Ukraine),
заява № 43374/02, пункти 91–98, від 21 жовтня 2010 року).
35. Інші відповідні принципи, встановлені Судом у його практиці щодо статті 3 Конвенції та надання медичної допомоги під
час тримання під вартою, наведені в рішенні у справі «Сергій Антонов проти України» (Sergey Antonov v. Ukraine) (заява № 40512/13,
пункти 70–75, від 22 жовтня 2015 року).
36. Повертаючись до обставин цієї справи, Суд, перш за все,
зазначає, що хвороба, на яку страждав заявник (див. пункт 6), була
достатньо серйозною, щоб вплинути на його повсякденну діяльність. Отже, він міг зазнати значного занепокоєння щодо того, чи
була належною надана йому медична допомога.
37. Суд зазначає, що державним органам знадобилося чотири місяці для призначення заявнику дієтичного харчування (див.
пункт 8). Потім їм знадобилося ще півтора місяці для призначен162
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ня йому амбулаторного лікування, яке складалося з прийому медичних препаратів (див. пункт 9).
38. У світлі зазначеного Суд доходить висновку, що понад
п’ять місяців державні органи не реагували вчасно та належним
чином на хворобу заявника. З наявних матеріалів не вбачається,
що упродовж цього часу вживались розумні заходи для лікування
зазначеного захворювання.
39. Суд також зазначає, що у жовтні 2015 року заявнику було
рекомендоване планове оперативне лікування його хронічного
калькульозного холециститу (див. пункт 18). Проте операція, вочевидь, проведена не була, тоді як Уряд не надав жодного пояснення щодо цього. Аналогічно Уряд не надав жодного пояснення
щодо непроведення обстеження заявника у зв’язку з його хронічним гастродуоденітом (див. пункт 10).
40. Суд пам’ятає, що управління Державної пенітенціарної
служби України зверталось із запитом на госпіталізацію заявника для проведення операції у листопаді 2015 року, але через
відсутність вільних місць у лікарні у грудні 2015 року запит
був залишений без задоволення (див. пункт 19). Також, дійсно,
у лютому 2016 року управління Державної пенітенціарної служби України повторно намагалося організувати госпіталізацію
заявника до лікарень СІЗО, від якої заявник відмовився. Проте
ця відмова супроводжувалася наданою у той самий день згодою
заявника на госпіталізацію до будь-якої іншої медичної установи для проведення операції (див. пункт 21). З доводів Уряду
вбачається, що жодних подальших спроб для організації операції вжито не було.
41. Суд також зазначає, що у квітні 2016 року стан здоров’я
заявника знову погіршився (див. пункт 22). Однак залишається
невідомим, які заходи, якщо такі були, були вжиті державними
органами у зв’язку з цим.
42. У світлі зазначеного Суд вважає, що необґрунтовані затримки у наданні державними органами заявнику медичної допомоги одразу після встановлення його діагнозу, незабезпечення
його госпіталізації до лікарні для проведення операції та подальше погіршення стану його здоров’я є достатніми свідченнями
серйозного порушення державою-відповідачем свого обов’язку
щодо надання йому належної медичної допомоги під час триман163
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ня під вартою, що становило нелюдське та таке, що принижує гідність, поводження у порушення статті 3 Конвенції.
II. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 13 КОНВЕНЦІЇ
43. Заявник скаржився на відсутність у його розпорядження
ефективного національного засобу юридичного захисту у зв’язку
з його скаргами за статтею 3 Конвенції на стверджуване ненадання належної медичної допомоги. Він посилався на статтю 13 Конвенції, яка передбачає:
«Кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які
здійснювали свої офіційні повноваження.»
A. щодо прийнятності

44. Суд зазначає, що ця скарга не є явно необґрунтованою
у розумінні підпункту «а» пункту 3 статті 35 Конвенції або дійсно неприйнятною з будь-яких інших підстав. Тому вона має бути
визнана прийнятною.
B. щодо суті

45. Без надання додаткових коментарів Уряд стверджував, що
заявник мав ефективні національні засоби юридичного захисту
у зв’язку зі стверджуваною неналежністю медичної допомоги.
46. Суд повторює, що він уже встановлював порушення статті 13 Конвенції у справах щодо України через відсутність ефективного національного засобу юридичного захисту у зв’язку зі скаргами на ненадання медичної допомоги (див, серед інших джерел,
згадане рішення у справі «Сергій Антонов проти України» (Sergey
Antonov v. Ukraine), пункт 96 з подальшими посиланнями). Суд не
вбачає підстав для іншого висновку у цій справі.
47. Тому Суд доходить висновку, що було порушено статтю 13
Конвенції у зв’язку з відсутністю у національному законодавстві
ефективного та доступного засобу юридичного захисту щодо скарги заявника за статтею 3 Конвенції.
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III. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
48. Стаття 41 Конвенції передбачає:
«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї
і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності, надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію.»

49. Заявник не подав вимог щодо справедливої сатисфакції.
Отже, Суд вважає, що у зв’язку з цим немає підстав присуджувати
йому якусь суму.
На цих підставах Суд одностайно

1. Оголошує прийнятними скаргу за статтею 3 Конвенції на
стверджувану відсутність доступу до неналежної медичної допомоги під час тримання під вартою та скаргу за статтею 13 Конвенції на відсутність ефективного національного засобу юридичного
захисту у зв’язку з цією скаргою.
2. Оголошує решту скарг у заяві неприйнятними.
3. Постановляє, що було порушено статтю 3 Конвенції.
4. Постановляє, що було порушено статтю 13 Конвенції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 29 січня
2019 року відповідно до правила 77 §§2 і 3 Регламенту Суду.
А. Там’єтті
заступник секретаря

Ж. Раварані
голова
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CONSEIL
DE L’EUROPE

COUNCIL
O F EU R O P E

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
четверта СЕКЦІЯ
СПРАВА «МЕДЯНІКОВ ПРОТИ УКРАЇНИ»
(Заява № 31694/06)

Рішення
Страсбург
19 лютого 2019 року
Це рішення набуває статусу остаточного відповідно до обставин, §2 статті 44 Конвенції. Воно може бути відредагованим.
У справі «Медяніков проти України»,

Європейський суд з прав людини (Четверта секція), засідаючи
палатою, до складу якої увійшли судді:
п. Ж. Раварані, голова,
п. М. Бошняк,
п. П. Пацолай,
та п. А. Там’єтті, заступник секретаря секції,
після обговорення за зачиненими дверима 29 січня 2019 року, виносить таке рішення, що було прийняте цього дня:
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ПРОЦЕДУРА
1. Справу було розпочато за заявою (№ 31694/06), яку 19 вересня 2006 року подав до Суду проти України на підставі статті 34 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод
(далі — Конвенція) громадянин України, пан Едуард Валерійович
Медяніков (далі — заявник).
2. Заявника представляв пан Т. О. Калмиков, юрист, який
практикує у м. Харків. Уряд України (далі — Уряд) представляв
його Уповноважений, пан І. Ліщина з Міністерства юстиції.
3. 11 січня 2011 року про заяву було повідомлено Уряд. 30 листопада 2017 року Уряд було повідомлено про скарги за статтями 3
та 34 Конвенції щодо стверджуваної відсутності доступу до належної медичної допомоги під час тримання під вартою та стверджуваного перешкоджання праву на подання індивідуальної заяви. Решту скарг у заяві, у тому числі скарги щодо справедливості
кримінального провадження проти заявника, були визнані неприйнятними відповідно до пункту 3 Правила 54 Регламенту Суду.
4. Уряд заперечив проти розгляду заяви комітетом. Розглянувши заперечення Уряду, Суд відхиляє його.

ФАКТИ
I. конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
5. Заявник народився у 1972 році та наразі відбуває покарання
у виді довічного позбавлення волі у Ладижинській виправній колонії № 39 (далі — колонія).
A. Події, що передували справі

6. 25 листопада 2004 року Апеляційний суд Донецької області визнав заявника винним у вчиненні кількох злочинів та обрав
йому покарання у виді довічного позбавлення волі з конфіскацією
усього належного йому майна. 23 лютого 2006 року Верховний Суд
України залишив у силі цей вирок, частково змінивши його.
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7. З 26 серпня 2003 року заявник тримався у різних установах
виконання покарань, спочатку під час слідства і розгляду його
справи та згодом після його засудження.
B. Лікування туберкульозу заявника

8. 26 серпня 2003 року на період проведення досудового слідства заявника помістили до слідчого ізолятора у м. Донецьк (СІЗО
№ 5). 25 січня 2007 року йому діагностували туберкульоз. У матеріалах справи є інший доказ, з якого вбачається, що діагноз туберкульоз йому встановили 01 лютого 2007 року.
9. 16 березня 2007 року після закінчення досудового слідства
провадження заявника перевели до Ладижинської колонії.
10. 20 березня 2007 року було проведено попереднє обстеження заявника разом із лабораторними аналізами та флюорографією. У зв’язку з наявністю в нього залишкових змін після туберкульозу заявнику встановили медичний нагляд.
11. Згідно з твердженнями Уряду заявник перебував під медичним наглядом та отримував належну медичну допомогу
у зв’язку з туберкульозом. Зокрема, у період з 20 березня 2007 року
до 26 лютого 2018 року його регулярно оглядали лікарі колонії та
він отримував призначене лікування. У результаті кожного курсу
лікування стан його здоров’я покращувався. Уряд не уточнив частоту регулярних оглядів та лікування заявника протягом цього
періоду.
C. Лікування Гепатиту С заявника

12. У грудні 2011 року аналіз крові показав, що заявник заразився гепатитом С. Згідно з твердженнями заявника йому відмовили у доступі до копій результатів аналізу.
13. Згідно з твердженнями Уряду 28 лютого 2012 року заявника оглянув лікар колонії, який діагностував йому хронічний
персистуючий гепатит у стадії ремісії. Заявнику призначили лікування.
14. 16 травня 2012 року лікарі з Вінницького обласного Центру
з профілактики та боротьби зі СНІДом діагностували в заявника
гепатит С у стадії ремісії без ураження печінки. Згідно з тверд168

Медяніков проти України

женнями Уряду заявнику призначили симптоматичне лікування
та у результаті цього лікування стан його здоров’я покращився.
Уряд не уточнив характер лікування.
15. Згідно з твердженнями Уряду заявник оглядався лікарями
колонії, йому призначалися усі необхідні ліки та спеціальна дієта.
Уряд не уточнив частоту лікування або характер дієти, призначених заявнику.
16. Уряд також зазначив, що з 23 лютого до 20 березня 2015 року
заявник лікувався у багатопрофільній лікарні при Стрижавській
виправній колонії № 81. У результаті цього лікування стан його
здоров’я покращився. Характер лікування не уточнювався.
17. Уряд також зауважив, що станом на 26 лютого 2018 року заявник залишався під постійним наглядом лікарів колонії та стан
його здоров’я був задовільним.
D. Подання заяви до Суду

18. Згідно з твердженнями заявника під час тримання його під
вартою від неодноразово звертався до національних органів влади,
у тому числі до Апеляційного суду Донецької області (далі — Апеляційний суд), намагаючись отримати копії різних документів для
подання їх до Суду з метою обґрунтування своєї заяви.
19. Він додав, що у період з серпня до листопада 2006 року він
клопотав до апеляційного суду про надання йому копії його вироку. 08 серпня та 06 вересня 2006 року у задоволенні його клопотань
було відмолено, оскільки йому вже було надано копію цього документа під час кримінального провадження щодо нього, а законних
підстав для задоволення його клопотань не було. Згодом, 21 липня
2008 року, копія цього документа була надіслана заявнику.
20. У період з квітня до серпня 2009 року заявник клопотав до
апеляційного суду про надання йому копій декількох протоколів
судових засідань з матеріалів його кримінальної справи та справи
його спільника. Спочатку у задоволенні цих клопотань було відмолено у зв’язку з відсутністю законних підстав їх задоволення.
Згідно з твердженнями Уряду 10 вересня 2009 року заявник подав
ще одну заяву до апеляційного суду, в якій просив надати копії
протоколів судових засідань, касаційної скарги та інші документи з матеріалів його кримінальної справи. 02 жовтня 2009 ро169
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ку апеляційний суд надіслав заявнику запитувані копії, проте
виключив копії протоколів судових засідань, оскільки чинне на
час подій законодавство не передбачало їх надання. 21 квітня
2011 року Секретаріат Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини надіслав заявнику копії протоколів
судових засідань.
21. Листами від 12 та 17 січня 2017 року апеляційний суд відмовив у задоволенні клопотань заявника про надання копії його заяви про поновлення строку на апеляційне оскарження його
вироку від 25 листопада 2004 року та копії постанови суду від
26 жовтня 2016 року, якою було відмолено у задоволенні цієї заяви. Апеляційний суд зазначив, що матеріали кримінальної справи заявника були направлені до Вищого спеціалізованого суду
України з розгляду цивільних і кримінальних справ за запитом
останнього. Заявник не отримав копії запитуваних документів.
II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
ТА НАЦІОНАЛЬНІ І МІЖНАРОДНІ ДОКУМЕНТИ
22. Відповідне національне законодавство, а також національні і міжнародні документи щодо лікування гепатиту наведені
в рішення у справі «Сергій Антонов проти України» (Sergey Antonov
v. Ukraine) (заява № 40512/13, пункти 40–56, 22 жовтня 2015 року).
23. Відповідні національні та міжнародні документи щодо
лікування туберкульозу наведені в рішенні у справі «Логвиненко
проти України» (Logvinenko v. Ukraine) (заява № 13448/07, пункти 38,
41, 49, 50, від 14 жовтня 2010 року).
24. Відповідні витяги з рекомендацій Всесвітньої організації
охорони здоров’я (ВООЗ) щодо лікування туберкульозу (1997 рік)
наведені в рішення у справі «Васюков проти Росії» (Vasyukov v.
Russia) (заява № 2974/05, пункт 50, від 05 квітня 2011 року).
25. Відповідні положення національного законодавства та
відповідні положення Рекомендації Rec(2006)2 Комітету міністрів
державам-членам щодо Європейських пенітенціарних правил
узагальнені та наведені в рішенні у справі «Найден проти України»
(Naydyon v. Ukraine) (заява № 16474/03, пункти 35–38 і 41, 42, від 14
жовтня 2010 року), яке головним чином стосувалося нездатності
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державних органів забезпечити заявнику можливість отримати
копії документів, необхідних для його заяви до Суду.

ПРАВО
I. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 3 КОНВЕНЦІЇ
26. Заявник скаржився на зараження туберкульозом і гепатитом С під час тримання під вартою та на ненадання належної медичної допомоги у зв’язку з цими захворюваннями. Він посилався
на статтю 3 Конвенції, яка передбачає:
«Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню.»
A. щодо прийнятності

27. Суд вважає, що ця скарга не є явно необґрунтованою у розумінні підпункту «а» пункту 3 статті 35 Конвенції та не є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Отже, вона має бути визнана
прийнятною.
B. щодо суті

1. Доводи сторін

28. Заявник стверджував, що під час тримання під вартою
він не отримував необхідну медичну допомогу та лікування від
туберкульозу та гепатиту С. Він також заперечував правдивість
доводів Уряду щодо наданого йому лікування. Він наголошував,
що усі доводи Уряду стосовно його скарг на стан здоров’я супроводжувалися висновками про «поліпшення» та «одужання». Щодо
лікування гепатиту у Стрижавській виправній колонії № 81 (див.
пункт 16) заявник зазначив, що насправді лікування складалося
з підтримуючої терапії, а деякі лікарські засоби, які він міг приймати, надавалися його родичами. Насамкінець, він зазначив, що
у 2007–2008 роках він не отримував жодного лікування від туберкульозу.
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29. Уряд стверджував, що протягом усього періоду тримання
під вартою заявник перебував під постійним медичним наглядом
та отримував медичну допомогу і лікування. Уряд також наголосив, що лікування було належним, оскільки заявник відчував полегшення наприкінці кожного курсу.
2. Оцінка Суду

30. Суд неодноразово наголошував, що відсутність належної
медичної допомоги під час тримання під вартою може становити поводження, що суперечить статті 3 Конвенції (див., серед
багатьох джерел, рішення у справах «Хумматов проти Азербайджану» (Hummatov v. Azerbaijan), заява № 9852/03 та № 13413/04,
пункти 112–122, від 29 листопада 2007 року; «Ухань проти України» (Ukhan v. Ukraine), пункти 77–83 та «Петухов проти України»
(Petukhov v. Ukraine), заява № 43374/02, пункти 91–98, від 21 жовтня
2010 року).
31. Інші відповідні принципи, встановлені Судом у його практиці щодо статті 3 Конвенції та надання медичної допомоги під
час тримання під вартою, наведені в рішенні у справі «Сергій Антонов проти України» (Sergey Antonov v. Ukraine) (заява № 40512/13,
пункти 70–75, від 22 жовтня 2015 року).
32. Суд також зазначає, що у низці справ він вирішував питання неналежної медичної допомоги та захисту від туберкульозу і гепатиту в установах виконання покарань України (див.,
наприклад, рішення у справах «Мельник проти України» (Melnik v.
Ukraine), заява № 72286/01, пункти 104–106, від 28 березня 2006 року, «Яковенко проти України» (Yakovenko v. Ukraine),заява № 15825/06,
пункти 97–102, від 25 жовтня 2007 року; «Похлєбін проти України»
(Pokhlebin v. Ukraine), заява № 35581/06, пункти 63–68, від 20 травня 2010 року; «Кондратьєв проти України» (Kondratyev v. Ukraine),
заява № 5203/09, пункт 72, від 15 грудня 2011 року; «Кушнір проти України» (Kushnir v. Ukraine), заява № 42184/09, пункти 142–149,
від 11 грудня 2014 року та «Пивоварник проти України» (Pivovarnik v.
Ukraine), заява № 29070/15, пункти 37–46, від 06 жовтня 2016 року).
33. Головними підставами для висновку Суду у цих справах
про ненадання заявникам належної медичної допомоги були відсутність оперативності та необґрунтовані затримки у проведенні
медичних обстежень, діагностуванні або початку лікування (див.,
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усі згадані рішення у справах «Мельник проти України» (Melnik v.
Ukraine), пункти 104 і 105; «Яковенко проти України» (Yakovenko v.
Ukraine), пункти 92, 93 та 98–100; «Кушнір проти України» (Kushnir
v. Ukraine), пункти 144 і 145; «Кондратьєв проти України» (Kondratyev
v. Ukraine), пункт 87 та «Пивоварник проти України» (Pivovarnik v.
Ukraine), пункти 37–46), а також відсутність кваліфікованих працівників або обладнання (див. згадане рішення у справі «Яковенко проти України» (Yakovenko v. Ukraine), пункти 96 і 97, та рішення у справі «Темченко проти України» (Temchenko v. Ukraine), заява
№ 30579/10, пункт 89, від 16 липня 2015 року).
34. Повертаючись до обставин цієї справи, Суд, перш за все,
зазначає, що хвороби, на які страждав заявник (див. пункт 8 та
13), були достатньо серйозними, щоб вплинути на його повсякденну діяльність. Отже, він міг зазнати значного занепокоєння
щодо того, чи була належною надана йому медична допомога.
35. Суду не була надана повна медична документація заявника. Однак заявник в обґрунтування своєї скарги за статтею 3
Конвенції надав інформацію щодо лікування, яке він отримував
під час тримання під вартою, та підтвердив її, inter alia, витягами
з його медичної картки. Уряд не надав медичних доказів на підтримку своїх тверджень про належність наданої заявнику медичної допомоги.
36. Крім того, надана Урядом інформація про лікування заявника має дуже загальний характер, що унеможливлює оцінку
Судом її відповідності та ефективності.
37. У зв’язку з цим Суд нагадує, що саме Уряд має надати
правдоподібні та переконливі докази того, що під час тримання
під вартою заявник отримав комплексну та належну медичну допомогу (див., серед іншого, рішення у справі «Савінов проти України» (Savinov v. Ukraine), заява № 5212/13, пункт 50, від 22 жовтня
2015 року).
38. Суд також зазначає, що лікування заявника, як вбачається, триває, і протягом одинадцяти (див. пункт 11) та шести років
(див. пункти 13 та 17) він лікувався від туберкульозу та гепатиту С
відповідно. На думку Суду той факт, що лікування заявника тривало протягом такого значного періоду часу свідчить, що воно не
супроводжувалося комплексною терапевтичною стратегією відповідно до вимог статті 3 Конвенції.
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39. Таким чином, наявна у справі інформація не дозволяє Суду вважати, що заявник отримував належне лікування від туберкульозу та гепатиту С.
40. У світлі викладеного Суд доходить висновку, що надана
заявнику медична допомога була неналежною. У результаті неналежності наданої йому медичної допомоги заявник зазнав страждань або труднощів, які перевищують невідворотний рівень
страждання, притаманний триманню під вартою, а його гідність
була принижена.
41. Отже, було порушено статтю 3 Конвенції.
II. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 34 КОНВЕНЦІЇ
42. Заявник скаржився, що національні органи влади перешкоджали йому у доступі до його кримінальної справи, яка була
необхідна йому для обгрунтування заяви до Суду. Він посилався
на статтю 34 Конвенції, яка передбачає:
«Суд може приймати заяви від будь-якої особи, неурядової організації або групи осіб, які вважають себе потерпілими від допущеного однією з Високих Договірних Сторін порушення прав, викладених у Конвенції або протоколах до неї. Високі Договірні Сторони
зобов’язуються не перешкоджати жодним чином ефективному здійсненню цього права.»

43. Уряд заперечив.
44. Перш за все, Суд зазначає, що не просив у заявника документи, на які він посилався (див. рушення у справі «Чайковський
проти України» (Chaykovskiy v. Ukraine), заява № 2295/06, пункт 94,
від 15 жовтня 2009 року, та для порівняння рішення у справі «Найден проти України» (Naydyon v. Ukraine), заява № 16474/03, пункти 24–26, від 14 жовтня 2010 року).
45. Щодо скарги заявника на ненадання копій документів з матеріалів його кримінальної справи, яка розглядалась на національному рівні, то Суд не потребував жодних додаткових документів
для висновку про неприйнятність його скарг, пов’язаних із цим
провадженням (див. пункт 3), оскільки його скарги щодо цього:
а) були подані явно поза межами шестимісячного строку
(див., для порівняння, наприклад, рішення у справі «Найден
проти України» (Naydyon v. Ukraine), пункти 17 та 18); та
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b) були частково несумісні з положеннями статті 6 Конвенції
за критерієм ratione materiae. Тому будь-які труднощі в отриманні документів з цих матеріалів справи, навіть якби
вони були доведені, не мали жодних наслідків для заяви
заявника до Суду (див. згадане рішення у справі «Чайков
ський проти України» (Chaykovskiy v. Ukraine), пункт 95).
46. З огляду на викладене Суд не вбачає жодних ознак перешкоджання заявнику в ефективному здійсненні права на подання
індивідуальної заяви.
47. Отже, Суд доходить висновку, що держава-відповідач дотрималася своїх зобов’язань за статтею 34 Конвенції.
III. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
48. Стаття 41 Конвенції передбачає:
«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї
і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони
передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності,
надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію.»
A. Шкода

49. Заявник вимагав 3000 євро в якості відшкодування матеріальної шкоди, якої він зазнав у зв’язку з придбанням лікарських засобів. Він також вимагав 10 000 євро в якості відшкодування моральної шкоди.
50. Уряд вважав ці вимоги необґрунтованими та надмірними.
51. Суд вважає вимогу заявника стосовно моральної шкоди
необґрунтованою та непідтвердженою жодними документами;
отже, він відхиляє цю вимогу. З іншого боку, він присуджує заявнику 3000 євро в якості відшкодування моральної шкоди та додатково суму будь-якого податку, що може нараховуватись.
B. Судові витрати

52. Заявник також вимагав 1500 євро в якості компенсації витрат на правову допомогу, понесених під час провадження у Суді,
50 євро в якості компенсації адміністративних витрат та 250 євро
в якості компенсації поштових витрат.
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53. Уряд вважав вимоги щодо компенсації витрат на правову
допомогу необґрунтованими та непідтвердженими жодними доказами.
54. Згідно з практикою Суду заявник має право на компенсацію судових та інших витрат, лише якщо буде доведено, що такі
витрати були фактичними і неминучими, а їхній розмір — обґрунтованим. У цій справі Суд з огляду на наявні в нього документи
та зазначені критерії присуджує 300 євро в якості компенсації
витрат, понесених під час провадження у Суді, та 50 євро в якості
компенсації поштових витрат та додатково суму будь-якого податку, що може нараховуватись заявнику.
C. Пеня

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

1. Оголошує заяву прийнятною.
2. Постановляє, що було порушено статтю 3 Конвенції.
3. Постановляє, що Україна дотрималась своїх зобов’язань за
статтею 34 Конвенції у зв’язку з відмовою державних органів надати заявнику копії документів для його заяви до Суду.
4. Постановляє, що:
a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявнику такі суми, які мають бути конвертовані в національну валюту держави-відповідача за курсом на день
здійснення платежу:
i) 3000 (три тисячі) євро та додатково суму будь-якого податку, що може нараховуватись, в якості відшкодування моральної шкоди;
ii) 350 (триста п’ятдесят) євро та додатково суму будь-якого податку, що може нараховуватись заявнику, в якості
компенсації судових та інших витрат;
b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на зазначені суми нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі граничної по176
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зичкової ставки Європейського центрального банку, яка
діятиме в період несплати, до якої має бути додано три
відсоткові пункти.
5. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 19 лютого 2019 року відповідно до правила 77 §§2 і 3 Регламенту Суду.
А. Там’єтті
заступник секретаря

Ж. Раварані
голова
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CONSEIL
DE L’EUROPE

COUNCIL
O F EU R O P E

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
четверта СЕКЦІЯ
СПРАВА «ПЕТУХОВ ПРОТИ УКРАЇНИ (№ 2)»
(Заява № 41216/13)

Рішення
Страсбург
12 березня 2019 року
ОСТАТОЧНЕ
09 вересня 2019 року
Це рішення набуває статусу остаточного відповідно до обставин, §2 статті 44 Конвенції. Воно може бути відредагованим.
У справі «Петухов проти України (№ 2)»,

Європейський суд з прав людини (Четверта секція), засідаючи
палатою, до складу якої увійшли судді:
пані Г. Юдківська,
п. П. П. де Альбукерке, голова,
п. Ф. Вегабовіч,		
п. Е. Куріс,
п. К. Ранцоні,		
п. М. Бошняк,
п. П. Пацолай,		
та пані М. Цирлі, секретар секції,
178

Петухов проти України (№ 2)

після обговорення за зачиненими дверима 22 січня 2019 року, виносить таке рішення, що було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА
1. Справу було розпочато за заявою (№ 41216/13), яку 11 червня
2013 року подав до Суду проти України на підставі статті 34 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі —
Конвенція) громадянин України, пан Володимир Сергійович Петухов (далі — заявник).
2. Заявника представляли пан А. П. Бущенко, пан М. О. Тарахкало, пан І. В. Караман і пані І. А. Бойкова, юристи, які на момент подій практикували у м. Київ. У травні та грудні 2017 року
пан Караман і пан Бущенко відповідно поінформували Суд, що їхня робота над цією справою завершена та у зв’язку зі зміною місця
роботи вони більше не можуть представляти заявника. Уряд України (далі — Уряд) представляв його Уповноважений, на останніх етапах провадження пан І. Ліщина.
3. Заявник стверджував, зокрема, що тримався під вартою
у неналежних умовах і без надання належної медичної допомоги
всупереч стандартам, закріпленим статтею 3 Конвенції. За цим
самим положенням він також скаржився, що його покарання
у виді довічного позбавлення волі було de jure і de facto таким, яке
неможливо скоротити. Насамкінець, заявник скаржився за статтею 8 Конвенції на обмеження його права на побачення з родичами у виправній колонії.
4. 16 листопада 2015 року Уряд було повідомлено про скарги,
а решту скарг у заяві було визнано неприйнятними відповідно до
пункту 3 Правила 54 Регламенту Суду.

ФАКТИ
I. Конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
5. Заявник народився у 1973 році та відбуває покарання у виді
довічного позбавлення волі у Київському слідчому ізоляторі № 13
(далі — Київське СІЗО).
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A. Попереднє провадження у Суді (заява № 43374/02)

6. Заявник уже подавав до Суду заяву № 43374/02 від 12 листопада 2002 року, скаржачись, зокрема, на неналежність медичної
допомоги під час тримання під вартою. Він також висував декілька скарг щодо досудового тримання його під вартою та тривалості
кримінального провадження щодо нього.
7. 21 жовтня 2010 року Суд ухвалив рішення за зазначеною
заявою, в якому встановив порушення статей 3, 5, 6 і 13 Конвенції (див. рішення у справі «Петухов проти України» (Petukhov v.
Ukraine), заява № 43374/02, від 21 жовтня 2010 року).

B. Кримінальне провадження щодо заявника,
у результаті якого йому було обрано покарання
у виді довічного позбавлення волі

8. 03 грудня 2004 року Апеляційний суд міста Києва, діючи як суд першої інстанції, визнав заявника винним у вчиненні
низки тяжких злочинів у складі організованої злочинної групи,
а саме: декількох епізодів умисного вбивства при обтяжуючих обставинах, розбоїв, незаконного володіння зброєю і незаконного
заволодіння транспортним засобом, а також замаху на вбивство
працівників правоохоронних органів. Заявнику було обрано покарання у виді довічного позбавлення волі.
9. 24 травня 2005 року Верховний Суд України залишив цей
вирок без змін.

C. Умови тримання заявника під вартою

1. Побутові умови тримання під вартою

a) У Херсонській виправній колонії № 61
10. Заявник тримався у Херсонській виправній колонії № 61,
яка мала статус спеціалізованої туберкульозної (далі — ТБ) лікарні, упродовж таких періодів: з 03 липня 2010 року до 22 січня 2014 року, з 24 березня до 19 жовтня 2014 року та з 02 грудня
2014 року до 19 січня 2015 року.
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i) Виклад подій заявника
11. У всіх камерах, в яких тримався заявник (він вказував,
зокрема, камери № 3, № 4 і № 5), не вистачало денного освітлення та свіжого повітря. Вікна були вкриті непрозорою плівкою, яка
перешкоджала доступу природного світла, та відчинялися лише
частково. Штучна система вентиляції затягувала повітря лише
з коридору колонії.
12. В обґрунтування наведених тверджень заявник послався на
надісланий йому 16 жовтня 2013 року лист Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Як було вказано у листі, за скаргами
заявника на неналежні умови тримання його під вартою представник цього органу влади відвідав колонію. У листі було зазначено:
«...з метою виправлення виявлених недоліків керівництву управління Державної пенітенціарної служби України в Херсонській області було рекомендовано забезпечити належне природне освітлення
та штучну вентиляцію у приміщеннях, в яких Ви тримаєтеся, тривалість прогулянок у відповідності до вимог законодавства, медичну
допомогу та харчування, а також вибір продуктів харчування і предметів першої необхідності [доступних] у магазині колонії.»

13. У 2010-2014 роках у колонії було проведено капітальний
ремонт, який спричинив незручності ув’язненим, такі як шум,
пил та запах фарби.
14. Розташовані на даху подвір’я для прогулянок площею від
16 до 60 кв. м були брудними, заставленими будівельними матеріалами та не мали захисту від сонця або дощу. Хоча теоретично хворі на ТБ ув’язнені мали право на двогодинні щоденні прогулянки, на практиці можливі були лише одногодинні прогулянки.
15. Камера заявника знаходилася під постійним відеоспостереженням, у тому числі й туалет. В обґрунтування цього твердження заявник надав два зображення, роздруковані з відеозаписів, наданих адміністрацією колонії за його запитом. Як пояснив заявник, ці зображення були зроблені, коли він користувався
туалетом у положенні сидячи та стоячи. На першому зображенні
заявника неможливо було роздивитися, на другому зображенні було видно його голову. Захисник заявника зверталася до адміністрації колонії зі скаргами на постійне відеоспостереження.
У травні та липні 2014 року управління Державного департаменту
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України з питань виконання покарань (далі — департамент з питань виконання покарань) у Херсонській області (далі — обласне
управління) відповіло їй, що це був встановлений законодавством
захід безпеки, про який засудженим до довічного позбавлення
волі було відомо, а приватність заявника не було порушено, оскільки відеокамера, яка дійсно була встановлена над туалетом, не
охоплювала саме його.
16. Приміщення колонії не дезінфікувалися належним чином,
а часте переведення засуджених до довічного позбавлення волі
з однієї камери до іншої було небезпечним для їхнього здоров’я.
17. При вимкненій системі центрального опалення температура
у камерах була надзвичайно низькою. Наприклад, 30 квітня 2014 року заявник поскаржився адміністрації колонії, що в його камері
було занадто холодно (систему центрального опалення вимкнули
31 березня 2014 року), а у задоволенні його клопотань про надання
дозволу на придбання портативного обігрівача за власний кошт було свавільно відмовлено. 19 травня 2014 року виконувач обов’язків
начальника колонії відповів йому, що використання ув’язненими
портативних обігрівачів не було передбачено законодавством.
18. Питна вода була надзвичайно низької якості, що, на думку
заявника, частково було наслідком поганого стану трубопроводу.
19. Харчування, яке надавалося ув’язненим, було неналежним
і недостатнім та не відповідало потребам осіб, які страждали на
ТБ. М’ясо, молочні продукти, фрукти та овочі можна було отримати лише від родичів або придбати у магазині колонії.
ii) Виклад подій Уряду
20. Умови тримання заявника під вартою були задовільними. Вони були додатково покращені за рахунок ремонту будівлі.
У кожній камері були вікна розміром 130 см на 110 см з квартиркою. Вікна були вкриті непрозорою плівкою («типу мороз»), яка
пропускала світло.
21. Незважаючи на відсутність достатнього фінансування для
модернізації вентиляційної системи з метою покращення роботи штучної вентиляції на внутрішніх стінах було встановлено
повітропроводи.
22. Камери ділилися на призначені для ув’язнених з активним
мікобактеріальним ТБ (далі — MБT+) і неактивним МБТ (далі —
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MБT-). Переміщення відбувалось або між камерами MБT+, або між
камерами MБT-, але не з камер однієї категорії до іншої. Камери
щоденно дезінфікувалися спеціальними рідкими дезінфікуючими засобами. Додатково проводилася щоденна дезінфекція портативними ультрафіолетовими бактерицидними лампами, застосування яких фіксувалося у спеціальному журналі реєстрації.
Матраци, подушки та ковдри регулярно дезінфікувалися.
23. Херсонська виправна колонія № 61 мала статус туберкульозної лікарні, її ув’язнені отримували п’ятиразове харчування.
Зокрема, щодня ув’язнені забезпечувались: 450 г хліба, 85 г крупи,
540 г картоплі, 550 г овочів, 300 г фруктів, 21 г олії, 200 г фруктового соку, 50 г масла, 500 г молока, 100 г кисломолочного сиру, 15 г
твердого сира, 1 яйцем, 30 г сметани, 310 г курячого м’яса, 110 г
риби, 60 г цукру, 5 г меду, 40 г кондитерських виробів, 4 г цикорію,
3 г кави та 1 г чаю. Перший сніданок зазвичай складався з каші або
макаронів, смаженого або тушкованого м’яса із соусом, кави, молока, хліба та масла. Другий сніданок складався з какао з молоком
або компоту, горіхів, пряника, кисломолочного сиру та сметани.
На обід ув’язненим давали борщ або суп з крупою чи макаронами,
або розсольник на м’ясному бульйоні, кашу або тушковану капусту, смажене або тушковане м’ясо із соусом, овочевий салат і хліб.
Після обіду їм давали фруктовий сік і фрукти. На вечерю ув’язнені
отримували овочеве рагу або картопляне пюре, смажену або тушковану рибу, чай і хліб з маслом. Загальна енергетична цінність
добового раціону харчування становила 3 198 калорій.
24. Усі продукти харчування, які постачали до колонії, мали
сертифікати якості, а також висновки санітарно-епідемічної експертизи, ветеринарне свідоцтво та інші сертифікати. М’ясо та
риба зберігалися у холодильних камерах. У колонії була власна
пекарня, яка випікала хліб із борошна першого ґатунку.
25. Якість води, що постачалася до колонії, регулярно перевіряли. Тринадцять висновків санітарно-мікробіологічних досліджень водопровідної води, проведених у різні дати з 2010 до
2014 років, доводили, що вода була цілком придатною для пиття.
b) У Херсонському слідчому ізоляторі (далі — Херсонське СІЗО)
26. Заявник тримався у камерах № 392 і № 394 Херсонського
СІЗО з 22 січня до 24 березня 2014 року.
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i) Виклад подій заявника
27. Херсонське СІЗО розміщувалось у старій будівлі в аварійному технічному стані. Камери були холодними та вогкими, стіни
камер були вкриті цвіллю та грибком. Шибки були розбиті та частково відсутні.
28. В обґрунтування своїх тверджень заявник надав вісім кольорових фотографій деяких приміщень, які, за його словами,
були його камерами у Херсонському СІЗО. На фотографіях було
видно, зокрема, великі темні плями на стелі та стінах, а вікно
з металевою решіткою було частково закрите пластиком або тканиною.
29. Заявник зазначив, що 03 березня 2014 року його захисник
поскаржилася до прокуратури Херсонської області на жахливі
умови тримання його під вартою. У своїй скарзі вона зазначила,
що камеру № 394, до якої заявника помістили 22 січня 2014 року, адміністрація СІЗО визнала непридатною для використання
через протікання стелі, високу вологість та низьку температуру.
Хоча на короткий період заявника перевели до камери № 392,
згодом його знову помістили до камери № 394, умови в якій були явно несумісні зі станом його здоров’я. Прокурор відповів, що
умови тримання заявника під вартою були задовільними.
ii) Виклад подій Уряду
30. Обидві камери, щодо яких скаржився заявник, були у задовільному стані. Камера № 392 площею 22,8 квадратні метри була
обладнана десятьма ліжками. У камері № 394 площею 10,7 квадратних метрів було чотири ліжка.
31. У кожній камері було по одному вікну. Станом на 20 березня 2014 року температура у камері № 392 становила +21 °C, а у камері № 394 — +22 °C.
32. У камерах було цілодобове водопостачання, а санітарні
вузли функціонували належним чином.
33. Адміністрація СІЗО визнала, що камера № 394 потребувала ремонту, та відремонтувала її за кошти СІЗО. На період проведення ремонтних робіт заявника перевели до камери № 392. Після цього стіни камери № 394 були сухими та побіленими, а стеля
більше не протікала.
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2. Стан здоров’я заявника та медична допомога

34. Заявник страждав від залишкових змін множинного перелому лівої стегнової кістки внаслідок кульового поранення
у 1999 році. З 2002 року заявник також хворів на ТБ легень. Факти
щодо стану його здоров’я та лікування до його поміщення до Херсонської колонії № 61 були проаналізовані Судом у його рішенні
за попередньою заявою заявника до Суду (див. згадане рішення у
справі «Петухов проти України» (Petukhov v. Ukraine), пункти 33–66
і 73–101) та не згадуються у цьому рішенні.
35. Після діагностування рецидиву ТБ 02 лютого 2010 року, коли заявник тримався під вартою у Сокальській виправній колонії
№ 47, 03 липня 2010 року його перевели до Херсонської виправної
колонії № 61, яка мала статус туберкульозної лікарні.
36. 13 липня 2010 року лікарі колонії повідомили про невдачу лікування ТБ заявника. Дослідження посівів мокротиння та
дослідження на чутливість до бактерій показали, що у нього розвинулась резистентність не лише до протитуберкульозних медичних препаратів першої лінії (ізоніазид, стрептоміцин і етамбутол), а й другої (канаміцин, етіонамід і парааміносаліцилова
кислота). У правій легені проявилися ознаки погіршення у зв’язку
з виникненням обмеженої емпієми плеври з бронхопульмональною норицею. Він також страждав на порушення дихання.
37. Згідно із записами в медичній картці заявника з липня
2010 року до грудня 2014 року він пройшов сорок чотири дослідження посівів мокротиння; здав тридцять загальних аналізів крові
(чотирнадцять разів він нібито відмовлявся здавати аналізи);
п’ятдесят шість загальних аналізів сечі (повідомлялося про дві відмови); а також проходив рентгенологічне обстеження приблизно
раз на три місяці. Він також проходив планові медичні огляди.
38. 23 листопада 2010 року заявника було офіційно встановлено третю групу інвалідності (найлегшу) у зв’язку з його туберкульозом і травмою стегна.
39. Згідно з наданою адміністрацією Херсонської виправної
колонії № 61 інформацією заявник відмовлявся приймати протитуберкульозні препарати упродовж таких періодів: з 30 грудня
2010 року до 09 лютого 2011 року, з 01 до 18 липня 2011 року та
з 03 до 15 листопада 2011 року. Згідно з твердженнями заявника ця інформація була недостовірною. Заявник стверджував, що
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часто у випадку відсутності певних медичних препаратів у його
медичну картку записували, що він відмовлявся їх приймати.
40. 01 грудня 2010 року обласне управління департаменту
з питань виконання покарань письмово повідомило захисника
заявника, що постачання протитуберкульозних медичних препаратів другої лінії до Херсонської виправної колонії № 61 було
«вкрай недостатнім». Зазначалося, що станом на 26 листопада
2010 року були наявні лише три медичні препарати другої лінії
(амікацин, канаміцин і ципрофлоксацин). Стандартна практика
полягала у тому, що у кінці кожного року колонія замовляла у відділу ресурсного забезпечення департаменту з питань виконання
покарань необхідні медичні препарати першої та другої лінії на
весь наступний рік. Інколи цієї кількості виявлялося недостатньо, проте поповнити запас було неможливо. Наприклад, станом на кінець березня 2010 року лікарня колонії використала вже
700 пляшок отриманого на рік капреоміцину.
41. 10 травня 2011 року заявнику вперше діагностували ТБ сечостатевої системи та призначили протибактеріальне лікування.
Як зазначено в його медичній картці, він проходив призначене
лікування «короткими циклами залежно від наявності в аптеці
колонії призначених медичних препаратів».
42. 01 вересня 2011 року у своїй довідці Херсонська міська протитуберкульозна клінічна лікарня зазначила, що у розпорядженні
Херсонської виправної колонії № 61 не було протитуберкульозних
медичних препаратів другої лінії чи їхніх замінників. Вона також
зазначила, що заявник потребував подальшого стаціонарного
лікування такими протитуберкульозними медичними препаратами: рифампіцин, піразинамід, капреоміцин, левофлоксацин,
клофазимин і циклосерин.
43. 12 вересня 2011 року прокурор відділу нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних
справах прокуратури міста Херсона, якому заявник скаржився на
неналежну медичну допомогу, письмово повідомив його про відсутність підстав для втручання прокуратури.
44. 02 листопада 2011 року обласне управління департаменту з питань виконання покарань написало захиснику заявника,
що постачання протитуберкульозних медичних препаратів другої лінії до Херсонської виправної колонії № 61 було «вкрай не186
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достатнім». Станом на 24 жовтня 2011 року наявні були лише два
медичні препарати першої лінії, ізоніазид і піразинамід, тоді як
етамбутол, стрептоміцин і рифампіцин були відсутні. З протитуберкульозних медичних препаратів другої лінії у достатній кількості були лише канаміцин, офлоксацин і протіонамід. У колонії
в незначній кількості також були гатіфлоксацин, рифапентин, парааміносаліцилова кислота та парааміносаліцилат натрію. У листі
було зазначено, що стан здоров’я заявника був задовільним. Йому
було призначено такі медичні препарати: рифампіцин, піразинамід, етамбутол, офлоксацин і капреоміцин. У листі було зазначено, що de facto заявник отримував лише рифампіцин (придбаний за власний кошт) і піразинамід. Насамкінець, посадова особа
зазначила, що заявник відмовився від лікування офлоксацином
у зв’язку з поганим станом його кровоносних судин.
45. 25 листопада 2011 року медико-соціальна експертна комісія повторно оцінила стан здоров’я заявника та визнала його
інвалідом другої групи (середній рівень).
46. 20 січня 2012 року обласне управління департаменту з питань виконання покарань написало захиснику заявника, що заявник отримував лікування відповідно до призначеного режиму
у повному обсязі, проте він демонстрував негативне ставлення
до свого лікування та часто відмовлявся його притримуватися.
Обласне управління також зазначило, що заявнику надавалося належне харчування, а умови тримання його під вартою були
задовільними.
47. 06 липня 2012 року у відповідь на надіслане захисником заявника клопотання заступник начальника Херсонської виправної
колонії № 61 зазначив, що заявника лікували протитуберкульозними медичними препаратами за програмою КЛПН (короткострокове лікування під прямим наглядом). З огляду на недостатню
кількість терізидону в аптеці колонії заявник не отримував його
з 06 березня 2012 року. Усі інші призначені йому медичні препарати були доступні йому «у відносно достатній кількості».
48. 30 серпня 2012 року заявник надіслав письмову заяву
завідувачу медичною частиною Херсонської виправної колонії
№ 61, стверджуючи, що той повинен був зупинити його лікування у зв’язку з постійним браком медичних препаратів. Він вважав
безглуздим продовжувати лікування, оскільки в наявності було
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лише два зі щонайменше чотирьох медичних препаратів із необхідного переліку.
49. 30 листопада 2012 року заявника оглянув торакальний
хірург та дійшов висновку про неможливість оперативного лікування ТБ.
50. Згідно з наданою адміністрацією колонії 11 квітня 2013 року довідкою усі призначені заявнику медичні препарати були наявні. До 21 лютого 2013 року єдиним відсутнім в аптеці колонії
медичним препаратом був циклосерин.
51. 02 липня 2013 року заявника оглянула медична комісія, яка
встановила невдачу лікування його ТБ і відсутність перспектив успіху. Експерти також підтвердили другу групу інвалідності заявника
(див. пункт 45). Йому призначили паліативне лікування у зв’язку
з невиліковною стадією ТБ.
52. 23 липня 2013 року адміністрація колонії написала захиснику заявника, що рішення про надання заявнику паліативного
лікування ґрунтувалося на наказі Міністерства охорони здоров’я
України № 1091 (див. пункт 72). Паліативне лікування складатиметься з регулярного застосування ізоніазиду та симптоматичного лікування. На момент складання листа ізоніазид в аптеці
колонії був у наявності. Крім того, заявник отримував «дезінтоксикаційну та укріплюючу терапію».
53. 25 жовтня 2013 року обласне управління департаменту
з питань виконання покарань склало висновок за результатами
внутрішньої перевірки скарг заявника на неналежне лікування
ТБ. Воно зазначило, що заявник отримував призначене паліативне лікування у повному обсязі, а необхідних медичних препаратів
не бракувало. Стан його здоров’я був стабільним, і він перебував
під постійним медичним наглядом. Також було зазначено, що
діагностована заявнику хвороба не входила до переліку захворювань, які становили підставу для звільнення від покарання за
станом здоров’я.
54. 21 березня 2014 року захисник заявника написала директору Національного інституту фтизіатрії та пульмонології
ім. Ф. Г. Яновського АМН України. Вона зазначила, що призначене
заявнику паліативне лікування включало постійне застосування
ізоніазиду, а також симптоматичне лікування. Проте у заявника
розвинулась резистентність до ізоніазиду, а тому його лікування
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необхідно було відкоригувати. Захисник заявника просила надати рекомендації щодо можливого коригування.
55. 02 квітня 2014 року зазначений інститут відповів, що за
обставин справи застосування паліативного лікування було дійсно виправданим. Він зазначив, що лікування заявника не могло
зупинити бактеріовиділення упродовж майже двох років, у заявника сформувалася резистентність до більшості протитуберкульозних медичних препаратів, і для подальшого коригування
його лікування не залишилось варіантів. Крім того, хірургічне
втручання в його випадку було неможливим. У листі було зазначено, що паліативне лікування складалося з надання медичних
препаратів, які покращували роботу серця (залежно від наявних
симптомів), вітамінів, жарознижуючої та знеболювальної терапії,
а також повноцінного харчування. Заявник також потребував регулярної торакотомії (дренування) правої плевральної порожнини та її промивання антисептичними засобами. Протитуберкульозні медичні препарати з огляду на його резистентність до них
і їхню неефективність, а також токсичну дію на всі органи людини
не повинні були надаватися заявнику.
56. Після проходження рентгенологічного обстеження 15 липня 2014 року було повідомлено про «стабілізацію ТБ процесу».
Подальші регулярні рентгенологічні обстеження жодних змін
у легенях заявника не виявляли.
57. 09 грудня 2014 року заявника оглянула комісія лікарів, і він
пройшов ще одне рентгенологічне обстеження. Йому діагностували такі залишкові симптоми туберкульозу: щільні вогнища
пневмоноцирозу та масивне плевронашарування з правого боку.
Комісія дійшла висновку, що нагляд за заявником міг здійснюватися у колонії для здорових ув’язнених. Лікарі призначили йому
лікування на основі вітамінів, імунологічну профілактику та рекомендували уникати переохолодження.
58. 07 серпня 2015 року заявника перевели до Київського СІЗО
для продовження відбування ним покарання у виді довічного
позбавлення волі.
59. 11 серпня 2015 заявник пройшов рентгенологічне обстеження, яке підтвердило попередні діагнози.
60. 23 лютого 2016 року заявник пройшов ще одне рентгенологічне обстеження, яке виявило значні залишкові зміни після
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туберкульозу у вигляді множинних кальцинатів у правій легені
з вапнованою костальною плеврою справа та зменшення об’єму
правої легені.
61. 24 лютого 2016 року Київське СІЗО видало довідку, зазначивши, зокрема, що хвороба заявника не входила до переліку захворювань, які вимагали його звільнення за хворобою. Стан його
здоров’я не перешкоджав відбуванню покарання.
62. Після повідомлення Уряду про заяву за зверненням Урядового Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини
15 березня 2016 року заявника оглянув завідувач диспансерного
відділення Територіального медичного об’єднання «Фтизіатрія»
в м. Київ. Діагноз був таким: залишкові зміни після перенесеного
туберкульозу у вигляді фіброзу легень, щільних вогнищ пневмоноцирозу з вапнованою костальною плеврою. Було зазначено про
відсутність ознак реактивації ТБ. Заявник не вважався таким, що
потребував спеціалізованого лікування. Насамкінець, було зазначено, що умови тримання заявника під вартою та медична допомога, яка йому надавалася, відповідали чинним положенням законодавства.
D. Клопотання заявника про звільнення за хворобою

63. 23 грудня 2013 року заявник подав клопотання про звільнення за хворобою відповідно до статті 84 Кримінального кодексу
України (див. пункт 73). Він доводив, що його ТБ став невиліковним через помилки органів влади. Заявник також стверджував, що
його покарання у виді довічного позбавлення волі, яке було таким,
що не можливо було скоротити, суперечило статті 3 Конвенції.
64. 17 червня 2014 року Суворовський районний суд міста Херсона відмовив у задоволенні клопотання заявника, оскільки його
захворювання не входило до переліку захворювань, які вимагали
дострокового звільнення (див. пункт 74). Суд вважав, що з 2010 року стан здоров’я заявника покращився. Зокрема, розвиток його
ТБ стабілізувався, а бактеріовиділення зупинилося. Насамкінець,
суд зазначив, що заявника було визнано винним у вчиненні низки
особливо тяжких злочинів, а під час тримання його під вартою до
нього двадцять вісім разів застосовувалися дисциплінарні стягнення, оскільки він ніколи не відрізнявся гарною поведінкою.
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65. 21 серпня 2014 року своєю остаточною ухвалою Апеляційний суд Херсонської області залишив цю ухвалу без змін. Як і суд
першої інстанції, він дійшов висновку, що передумов для звільнення за хворобою не було, а захворювання заявника не перешкоджало йому відбувати покарання.
E. Побачення з родичами під час тримання під вартою

66. У 2009 року заявник одружився зі своїм захисником, пані
Бойковою (див. пункт 2). У зв’язку з цим їм було дозволено позачергове короткострокове побачення, під час якого їх відділяла
скляна перегородка, та вони спілкувалися по телефону.
67. Під час тримання заявника під вартою після його засудження до 16 лютого 2010 року йому дозволялося бачити свою дружину (жодних інших родичів в Україні у нього не було) під час
короткострокових побачень, які тривали до чотирьох годин один
раз на шість місяців. Згодом йому надали право на короткострокові побачення кожні три місяці (див. пункти 95–97).
68. 06 травня 2014 року після набрання чинності змінами
до законодавства, якими засудженим до довічного позбавлення волі було надано право на тривалі побачення з родичами (на
три дні) кожні три місяці (див. пункт 98), дружина заявника поскаржилася до департаменту з питань виконання покарань, що
у задоволенні поданих заявником клопотання щодо цього було
відмовлено.
69. 25 червня 2014 року управління Державної кримінальновиконавчої служби України в Херсонській області (раніше було
названо — Департаментом з питань виконання покарань) відповіло їй, що, дійсно, засуджені до довічного позбавлення волі
мали право на тривалі побачення з родичами кожні три місяці.
Адміністрація колонії проводила необхідні роботи для створення
належних приміщень.
70. Згідно з наданою адміністрацією колонії інформацією упродовж періоду з квітня 2014 до січня 2015 року у заявника було
шістнадцять короткострокових побачень з дружиною (без урахування його побачень з нею як зі своїм захисником). 01 серпня
і 31 грудня 2014 року у нього також були тривалі побачення з нею,
кожне з яких тривало три дні.
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II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
A. Лікування ТБ і паліативне лікування

71. Принципи паліативного лікування після невдачі лікування у випадках мультирезистентного туберкульозу встановлені у наказі Міністерства охорони здоров’я України № 620 від
04 вересня 2014 року. Як у ньому зазначено, паліативне лікування
повинно складатися зі знеболювання; лікування дихальної недостатності (оксигенотерапії); частого харчування маленькими
порціями; симптоматичного лікування нудоти; регулярних медичних обстежень; прийомів патогенетичних препаратів; госпіталізації, догляду в умовах хоспісу чи вдома; профілактики
пролежнів і м’язових контрактур; санітарно-гігієнічних заходів;
а також інфекційного контролю (пацієнти залишаються контагіозними протягом усього життя).
72. Зазначений наказ було скасовано з прийняттям наказу
від 21 грудня 2012 року № 1091, який передбачав аналогічні заходи паліативного лікування, але також передбачав застосування
ізоніазиду, незалежно від резистентності пацієнта до нього.
B. Звільнення засуджених до довічного позбавлення волі
від покарання за хворобою

73. Відповідні положення Кримінального кодексу України
2001 року передбачають:
Стаття 84. Звільнення від покарання за хворобою
«...2. Особа, яка після вчинення злочину або постановлення вироку захворіла на іншу [тяжку] хворобу, що перешкоджає відбуванню
покарання, може бути звільнена від покарання або від подальшого
його відбування. При вирішенні цього питання суд враховує тяжкість вчиненого злочину, характер захворювання, особу засудженого
та інші обставини справи.
...
4. У разі одужання осіб ... вони повинні бути направлені для відбування [свого] покарання...»

74. Державний департамент України з питань виконання
покарань і Міністерство охорони здоров’я України ухвалили
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спільний наказ № 3/6 від 18 січня 2000 року, в якому наведено
перелік захворювань, які могли стати підставою для подання
клопотання про звільнення за статтею 84 Кримінального кодексу України. 15 серпня 2014 року Міністерство юстиції України та
Міністерство охорони здоров’я України ухвалили спільний наказ
№ 1348/5/572, яким було скасовано згаданий наказ і який містив
новий перелік. У частині щодо ТБ він не змінився. Ув’язнений
міг звернутися з клопотанням про звільнення за хворобою, якщо
він страждав на: (1) прогресуючий двосторонній фіброзно-кавернозний ТБ обох легенів або хронічну тотальну емпієму плеври
з бронхіальним свищем і явищами легенево-серцевої недостатності другого або третього ступенів (середній або найтяжчий);
(2) прогресуючий інфільтративний ТБ легенів (казеозна пневмонія) з проявами легенево-серцевої недостатності третього ступеня; або (3) прогресуючий деструктивний ТБ хребта або кісток,
ускладнений амілоїдозом внутрішніх органів, двосторонній кавернозний ТБ обох нирок, ускладнений специфічним процесом
сечовивідних шляхів і розвитком хронічної ниркової недостатності у термінальній стадії, що супроводжується цілковитою
і стійкою втратою працездатності.
C. Довічне позбавлення волі

75. Рішенням від 29 грудня 1999 року Конституційний Суд
України визнав існуюче до того часу покарання у виді смертної
кари несумісним з Конституцією України. На виконання цього Рішення 22 лютого 2000 року Верховна Рада України (далі — ВРУ)
ухвалила зміни до Кримінального кодексу України 1960 року, запровадивши покарання у виді довічного позбавлення волі. Зміни
набули чинності 29 березня 2000 року.
76. 05 квітня 2001 року Верховна Рада України прийняла новий Кримінальний кодекс України, який набув чинності 01 вересня 2001 року. Його відповідні положення, у редакції після внесення подальших змін, передбачають:
Стаття 12. Класифікація злочинів
«1. Залежно від ступеня тяжкості злочини поділяються на злочини
невеликої тяжкості, середньої тяжкості, тяжкі та особливо тяжкі. ...
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4. Тяжким злочином є злочин, за який передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше 25 000 неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше
десяти років.
5. Особливо тяжким злочином є злочин, за який передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі понад 25 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, позбавлення волі на строк понад
десять років або довічного позбавлення волі. ...»

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

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

Стаття 68. Призначення покарання за незакінчений злочин
та за злочин, вчинений у співучасті
«... 4. Довічне позбавлення волі за вчинення готування до злочину та
вчинення замаху на злочин не застосовується [як покарання], крім випадків вчинення злочинів проти основ національної безпеки України..., проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку...»

Стаття 81. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання
«1. До осіб, що відбувають покарання у виді виправних робіт, службових обмежень для військовослужбовців, обмеження волі, тримання
в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або позбавлен-
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ня волі [на певний строк], може бути застосоване умовно-дострокове
звільнення від відбування покарання...»

77. Відповідно до Кримінального кодексу України 2001 року
покарання у виді довічного позбавлення волі ніколи не розглядалося як єдиний можливий вид покарання, а завжди як альтернативний позбавленню волі на певний строк, і саме суди мали обрати найбільш доречне покарання у кожній конкретній справі.
D. Помилування Президентом

1. Нормативно-правова база

a) Конституція України 1996 року
78. Пункт 27 частини першої статті 106 Конституції України
передбачає, що Президент України має повноваження здійснювати помилування.
b) Кримінальний кодекс України 2001 року
79. Відповідне положення передбачає:
Стаття 87. Помилування
«1. Помилування здійснюється Президентом України стосовно індивідуально визначеної особи.
2. Актом про помилування може бути здійснена заміна засудженому
призначеного судом покарання у виді довічного позбавлення волі
на позбавлення волі на строк не менше двадцяти п’яти років. ...»

80. З моменту набрання чинності Кримінальним кодексом
України у 2001 році зазначене положення сформульовано так
само.
c) Кримінально-виконавчий кодекс України 2003 року
81. До внесення змін від 16 березня 2006 року у положеннях
Кодексу щодо умов тримання під вартою передбачалася можливість заміни покарання у виді довічного позбавлення волі
позбавленням волі на певний строк, проте не містилося більш
детальної інформації щодо цього.
82. 16 березня 2006 року стаття 151 Кодексу була доповнена
новою сьомою частиною, яка передбачає:
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Стаття 151. Порядок і умови виконання та відбування покарання
у виді довічного позбавлення волі
«...7. Засудженим до довічного позбавлення волі може бути подано
клопотання про його помилування після відбуття ним не менше
двадцяти років призначеного покарання...»

83. Згодом, 21 січня 2010 року, доповнили таким положенням:
Стаття 151-1. Зміна умов тримання засуджених до довічного позбавлення волі
«...2. Засуджені до довічного позбавлення волі чоловіки можуть бути
переведені:
— з приміщень камерного типу, в яких тримаються дві особи, до багатомісних приміщень камерного типу виправної колонії максимального рівня безпеки з наданням дозволу на участь у групових
заходах освітнього, культурно-масового та фізкультурно-оздоровчого характеру в порядку ... — після фактичного відбуття у таких
приміщеннях [до внесення подальших змін 08 квітня 2014 року цей період повинен був становити «не менш як п’ятнадцять
років»] покарання;
— з багатомісних приміщень камерного типу до звичайних жилих
приміщень виправної колонії максимального рівня безпеки —
після фактичного відбуття у таких приміщеннях не менш як п’яти
років строку покарання.
3. Засуджені до довічного позбавлення волі, які злісно порушують
установлений порядок відбування покарання, можуть бути переведені із звичайних жилих приміщень до приміщень камерного типу
виправної колонії максимального рівня безпеки.
4. [Зазначена] зміна ... не застосовується до засуджених до довічного
позбавлення волі, які хворіють на венеричні захворювання, активну
форму туберкульозу, та з психічними розладами.»

84. Видання «Кримінально-виконавчий кодекс України: Науково-практичний коментар» (2-ге вид., перероблене та доповнене /
За заг. ред. А. Х. Степанюка. — ТОВ «Одіссей», 2008) містило розрахунок мінімальної тривалості строку позбавлення волі у випадку
задоволення Президентом клопотання засудженого до довічного
позбавлення волі про помилування. На думку автора, цей період
становив тридцять вісім років і дев’ять місяців (двадцять років
були мінімальним встановленим законодавством строком «очікування», коли засуджений до довічного позбавлення волі міг
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подати клопотання про помилування, та додатково вісімнадцять
років і дев’ять місяців, що становило дві третини від двадцяти
п’яти років подальшого позбавлення волі на певний строк, після
якого було б можливим умовно-дострокове звільнення).
d) Указ Президента України
«Про Положення про порядок здійснення помилування»
85. Затвердженим Указом Президента України «Положенням про порядок здійснення помилування» встановлено порядок, якого має дотримуватися Президент України для здійснення
своїх повноважень щодо помилування. Після проголошення незалежності України у 1991 році було прийнято декілька версій положення, кожна з яких замінювала попередню версію, хоча суттєво
вони не відрізнялися.
86. Чинне наразі Положення було затверджено Указом Президента України від 21 квітня 2015 року № 223/2015 (та в подальшому 14 травня 2016 року до нього було внесено зміни). Відповідна
частина передбачає:
«1. Це Положення визначає порядок здійснення Президентом України помилування відповідно до пункту 27 частини першої статті 106 Конституції України.
2. Помилування засуджених здійснюється у виді:
— заміни довічного позбавлення волі на позбавлення волі на строк
не менше двадцяти п’яти років; ...
3. Право клопотати про помилування має особа, яка:
— засуджена судом України і відбуває покарання в Україні;
— ...
— є [її] захисником, одним із батьків, дружиною (чоловіком), дитиною, іншим членом сім’ї.
У виняткових випадках за наявності надзвичайних обставин клопотання про помилування також може бути подано головою або іншим
членом Комісії при Президентові України у питаннях помилування
(далі — Комісія у питаннях помилування), Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, Уповноваженим Президента України з прав дитини, Уповноваженим Президента України з прав людей з інвалідністю, Уповноваженим Президента України у справах
кримськотатарського народу.
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4. ...У випадку засудження особи до довічного позбавлення волі, клопотання про її помилування може бути подано після відбуття нею не
менше двадцяти років призначеного покарання.
5. Особи, які засуджені за тяжкі чи особливо тяжкі злочини або мають дві і більше судимостей за вчинення умисних злочинів ... можуть бути помилувані у виняткових випадках за наявності надзвичайних обставин. ...
6. Клопотання про помилування особою... подається через адміністрацію установи виконання покарань [в якій вона відбуває покарання]. Адміністрація в установленому порядку невідкладно реєструє
клопотання і протягом п’ятнадцяти днів з дня подання направляє
його до Адміністрації Президента України разом із копіями вироку,
[та іншими судовими рішеннями], характеристикою про поведінку
особи із викладеною письмово думкою адміністрації [установи виконання покарань] ... про доцільність помилування, а також іншими
документами і даними, що мають значення для розгляду питання
про застосування помилування.
Засуджена особа до особистого клопотання про помилування може
долучити інші документи, які, на її погляд, мають значення для застосування помилування.
...7. Підготовку матеріалів до розгляду клопотання про помилування
та повідомлення заявника про результати такого розгляду здійснює
Департамент з питань помилування Адміністрації Президента України (далі — Департамент). Департамент для виконання покладених
на нього завдань має право в установленому порядку запитувати та
одержувати від державних органів, органів місцевого самоврядування, установ виконання покарань необхідні для розгляду клопотання
про помилування документи, матеріали та інформацію.
8. Клопотання про помилування і підготовлені Департаментом матеріали попередньо розглядаються Комісією ...
Комісія утворюється Президентом України у складі голови, двох
заступників голови і членів Комісії. Одним із заступників голови
Комісії є за посадою Керівник Департаменту. Обов’язки секретаря
Комісії виконує один із членів Комісії.
До складу Комісії призначаються висококваліфіковані юристи, громадські діячі, політики та представники творчої інтелігенції.
Організаційною формою роботи Комісії є засідання, які скликаються і проводяться головою Комісії, а за його відсутності — одним із
заступників голови Комісії.
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Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутня більшість
її складу.
Рішення Комісії ухвалюються шляхом голосування більшістю присутніх на засіданні членів Комісії. У разі рівного розподілу голосів
голос головуючого на засіданні є вирішальним.
9. Під час розгляду клопотання про помилування враховуються:
— ступінь тяжкості вчиненого злочину, строк відбутого покарання,
особа засудженого, його поведінка, щире каяття, стан відшкодування завданого збитку або усунення заподіяної шкоди, сімейні
та інші обставини;
— думка адміністрації [установи виконання покарань] або іншого
органу, який виконує покарання, спостережної комісії, служби
у справах дітей, місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, громадських об’єднань та інших суб’єктів
про доцільність помилування.
10. Про клопотання, які не підлягають задоволенню за обставин, передбачених цим Положенням, Департамент доповідає Комісії.
11. Пропозиції Комісії за результатами попереднього розгляду клопотань про помилування оформляються протоколом, який підписують голова та секретар Комісії.
12. За результатами попереднього розгляду [цих клопотань] про
помилування і матеріалів, підготовлених Департаментом, Комісія
вносить Президентові України пропозиції про застосування помилування.
Про клопотання, підстав для задоволення яких не знайдено, Комісія
доповідає Президентові України.
13. Про помилування засудженого Президент України видає указ.
14. У разі відхилення Комісією клопотання про помилування засудженої особи повторне клопотання щодо неї за відсутності нових
обставин, що заслуговують на увагу, може бути внесено на розгляд
Комісії не раніш як через рік із часу відхилення попереднього клопотання. ...»

87. До 16 вересня 2010 року (Указ Президента України
№ 902/2010) Положення не передбачало порядку подання клопотання про помилування через адміністрацію установи виконання покарань. Чинне до того часу Положення передбачало, що
таке клопотання разом з іншими відповідними документами та
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матеріалами мали надсилатися до Секретаріату Президента України. Чинна після цього редакція передбачала, що адміністрація установи виконання покарань була зобов’язана зареєструвати
таке клопотання та надіслати його до Адміністрації Президента
у п’ятнадцятиденний строк.
88. Крім того, з 21 квітня 2015 року (Указ Президента України
№ 223/2015) засуджені отримали право разом зі своїм клопотанням про помилування надсилати будь-які додаткові документи,
які, на їхню думку, мали значення. До цього така можливість була
лише в адміністрації установи виконання покарань.
89. У зазначеному Указі Президента України від 21 квітня
2015 року вперше було викладено критерії щодо складу Комісії,
відповідно до яких її членами могли бути «висококваліфіковані
юристи, громадські діячі, політики та представники творчої інтелігенції».
90. Насамкінець, законодавчі зміни від 14 травня 2016 року
надали право у виняткових випадках за наявності надзвичайних
обставин подавати клопотання про помилування Комісії у питаннях помилування, Уповноваженому Верховної Ради України
з прав людини, Уповноваженому Президента України з прав дитини, Уповноваженому Президента України з прав людей з інвалідністю, Уповноваженому Президента України у справах кримськотатарського народу.
2. Загальнодоступна інформація щодо національної практики

91. 06 липня 2016 року голова Департаменту з питань помилування пан Букалов поінформував засоби масової інформації про
роботу його Департаменту упродовж першої половини 2016 року.
Надане ним узагальнення було опубліковано на вебсайті Адмі
ністрації Президента України. У ньому було зазначено, що упродовж першої половини 2016 року Департамент з питань помилування отримав 669 клопотань про помилування, з яких 276 було
розглянуто. Сорок один засуджений отримав помилування Президентом України: двадцять два з них були звільнені від відбування решти частини їхнього строку, тоді як дев’ятнадцятьом
засудженим було зменшено строк невідбутого ними покарання.
Крім того, пан Букалов навів таку статистику: у період з 2011 року
до 2014 року кожен 100-тий заявник отримував помилування;
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у 2015 році — кожен дев’ятий, а у 2016 році було задоволено кожне
сьоме клопотання про помилування.
92. Щодо засуджених до довічного позбавлення волі пан Букалов зазначив:
«Засуджені до довічного позбавлення волі є важливою категорією
потенційних заявників. Ці особи не можуть розраховувати на амні
стію та не мають права на умовно-дострокове звільнення. Для них
помилування є єдиним шансом знову вийти на свободу. Для отримання права на подання клопотання про помилування вони мають
відбути щонайменше двадцять років покарання. Станом на червень
2016 року з 70+ [засуджених до довічного позбавлення волі], які вже
відбули цей строк, приблизно 40 скористалися своїм правом подати
клопотання про [президентське] помилування. Проте на даний момент жоден засуджений до довічного позбавлення волі не був помилуваний.
Комісія розглядає клопотання від таких засуджених з особливою ретельністю. Двічі її члени відвідували установи виконання покарань
для особистої розмови із засудженими до довічного позбавлення
волі, які клопотали про помилування.»

93. У квітні 2018 року низка засобів масової інформації повідомила, що вперше в Україні президентське помилування отримала засуджена до довічного позбавлення волі. Стало відомо, що
відповідно до Указу Президента України № 49/2018 від 28 лютого 2018 року пані К., яка у 2005 році була засуджена до довічного
позбавлення волі за вчинення подвійного умисного вбивство при
обтяжуючих обставинах, та яка фактично відбула двадцять років
і два місяці зі свого покарання, 10 квітня 2018 року було звільнено. Зазначений Указ не є загальнодоступним. Сторони не подали
Суду жодних доводів щодо зазначеної події.
E. Побачення з родичами для засуджених
до довічного позбавлення волі

94. Відповідні положення Кримінально-виконавчого кодексу
України 2003 року можна узагальнити таким чином.
95. Відповідно до статті 110 короткострокові побачення в установах виконання покарань тривають до чотирьох годин, а тривалі — до трьох діб.
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96. Відповідно до статті 151 у редакції, чинній до 16 лютого
2010 року, засуджені до довічного позбавлення волі мали право на
одне короткострокове побачення кожні шість місяців.
97. Після набрання чинності змінами від 16 лютого 2010 року,
засуджені цієї категорії отримали право на одне короткострокове
побачення кожні три місяці.
98. У подальшому до статті 151 було внесено зміни, які набрали чинності 06 травня 2014 року, після чого засуджені до довічного
позбавлення волі отримали право на одне короткострокове побачення щомісяця та одне тривале побачення кожні три місяці.
99. Після внесення нових змін, прийнятих 07 вересня 2016 року, засуджені до довічного позбавлення волі тепер мають право на
одне тривале побачення з родичами кожні два місяці.
100. Стаття 151 передбачає, що такі побаченнями передбачаються для побачення з близькими родичами (подружжя, батьки, діти,
всиновлювачі, всиновлені, рідні брати і сестри, дід, баба та онуки).
III. ВІДПОВІДНІ МІЖНАРОДНІ МАТЕРІАЛИ
A. Лікування ТБ

101. Відповідні витяги з публікації «Лікування Туберкульозу:
рекомендації» Всесвітньої організації охорони здоров’я (четверте видання, 2009 рік) наведені в рішенні Суду у справі «Макшаков проти Росії» (Makshakov v. Russia) (заява № 52526/07, пункт 50,
від 24 травня 2016 року).
102. У відповідному уривку з Доповіді Європейського комітету
з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що
принижує гідність, поводженню чи покаранню (далі — КЗК) для
Уряду України за результатами візиту до України з 21 до 30 листопада 2016 року (CPT/Inf (2017) 15) зазначено (примітки опущені):
«41. Медичне обслуговування в установах виконання покарань є ще
одним аспектом багаторічної стурбованості КЗК — стурбованості, яку
поділили співрозмовники делегації у Міністерстві юстиції. Як вони
визнали, і делегація знов відмітила це у відвіданих установах виконання покарань, кількість медичних працівників залишається недостатньою (крім того, багато медичних працівників наближаються до
пенсійного віку, молодші працівники або залишають систему, або не
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бажають працювати в ній через непривабливі умови), приміщення
та обладнання перебувають у поганому стані, є застарілими (деякі —
ще радянських часів) і недоукомплектованими, існують проблеми
з постачанням ліків (незважаючи на допомогу Міжнародного комітету Червоного Хреста, Глобального фонду і Всесвітньої організації
охорони здоров’я, завдяки яким останнім часом ситуація дещо покращилася), а якість лікування (у тому числі професійні стандарти)
залишає бажати кращого.»

103. Європейське регіональне бюро Всесвітньої організації
охорони здоров’я та Європейський центр профілактики та контролю захворювань у спільній доповіді «Контроль і моніторинг
туберкульозу в Європі 2016–2018 років» зазначили:
ТБ в установах виконання покарань
«У 2015 році з усіх клінічно діагностованих і бактеріологічно підтверджених нових випадків захворювання на ТБ та його рецидивів
у цілому в 17 403 (8.0%) випадках було зафіксовано смерть, у 4.6% —
вибуття з-під нагляду, а в 4.2% — проходження лікування, яке виявилося невдалим. [...] В Україні (8.2%) та Росії (7,0%) було повідомлено
про найбільшу кількість випадків невдач лікування.
Європейський регіон ВООЗ найбільше з усього світу постраждав від
МЛС-ТБ. З 30 країн світу з найбільшим рівнем МЛС-ТБ дев’ять знаходяться у цьому регіоні (Азербайджан, Білорусь, Казахстан, Киргиз
стан, Молдова, Росія, Таджикистан, Україна та Туркменістан).»

104. Крім того, у 2016 році Європейське регіональне бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я опублікувало звіт під назвою
«Резистентність до протитуберкульозних медичних препаратів
серед туберкульозних пацієнтів в Україні та фактори ризику для
МЛС-ТБ: Результати першого національного дослідження, 2013–
2014 роки», в якому було зазначено:
Основні висновки
«Це перше національне дослідження резистентності до протитуберкульозних препаратів в Україні виявило небезпечно велику кількість
випадків ТБ з МЛС-ТБ: 24.1% серед нових випадків і 58.1% серед тих,
в яких було проведено лікування. ...
Хоча з моменту здобуття країною незалежності та пов’язаного із
ним розриву з колишньою системою лікування ТБ минуло майже
двадцять років, в Україні продовжує поширюватися резистентність
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до протитуберкульозних медичних препаратів. Причини цієї триваючої епідемії МЛС-ТБ у країні є численними, зокрема, це постійна
нестача препаратів першої лінії як на периферії, так і на центральному рівні, що призводить до субоптимального лікування; відсутність доступу до повних схем лікування медичними препаратами
другої лінії, особливо в установах виконання покарань...»
B. Довічне позбавлення волі

105. Відповідні документи Ради Європи та інші міжнародно-правові документи щодо застосування та перегляду покарання у виді довічного позбавлення волі, а також важливість, яку
слід надавати реабілітації, наведені в рішеннях у справах «Кафкаріс проти Кіпру» [ВП] (Kafkaris v. Cyprus) [GC], заява № 21906/04,
пункти 68–76, ЄСПЛ 2008), «Вінтер та інші проти Сполученого
Королівства» [ВП] (Vinter and Others v. the United Kingdom) [GC], заява
№ 66069/09 та 2 інші, пункти 60–67, ЄСПЛ 2013 (витяги) та «Мюррей проти Нідерландів» [ВП] (Murray v. the Netherlands) [GC], заява
№ 10511/10, пункти 70–76, від 26 квітня 2016 року).
106. Узагальнення з 25-ї Загальної доповіді КЗК «Ситуація із
засудженими до довічного позбавлення волі» (CPT/Inf(2016)10частина) та відповідні витяги з неї наведені в рішенні Суду
у справі «Матіошаітіс та інші проти Литви» (Matioљaitis and Others
v. Lithuania) (заява № 22662/13 та 7 інших, пункти 114 і 115, від
23 травня 2017 року).
107. У відповідному уривку з Доповіді КЗК Уряду України за
результатами візиту до України з 08 до 21 грудня 2017 року (CPT/
Inf (2018) 41) зазначено (оригінальне виділення тексту, примітки
опущені):
«5. Засуджені до довічного позбавлення волі
78. Щодо режиму для засуджених до довічного позбавлення волі, то
ситуація залишилися практично незмінною, оскільки, незважаючи
на постійні рекомендації КЗК, зміни до відповідного законодавства
внесено не було. Засуджених до довічного позбавлення волі продовжують тримати окремо від інших засуджених і до 23 годин на добу
вони проводять у своїх камерах, (зазвичай) розрахованих на двох
або трьох осіб, практично без організованої діяльності та спілкування (за винятком періодичної роботи та обмеженого доступу до
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спортзали, настільного тенісу та мережі Інтернет — до години щодня — у Львові та Івано-Франківську). Особливо складною ситуація
була для тих засуджених, які трималися у камерах самі (за власним
клопотанням або з міркувань безпеки, оскільки вважалися такими,
що становили загрозу для інших засуджених), та режим яких de facto
упродовж багатьох років становив одиночне ув’язнення.
79. КЗК продовжує вважати, що режим для засуджених до довічного
позбавлення волі в Україні має бути ґрунтовно переглянутий з метою включення структурованої програми конструктивної та бажаної
діяльності поза межами камери; соціальні працівники та психологи
повинні активно працювати із засудженими до довічного позбавлення волі, щоб заохочувати їх брати участь у цій програмі та намагатися безпечно залучити їх до спілкування з іншими засудженими
упродовж принаймні частини кожного дня. Немає жодного виправдання систематичному відокремленню засуджених до довічного
позбавлення волі від інших засуджених.
Отже, КЗК знову закликає органи влади України вдосконалити
режим для засуджених до довічного позбавлення волі, зокрема
шляхом забезпечення більшою кількістю спільної активності
(у тому числі доступом до роботи та освіти). У Київському СІЗО
засудженим до довічного позбавлення волі має бути забезпечений доступ до мережі Інтернет.
Комітет також повторно закликає органи влади України якомога швидше інтегрувати засуджених до довічного позбавлення волі до загального контингенту установ одразу після їхнього
засудження (беручи до уваги Європейські пенітенціарні правила та Рекомендацію Комітету міністрів Rec (2003) 23 про здійснення виконання покарання у виді довічного позбавлення волі
та інших тривалих строків ув’язнення адміністраціями установ
виконання покарань).
80. Крім того, в усіх установах, в яких тримаються засуджені до довічного позбавлення волі (крім Івано-Франківського СІЗО), у секторах
для засуджених до довічного позбавлення волі охоронці продовжували використовувати службових собак без намордників під час супроводу засуджених поза камерами, у тому числі під час прогулянок.
КЗК знову закликає органи влади України негайно припинити
цю небезпечну та залякуючу практику.
81. Крім того, Комітет повинен нагадати основний принцип, що для
зменшення шкідливого впливу ув’язнення та сприяння реінтегра-
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ції засуджених за умов, які мають гарантувати безпеку зовнішній
спільноті, законодавство має пропонувати реалістичну перспективу
умовного звільнення всім засудженим, у тому числі засудженим до
довічного позбавлення волі. Наразі це досі не так.
КЗК знову закликає органи влади України внести зміни до законодавства з метою забезпечення доступу до умовного (дострокового) звільнення для всіх засуджених до довічного позбавлення волі після аналізу загрози, яку вони становлять для
суспільства, на підставі індивідуальної оцінки ризику. У зв’язку
з цим також слід згадати 25-ту Загальну Доповідь КЗК.»

ПРАВО
I. МЕЖІ РОЗГЛЯДУ СПРАВИ
A. Відмінність скарги заявника на неналежну медичну допомогу
від скарги, розглянутої в рішенні Суду
за його попередньою заявою
(див. рішення у справі «Петухов проти України» (Petukhov v. Ukraine),
заява № 43374/02, від 21 жовтня 2010 року)

108. Заявник стверджував, що подав цю заяву в частині скарги на неналежну медичну допомогу для того, щоб Суд розглянув
недоліки його лікування під час тримання під вартою з серпня
2002 року, а не лише з дати його переведення до Херсонської виправної колонії № 61 у липні 2010 року.
109. Уряд обмежив свої зауваження щодо цього періодом тримання заявника під вартою з липня 2010 року.
110. Суд зазначає, що повідомивши 16 листопада 2015 року Уряд
держави-відповідача про цю заяву, у «Викладі фактів» він зазначив:
«У рішенні від 21 жовтня 2010 року за попередньою заявою заявника № 43374/02 Суд встановив, що держава не дотрималася своїх
зобов’язань щодо забезпечення охорони здоров’я заявника під час
тримання його під вартою з серпня 2001 року до серпня 2002 року.»

111. Суд також зазначає, що про заяву № 43374/02 Уряд було
повідомлено 06 листопада 2008 року (див. згадане рішення у справі
«Петухов проти України» (Petukhov v. Ukraine), пункт 4). Після цього,
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у першій половині 2009 року, сторони обмінялися своїми зауваженнями щодо прийнятності та суті справи. Обидві сторони могли посилатися на будь-які факти щодо медичної допомоги, наданої заявнику під час тримання його під вартою до дати подання
своїх зауважень. Навіть згодом нічого не перешкоджало їм надати
Суду оновлену фактологічну інформацію щодо цього питання.
112. У своєму рішенні від 21 жовтня 2010 року Суд вказав на
відсутність будь-яких медичних документів щодо періоду з дня
поміщення заявника до СІЗО у серпні 2001 року до дати діагностування в нього ТБ у серпні 2002 року (там само, пункт 94). Суд зазначив, що він «[мав] сумніви щодо доступності заявнику адекватної медичної допомоги до серпня 2002 року» (там само, пункт 96).
Крім того, Суд вказав на відсутність будь-яких доказів того, що
до 2006 року заявник отримував спеціальне лікування у зв’язку
з його травмою стегна (там само, пункт 97).
113. Іншими словами, Суд ґрунтував аналіз цієї скарги на документах, які на той момент були наявні у матеріалах справи, і своєчасно доповнити які заявник мав достатньо можливостей. Часові
межі попередньої заяви охоплювали період із серпня 2001 року,
коли заявника взяли під варту, до 21 жовтня 2010 року, дати ухвалення Судом рішення. Оскільки сторони не надали Суду жодної
інформації щодо медичної допомоги, наданої заявнику після його
переведення 03 липня 2010 року до Херсонської виправної колонії
№ 61, період з 03 липня до 21 жовтня 2010 року у згаданому рішенні
у справі «Петухов проти України» (Petukhov v. Ukraine) не розглядався.
114. Тому Суд вважає, що у цій справі межі розгляду скарги
заявника щодо стверджуваного недотримання державою свого
зобов’язання охороняти здоров’я заявника під час тримання під
вартою мають обмежуватися періодом тримання його під вартою
з 03 липня 2010 року, тобто дати його переведення до Херсонської
виправної колонії № 61, який не був предметом розгляду в рішенні Суду за заявою № 43374/02.
B. Уперше висунуті скарги
після повідомлення Уряду про справу

115. У своїх доводах від 04 червня 2016 року у відповідь на
зауваження Уряду заявник вперше висунув скаргу на умови тримання його під вартою у Новгород-Сіверському СІЗО, де він три207
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мався з 29 травня до 07 серпня 2015 року, та у Київському СІЗО,
де він тримався з 19 жовтня до 02 грудня 2014 року, з 19 січня до
29 травня 2015 року та після 07 серпня 2015 року.
116. Суд зазначає, що ці нові, пізніше подані скарги не є уточненням або роз’ясненням первинних скарг заявника, щодо яких
сторони надали коментарі. Отже, Суд вважає, що зараз недоцільно
розглядати ці питання у контексті цієї справи (див. рішення у справі
«Корнейкова та Корнейков проти України» (Korneykova and Korneykov
v. Ukraine), заява № 56660/12, пункти 95 і 96, від 24 березня 2016 року
та для порівняння рішення у справі «Радомілья та інші проти Хорватії» [ВП] (Radomilja and Others v. Croatia) [GC], заяви № 37685/10 та
№ 22768/12, пункти 122 і 129, від 20 березня 2018 року).
II. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 3 КОНВЕНЦІЇ
У ЗВ’ЯЗКУ З УМОВАМИ ТРИМАННЯ ЗАЯВНИКА ПІД ВАРТОЮ
117. Заявник скаржився на неналежні умови тримання його
під вартою у Херсонській виправній колонії № 61 і Херсонському
СІЗО та ненадання належної медичної допомоги. Він посилався
на статтю 3 Конвенції, яка передбачає:
«Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню.»
A. щодо прийнятності

1. Побутові умови тримання заявника під вартою

118. Суд повторює, що під час оцінки умов тримання під вартою має враховуватися сукупний вплив цих умов, а також конкретні твердження, висунуті заявником. Також має враховуватися
тривалість періоду, упродовж якого особа трималася під вартою
у конкретних умовах (див. рішення у справі «Муршич проти Хорватії» [ВП] (Muršić v. Croatia) [GC], заява №7334/13, пункт 101, від
20 жовтня 2016 року з подальшими посиланнями).
a) У Херсонській виправній колонії № 61
119. Перш за все, Суд зазначає, що критика заявника щодо
умов тримання його під вартою не включала в себе аргумент стосовно переповненості як такий.
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120. Суд також зазначає, що у своєму рішенні у справі «Яровенко проти України» [Комітет] (Yarovenko v. Ukraine) [Committee],
заява № 24710/06, пункти 113–120, від 06 жовтня 2016 року) він
розглянув аналогічні скарги на умови тримання під вартою
у Херсонській виправній колонії № 61 ув’язненого, який тримався під вартою в зазначеній установі у той самий час, що
й заявник у цій справі. Зокрема, висунуті у згаданій справі
скарги, так само як і висунуті в цій заяві, стосувалися стверджуваної неналежної дезінфекції камер, неналежних умов на
подвір’ях для прогулянок та обмежених можливостей для здійснення прогулянок, поганої вентиляції та вогкості у камерах,
а також незручностей, спричинених ремонтом у приміщеннях
виправної колонії. У справі «Яровенко проти України» (Yarovenko
v. Ukraine) не було встановлено порушення статті 3 Конвенції
(див. пункт 120). Заявник у цій справі не надав жодних вагомих доказів, які б дозволили Суду дійти іншого висновку. Тоді
як із матеріалів справи вбачається, що Уповноважений Верховної Ради України з прав людини дійсно виявила певні недоліки в умовах тримання заявника під вартою у Херсонській
виправній колонії № 61 (див. пункт 12), нічого не вказує на те,
що вони були достатньо серйозними, щоб порушити питання
за статтею 3 Конвенції.
121. Суд зазначає, що у цій справі заявник також скаржився на
постійне відеоспостереження в його камері, а також погану якість
питної води та їжі.
122. У своїй практиці Суд встановив, що спостереження за поведінкою засудженого, хоча безперечно є втручанням, не є per se
несумісним зі статтею 3 Конвенції. Цей захід вживається з метою
як забезпечення безпеки виправної колонії, так і захисту засуджених від ризику тиску або навіть фізичного нападу (див., mutatis
mutandis, рішення у справі «Клібіш проти Польщі» (Klibisz v. Poland),
заява № 2235/02, пункт 320, від 04 жовтня 2016 року). У цій справі
відсутні докази того, що відеоспостереження у камері заявника охоплюло сам туалет, як він стверджував. Навпаки, з наданих
ним роздрукованих із записів відеокамери зображень скоріше
вбачається, що це було не так (див. пункт 15).
123. Щодо викладеної у загальних формулюваннях скарги заявника на погану якість питної води та їжі Суд зазначає, що Уряд
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надав детальну інформацію, яка спростовує його твердження
(див. пункти 23–25). Заявник не оскаржив правдивість цієї інформації. Отже, нічого не вказує Суду на те, що їжа та питна вода у Херсонській виправній колонії № 61 були настільки низької
якості, щоб у зв’язку з цим могло постати питання за статтею 3
Конвенції.
124. У світлі зазначеного Суд доходить висновку, що заявник
не обґрунтував цю скаргу належним чином.
b) У Херсонському СІЗО
125. Суд зазначає, що у Херсонському СІЗО заявник тримався приблизно два місяці у камерах № 392 і № 394. Він критикував
умови тримання його під вартою в цій установі, головним чином,
посилаючись на загальний аварійний технічний стан будівлі,
низьку температуру, високу вологість, розбиті віконні шибки та
протікання стелі (див. пункти 27–29).
126. Надані заявником фотографії загалом підтверджують
його твердження (див. пункт 28). Проте слід зазначити, що адмі
ністрація СІЗО визнала, що камера № 394 потребувала термінового ремонту та здійснила такий ремонт, під час якого заявника
перевели до камери № 392 (див. пункт 33).
127. За відсутності будь-яких коментарів від заявника щодо
цих подій і будь-яких деталей стосовно періодів тримання його
під вартою у кожній камері Суд також вважає цю скаргу необґрунтованою.
c) Висновок
128. З огляду на наведені міркування Суд доходить висновку, що скарга заявника на погані умови тримання його під вартою у Херсонській виправній колонії та в Херсонському СІЗО має
бути відхилена як явно необґрунтована відповідно до пункту 1,
підпункту «а» пункту 3 та пункту 4 статті 35 Конвенції.
2. Медична допомога під час тримання під вартою

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

1. Доводи сторін

a) Заявник
130. Заявник стверджував, що органи державної влади несли
відповідальність за непоправну шкоду стану його здоров’я.
131. Хоча заявник отримував лікування ТБ у Херсонській виправній колонії № 61, періодична нестача медичних препаратів
звела нанівець це лікування. У результаті в нього сформувалась
резистентність до всіх можливих протитуберкульозних медичних препаратів, а його хвороба стала невиліковною.
132. Заявник закликав Суд не довіряти записам у його медичній картці, в якій було зазначено, що він декілька разів відмовлявся від лікування (див. пункт 39), і стверджував, що вони були або
недостовірними, або пов’язаними з його протестом проти очевидних недоліків його лікування.
133. Заявник стверджував, що хоча від самого початку він
страждав на ТБ легень, у травні 2011 року йому також діагностували ТБ сечостатевої системи (див. пункт 41). Це було ще однією
ознакою неналежності та неефективності наданої йому під час
тримання під вартою медичної допомоги.
134. Заявник також висловив думку, що рішення про його
паліативне лікування було передчасним і завдало йому надзвичайних страждань. Застосування ізоніазиду, до якого у нього була
резистентність, було частиною заходів його паліативного лікування. З моменту його переведення до Київського СІЗО як до «колонії для здорових ув’язнених» єдиним доступним йому медичним обслуговуванням було рентгенологічне обстеження двічі на
рік. Тобто, у його випадку паліативне лікування означало не більше, ніж відсутність будь-якого медичного нагляду чи лікування.
Заявник стверджував, що надання паліативного лікування відповідно до необхідних стандартів було неможливим з огляду на
усі притаманні обмеження, такі як обмеження доступу до свіжого
повітря та світла, харчування тощо.
b) Уряд
135. Уряд стверджував, що українські органи державної влади
вжили всіх належних заходів для охорони здоров’я заявника під
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час тримання його під вартою. Він перебував під постійним медичним наглядом, який включав регулярні медичні обстеження,
рентгенологічні обстеження, клінічні аналізи тощо.
136. Коли в заявника було зафіксовано рецидив ТБ, його перевели до Херсонської виправної колонії № 61, яка мала статус
спеціалізованої ТБ лікарні. Стан здоров’я заявника залишався задовільним.
137. Уряд також стверджував, що заявник неодноразово відмовлявся від медичних обстежень або лікування (див. пункти 37,
39 і 46).
138. Насамкінець, Уряд доводив, що медична частина Київського СІЗО, куди заявника перевели у серпні 2015 року, була належним чином обладнана та мала достатню кількість персоналу.
На момент своїх зауважень (15 квітня 2016 року) Уряд зазначив,
що заявник не потребував лікування.
2. Оцінка Суду

139. Суд повторює, що стаття 3 Конвенції покладає на державу
обов’язок захищати фізичне благополуччя осіб, позбавлених свободи, наприклад, шляхом надання їм необхідної медичної допомоги. Відповідні принципи практики щодо належності наданої
ув’язненим медичної допомоги узагальнені в рішенні Суду у справі
«Блохін проти Росії» [ВП] (Blokhin v. Russia) [GC], заява № 47152/06,
пункти 136–138, від 23 березня 2016 року).
140. Повертаючись до цієї справи, Суд зазначає, що протягом
розглянутого періоду заявник страждав на рецидив ТБ легень, що
стало підставою для його переведення 03 липня 2010 року до Херсонської виправної колонії № 61, яка спеціалізувалася на лікуванні ТБ. Невдовзі після його прибуття до цієї колонії було зафіксовано невдачу його попереднього лікування ТБ (див. пункти 35 і 36).
З цього випливає, що на цій стадії стан здоров’я заявника викликав серйозне занепокоєння та вимагав спеціального лікування.
141. Суд також зазначає, що тоді як 23 листопада 2010 року
заявнику було встановлено інвалідність найлегшої (третьої) групи, через рік, 25 листопада 2011 року, стан його здоров’я оцінили
повторно та його було визнано інвалідом важчої групи — другої
(див. пункти 38 і 45). Тим часом його ТБ поширився на інші органи
і 10 травня 2011 року йому діагностували ТБ сечостатевої системи
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(див. пункт 41). Лікування його ТБ не дало позитивних результатів,
оскільки в нього розвинулася резистентність до більшості протитуберкульозних препаратів, і 02 липня 2013 року його подальше
лікування визнали безперспективним (див. пункт 51). Отже, Суд
не може погодитися з твердженням Уряду, що стан здоров’я заявника залишився задовільним. Навпаки, він вважає, що довід заявника про його страждання через непоправне погіршення стану
його здоров’я має достатнє фактологічне підґрунтя.
142. Суд повторює, що сам факт погіршення стану здоров’я заявника на початковій стадії може викликати певні сумніви у належності його лікування в установі виконання покарань. Проте
одного цього факту не може бути достатньо для встановлення
порушення державою її позитивних зобов’язань за статтею 3 Конвенції, якщо, з іншого боку, може бути встановлено, що відповідні
національні органи державної влади своєчасно надали усю розумно можливу медичну допомогу, сумлінно намагаючись попередити розвиток відповідного захворювання (див., наприклад,
рішення у справі «Г. проти Росії» (G. v. Russia), заява № 42526/07,
пункт 82, від 21 червня 2016 року).
143. У цій справі не оскаржується, що заявника регулярно
оглядали різні лікарі, і він проходив різноманітні обстеження та
здавав аналізи. Тому не можна сказати, що держава-відповідач
залишила його без нагляду. Проте залишається питання, чи було
реагування держави на захворювання заявника ефективним.
144. Національні органи влади неодноразово визнавали,
а саме: у грудні 2010 року, вересні та листопаді 2011 року, а також
у липні 2012 року, що у Херсонській виправній колонії бракувало протитуберкульозних медичних препаратів (див. пункти 40,
42, 44 і 47). Крім того, з огляду на очевидні недоліки процедури
закупівель, які критикували самі органи пенітенціарної системи
(див. пункт 40), така плачевна ситуація, як вбачається, не була винятковою.
145. У зв’язку з цим Суд повторює, що неспроможність органів
влади гарантувати постійне, неперервне забезпечення основними протитуберкульозними медичними препаратами пацієнтів
є ключовою причиною невдачі лікуванні ТБ (див. рішення у справі
«Решетняк проти Росії» (Reshetnyak v. Russia), заява № 56027/10,
пункт 87, від 08 січня 2013 року). Крім того, у випадку відсутності
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необхідних медичних препаратів викликає сумнів якість медичної допомоги у цілому (див. рішення у справі «Махарадзе та Сіхарулідзе проти Грузії» (Makharadze and Sikharulidze v. Georgia), заява
№ 35254/07, пункт 80, від 22 листопада 2011 року).
146. У зв’язку із зазначеним Суд вважає, що окремі відмови
заявника від лікування становили законні спроби привернути
увагу органів влади до неналежної якості доступної йому медичної допомоги (див. для порівняння рішення у справі «Макшаков
проти Росії» (Makshakov v. Russia), заява № 52526/07, пункт 100, від
24 травня 2016 року).
147. У низці справ проти України Суд вказував на докази неналежної медичної допомоги та захисту від туберкульозу в установах
виконання покарань України (див, наприклад, рішення у справі
«Кушнір проти України» (Kushnir v. Ukraine), заява № 42184/09,
пункт 142, від 11 грудня 2014 року з подальшими посиланнями). У рішенні у справі «Кондратьєв проти України» (Kondratyev v.
Ukraine), заява № 5203/09, пункт 72, від 15 грудня 2011 року) Суд
висловив занепокоєння у зв’язку з наявністю мультирезистентного туберкульозу в установах виконання покарань і тим фактом,
що Україна досі мала один із найвищих показників захворюваності на туберкульоз в Європі.
148. Аналогічне занепокоєння нещодавно висловило Європейське регіональне бюро ВООЗ. Згідно з його даними за 2016 рік
Україна була серед країн, в яких було зафіксовано найбільшу кількість випадків невдач лікування туберкульозу. Воно також зазначало, що в Україні продовжував поширюватися мультирезистентний туберкульоз і причинами цього були тривала нестача медичних препаратів першої лінії та відсутність доступу до повної
схеми лікування медичними препаратами другої лінії, особливо
в установах виконання покарань (див. пункти 103 і 104).
149. Обставини цієї справи свідчать про ще один приклад зазначених проблем.
150. Насамкінець, Суд бере до уваги аргументи заявника щодо ненадання йому належного паліативного лікування під час
тримання під вартою. Ці аргументи також є небезпідставними.
151. Суд зауважує, що, як вказав заявник, застосування ізоніазиду незалежно від наявності резистентності до нього у пацієнта
було частиною стандартних заходів паліативного лікування до
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внесення у вересні 2014 року змін до застосовних законодавчих
стандартів (див. пункти 52, 72 і 134). Хоча резистентність у заявника до цього медичного препарату було зафіксовано ще у липні
2010 року (див. пункт 36), коли йому було призначено паліативне
лікування, у липні 2013 року він йому регулярно вводився. Згодом, у квітні 2014 року він отримав підтвердження від незалежного фтизіатра, що «йому не повинні надаватися протитуберкульозні медичні препарати з огляду на його резистентність до них та
їхню неефективність, а також їхню токсичну дію на усі внутрішні
органи» (див. пункт 55).
152. У більш широкому контексті Суд вказує на відсутність
в Україні будь-яких законодавчих норм щодо забезпечення паліативного лікування в установах виконання покарань (див. пункти
71 і 72). Крім того, Уряд не довів, що у Київському СІЗО заявнику
забезпечили спеціальне медичне обслуговування, окрім існуючого для здорових ув’язнених. Тому Суд вважає правдоподібним
твердження заявника, що на практиці призначене паліативне лікування йому не надавалося.
153. Враховуючи зазначене та не вважаючи за необхідне аналізувати заходи медичної допомоги, наданої заявнику в інших установах виконання покарань, або його інші скарги на проблеми
зі здоров’ям, Суд вважає, що має достатньо підстав для встановлення порушення статті 3 Конвенції у зв’язку з неспроможністю
органів влади забезпечити охорону здоров’я заявника під час тримання під вартою з 03 липня 2010 року та надалі.
III. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 3 КОНВЕНЦІЇ
У ЗВ’ЯЗКУ З ПОКАРАННЯ ЗАЯВНИКА
У ВИДІ ДОВІЧНОГО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ Є ТАКИМ,
ЯКЕ НЕМОЖЛИВО СКОРОТИТИ
154. Заявник скаржився на несумісність його покарання у виді
довічного позбавлення волі зі статтею 3 Конвенції.
A. щодо прийнятності

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

1. Доводи сторін

a) Заявник
156. Заявник стверджував, що його покарання у виді довічного
позбавлення волі було de jure і de facto таким, яке неможливо скоротити, а тому порушувало статтю 3 Конвенції. Оскільки законодавство України не передбачало умовно-дострокового звільнення
засуджених до довічного позбавлення волі, єдиною можливістю
засуджених цієї категорії отримати свободу було президентське
помилування.
157. Заявник стверджував, що порядок здійснення президентського помилування був нечітким і непередбачуваним. Із чинних
положень законодавства було незрозумілим, у випадку помилування двадцятип’ятирічний строк позбавлення волі мав обчислюватися з моменту засудження чи з моменту подання клопотання
про помилування. У першому випадку загальний строк тримання під вартою становитиме двадцять п’ять років, тоді як у другому — сорок п’ять. Крім того, якщо за указом про помилування
покарання у виді довічного позбавлення волі замінювалося на
покарання у виді позбавлення волі на певний строк, було незрозумілим, чи могло до такого покарання у виді позбавлення волі
на певний строк застосовуватись умовно-дострокове звільнення.
Якщо так, то у першому випадку загальний двадцятип’ятирічний
строк позбавлення волі міг зменшитися до двадцяти трьох років
і дев’яти місяців, а в другому — сорокап’ятирічний строк позбавлення волі на практиці міг бути зменшений до тридцяти восьми
років і дев’яти місяців.
158. Заявник звернув увагу Суду на пункт Положення про
порядок здійснення помилування, який передбачав, що засуджені за тяжкі чи особливо тяжкі злочини або особи, які мали дві
та більше судимостей за вчинення умисних злочинів, могли бути
помилувані у виняткових випадках за наявності надзвичайних
обставин. З огляду на те, що у таких випадках зазвичай застосовувалося покарання у виді довічного позбавлення волі, на практиці
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у засуджених до довічного позбавлення волі не було навіть теоретичних перспектив отримати помилування. Крім того, не було
жодних посилань на які-небудь пенологічні міркування, які мали
б врахуватися.
159. Заявник також стверджував, що Комісія у питаннях помилування, яка, крім юристів, складалася з «громадських діячів,
політиків і представників творчої інтелігенції», навряд чи могла
професійно розглянути клопотання про помилування. Вона розглядала ці клопотання за відсутності засуджених, проте на підставі наданих адміністрацією установи виконання покарань матеріалів, зміст яких залишався засудженому невідомим і не міг
бути оскарженим.
160. Заявник також стверджував про нечіткість перелічених
у застосовному положенні критеріїв. Ані Комісія у питаннях помилування, ані Президент України не були зобов’язані обґрунтовувати свої рішення за клопотаннями про помилування; крім того, не було жодного зобов’язання оприлюднювати ці рішення. Насамкінець, рішення не підлягали перегляду у судовому порядку.
Отже, засуджені до довічного позбавлення волі, чиї клопотання
було залишено без задоволення, залишались у стані невизначеності та відчаю. Якщо так і за відсутності будь-якого конкретного
плану щодо звільнення, принаймні у певний момент у майбутньому, засуджені до довічного позбавлення волі в Україні не мали
жодної мети реабілітуватися.
161. Заявник стверджував, що хоча покарання у виді довічного позбавлення волі було впроваджено в Україні у 2000 році, це не
означало, що мінімальний період у двадцять років позбавлення
волі, необхідний для отримання права клопотати про помилування, мав обчислюватися з того моменту. Так, у 2000 році покарання у виді смертної кари замінили покаранням у виді довічного
позбавлення волі для низки засуджених, які наразі відбули двадцять або більше років в установі виконання покарань. Відсутність
будь-якої статистичної інформації щодо кількості засуджених
до довічного позбавлення волі, які клопотали про помилування,
і прийнятих за цим рішень, доводить неоднозначність і неефективність цього механізму.
162. Заявник стверджував, що було задоволено лише незначну кількість клопотань про помилування, поданих засудженими
217

Рішення ЄСПЛ за статтею 3 Конвенції

до певного строку позбавлення волі. Згідно з його інформацією
у 2015 році Президент України помилував шістдесят сім засуджених до позбавлення волі на певний строк з 1320 осіб, які клопотали про таке помилування (тобто, близько 5%). На думку заявника,
перспективи помилування засуджених до довічного позбавлення
волі були ще меншими.
163. Зрештою, заявник стверджував, що навіть якщо прогрес
засудженого у реабілітації був одним із ключових аспектів для вирішення питання про помилування, він de facto був позбавлений
такої можливості у зв’язку з жахливими умовами тримання його
під вартою, поганим станом його здоров’я та відсутністю належної медичної допомоги.
b) Уряд
164. Уряд одразу наголосив, що в Україні покарання у виді
довічного позбавлення волі застосовувалося у виняткових випадках і йому завжди існувало альтернативне покарання у виді
позбавлення волі на певний строк (див. пункт 77). Відповідно до
застосовних положень законодавства суд міг обрати покарання
у виді довічного позбавлення волі, тільки якщо вважав неможливим обрання покарання у виді позбавлення волі на певний строк.
165. Уряд визнав, що в Україні дійсно не існувало можливості
умовно-дострокового звільнення засуджених до довічного позбавлення волі. Проте Україна не єдина країна Європи, яка обрала
такий підхід. Правове регулювання цього питання було аналогічним в Ісландії, Литві, Мальті та Нідерландах.
166. Уряд вказав на неможливість надати яку-небудь статистичну інформацію щодо президентського помилування, оскільки
на момент подання зауважень (15 квітня 2016 року) в Україні не
було засуджених до довічного позбавлення волі, які б могли подати таке клопотання. Так, на думку Уряду, мінімальний період
у двадцять років, який засуджені мали відбути, щоб отримати
право клопотати про помилування, мав обчислюватися з 2000 року, коли в Україні було введено покарання у виді довічного позбавлення волі. Отже, така можливість стала б доступною не раніше 2020 року.
167. Насамкінець, Уряд стверджував, що порядок здійснення президентського помилування був чітким і передбачуваним,
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а тому національне законодавство не позбавляло заявника надії,
що його покарання у виді довічного позбавлення волі може бути
скорочено.
2. Оцінка Суду

a) Загальні принципи, сформульовані у практиці Суду
168. Загальні принципи, встановлені у практиці Суду щодо
покарання у виді довічного позбавлення волі, узагальнено у нещодавньому рішенні у справі «Хатчінсон проти Сполученого Королів
ства» [ВП] (Hutchinson v. the United Kingdom) [GC], заява № 57592/08,
пункти 42–45, від 17 січня 2017 року) і вони передбачають:
«42. Відповідні принципи та висновки, які потрібно з них зробити,
детально наведені у згаданому рішенні у справі «Вінтер та інші проти Сполученого Королівства» (Vinter And Others v. The United Kingdom),
пункти 103–122, нещодавно узагальнені в рішенні у справі «Мюррей
проти Нідерландів» [ВП] (Murray v. Netherlands) [GC], заява № 10511/10,
пункти 99–100, ЄСПЛ 2016). Конвенція не забороняє застосування покарання у виді довічного позбавлення волі до осіб, яких було
визнано винними у вчиненні особливо тяжких злочинів, наприклад,
умисному вбивстві. Однак, для того, щоб таке покарання відповідало вимогам статті 3 Конвенції, воно має бути de jure та de facto скоротним таким, яке може бути скороченим, що означає як наявність
у засудженого перспективи звільнення, так і можливість перегляду.
Основа такого перегляду повинна охоплювати оцінку наявності законних підстав пенологічного характеру для подальшого тримання
засудженого під вартою. До цих підстав належить покарання, стримування, захист суспільства та реабілітація. Співвідношення між ними необов’язково є сталим і може змінюватися упродовж відбування
покарання, тому підстави, які спочатку виправдовували тримання
під вартою, можуть не виправдовувати його після тривалого строку відбування покарання. Наголошується на важливості реабілітації,
оскільки саме в цьому наразі полягає акцент у політиці країн Європи
щодо обрання покарань, як це відображено у практиці Договірних
держав, відповідних стандартах, прийнятих Радою Європи, та відповідних міжнародних документах (див. згадане рішення у справі
«Вінтер та інші проти Сполученого Королівства» (Vinter And Others v.
The United Kingdom), пункти 59–81).
43. Як Суд нещодавно зазначив у контексті статті 8 Конвенції, «акцент на реабілітації та реінтеграції став обов’язковим фактором,
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який держави-учасниці повинні враховувати під час розробки своєї
політики у сфері обрання покарань» (див. рішення у справі «Хорошенко проти Росії» [ВП] (Khoroshenko v. Russia) [GC], заява № 41418/04,
пункт 121, ЄСПЛ 2015; див. також справи, на які зроблено посилання
у згаданому рішенні у справі «Мюррей проти Нідерландів» (Murray v.
Netherlands), пункт 102). Аналогічні міркування застосовуються і за
статтею 3 Конвенції з огляду на те, що повага до людської гідності
вимагає від адміністрації установ виконання покарань прагнення реабілітувати засуджених до довічного позбавлення волі (див.
згадане рішення у справі «Мюррей проти Нідерландів» (Murray v.
Netherlands), пункти 103 і 104). З цього випливає, що такий необхідний перегляд повинен враховувати прогрес засудженого у реабілітації із урахуванням оцінки, чи був такий прогрес настільки значним,
що триваюче тримання під вартою більше не може виправдовуватися законними пенологічними підставами (див. згадане рішення
у справі «Вінтер та інші проти Сполученого Королівства» (Vinter And
Others v The United Kingdom), пункти 113–116). Отже, перегляд, що обмежується тільки підставами гуманності, є неповним (див. там само,
пункт 127).
44. Закріплені у національному законодавстві критерії та умови перегляду повинні бути достатньо чіткими та визначеними, а також
відображати відповідну практику Суду. Визначеність у цьому питанні є не тільки загальною вимогою принципу верховенства права,
а й лежить в основі процесу реабілітації, який може ускладнитися,
якщо порядок перегляду покарання та перспективи звільнення є неясними або невизначеними. Отже, засуджені, яким було обрано покарання у виді довічного позбавлення волі, мають право від самого
початку знати, що вони повинні зробити для того, щоб питання про
їхнє дострокове звільнення було розглянуто та за яких умов. Сюди
відноситься і те, коли відбуватиметься перегляд покарання або коли про такий перегляд можна буде клопотати (див. згадане рішення
у справі «Вінтер та інші проти Сполученого Королівства» (Vinter And
Others v The United Kingdom), пункт 122). У зв’язку з цим Суд зазначив,
що відповідні порівняльні та міжнародні документи чітко передбачають, що перегляд має відбуватися не пізніше ніж через двадцять
п’ять років після обрання покарання, з періодичними переглядами
після цього (див. там само, пункти 68, 118, 119 і 120). Разом з тим Суд
також зазначив, що це питання охоплюється свободою розсуду, яка
має надаватися Договірним державам у питаннях здійснення правосуддя та обрання покарання (див. там само, пункти 104, 105 і 120).
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45. Щодо характеру перегляду Суд наголосив, що з огляду на свободу
розсуду, яка має надаватися Договірним державам, його завдання
не полягає у визначенні того, чи повинен цей перегляд здійснюватися органами судової або виконавчої влади (див. згадане рішення
у справі «Вінтер та інші проти Сполученого Королівства» (Vinter And
Others v The United Kingdom), пункт 120). Отже, кожна держава самостійно визначає, здійснюється такий перегляд органами виконавчої
або судової влади.»

b) Застосування зазначених принципів у цій справі
169. Повертаючись до цієї справи, Суд зазначає, що в Україні
засуджені до довічного позбавлення волі можуть розраховувати
на звільнення лише у двох випадках: якщо вони страждають на
серйозне захворювання, несумісне з подальшим триманням під
вартою, або якщо помилувані Президентом (див. пункти 73, 74,
79, 82 і 86). Проте у першому випадку подальше одужання, якщо
таке можливо, означатиме кінець свободи цієї особи та її повернення до установи виконання покарань (див. пункт 73).
170. Суд неодноразового встановлював, що зміна покарання
у виді довічного позбавлення волі у зв’язку зі смертельним захворюванням, що означає лише те, що засудженому дозволяється померти вдома або у хоспісі, а не у стінах установи виконання
покарань, не може вважатися «перспективою звільнення» у розумінні, яке надає цьому поняттю Суд (див. рішення у справі
«Вінтер та інші проти Сполученого Королівства» [ВП] (Vinter And
Others v The United Kingdom) [GC], заява № 66069/09 та 2 інші,
пункт 127, ЄСПЛ 2013 (витяги) та «Матіошаітіс та інші проти
Литви» (Matioљaitis and Others v. Lithuania), заява № 22662/13 та
7 інших, пункт 162, від 23 травня 2017 року з посиланнями на
вказану у ньому практику).
171. Отже, законодавство та практика здійснення президентського помилування, що є єдиною можливістю пом’якшити покарання у виді довічного позбавлення волі в Україні, потребує
більш ретельного аналізу (див., mutatis mutandis, рішення у справі
«Ласло Магьяр проти Угорщини» (Lбszlу Magyar v. Hungary), заява
№ 73593/10, пункт 56, від 20 травня 2014 року).
172. Суд зазначає, що порядок розгляду клопотань про помилування закріплено у Положенні про порядок здійснення помилування, затвердженому Указом Президента України для цього.
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Щодо міркувань, які мають враховуватися під час розгляду клопотання про помилування, положення посилається на «ступінь
тяжкості вчиненого злочину, строк відбутого покарання, особу
засудженого, його поведінку, щире каяття, стан відшкодування
завданого збитку або усунення заподіяної шкоди, сімейні та інші
обставини» (див. пункт 86).
173. На думку Суду, зазначені міркування містять певні вказівки щодо критеріїв та умов перегляду покарання у виді довічного
позбавлення волі та можуть вважатися такими, що посилаються на законні пенологічні підстави для подальшого тримання
засуджених під вартою (див. для порівняння рішення у справах
«Боден проти Франції» (Bodein v. France), заява № 40014/10, пункт
60, від 13 листопада 2014 року, «Мюррей проти Нідерландів» [ВП]
(Murray v. the Netherlands) [GC], заява № 10511/10, пункт 100, від
26 квітня 2016 року, а також «Харакчієв і Толумов проти Болгарії»
(Harakchiev and Tolumov v. Bulgaria), заяви № 15018/11 і № 61199/12,
пункт 258, ЄСПЛ 2014 (витяги) та подальший аналіз Суду в згаданому рішенні у справі «Хатчінсон проти Сполученого Королівства»
(Hutchinson v. the United Kingdom), пункт 61). Проте варто зазначити, що ці міркування застосовні у контексті більш широких обмежень. Зокрема, Положення про порядок здійснення помилування
передбачає, що «особи, які засуджені за тяжкі чи особливо тяжкі
злочини або мають дві і більше судимостей за вчинення умисних
злочинів, ... можуть бути помилувані у виняткових випадках за
наявності надзвичайних обставин» (див. пункт 86). До цієї категорії явно відносяться всі засуджені до довічного позбавлення
волі (див. пункт 76). Невідомо, що розуміється під «винятковими
випадками» і «надзвичайними обставинами», і ніщо не вказує на
те, що відповідно до національного законодавства, яке наразі діє
в Україні, пенологічні підстави для тримання особи під вартою
мають значення для тлумачення цих понять.
174. Іншими словами, засуджені, яким було обрано покарання
у виді довічного позбавлення волі, від самого початку не знають,
що вони повинні зробити для того, щоб питання про їхнє дострокове звільнення було розглянуто та за яких умов (див. згадані рішення у справах «Вінтер та інші проти Сполученого Королівства» (Vinter
And Others v The United Kingdom), пункт 121 та «Хатчінсон проти Сполученого Королівства» (Hutchinson v. the United Kingdom), пункт 44).
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175. Суд також бере до уваги твердження Уряду, що станом на
квітень 2016 року в України не було засуджених до довічного по
збавлення волі, які б мали право на президентське помилування,
оскільки двадцятирічний період «очікування» мав обчислюватися
з 2000 року, коли в Україні було введено покарання у виді довічного позбавлення волі, а тому мав би закінчитися не раніше 2020 року (див. пункт 166). Проте згідно з інформацією, наданою головою
Департаменту з питань помилування під час брифінгу 06 липня
2016 року, станом на червень 2016 року більше сімдесяти засуджених до довічного позбавлення волі відбули необхідний мінімальний двадцятирічний строк в установі виконання покарань, і сорок
із них подали клопотання про президентське помилування, проте у задоволенні їхніх клопотань було відмовлено (див. пункт 91).
Така радикальна відмінність у тлумаченні органами влади двадцятирічного періоду «очікування» є, на думку Суду, ще однією ознакою відсутності достатньої чіткості та визначеності застосовних критеріїв і умов перегляду покарання у виді довічного позбавлення волі у порядку президентського помилування.
176. З огляду на зазначене Суд схильний погодитись з аргументом заявника, що обчислення двадцятип’ятирічного строку
позбавлення волі, що замінює довічне позбавлення волі у випадку президентського помилування, може також тлумачитися порізному. Заявник навів чотири можливі сценарії (див. пункт 157).
Один із них, який полягає в тому, що у випадку задоволення клопотання про президентське помилування мінімальний період
позбавлення волі становитиме тридцять вісім років і дев’ять місяців, узгоджується з тлумаченням зазначеного законодавчого
положення авторами видання «Кримінально-виконавчий кодекс
України: Науково-практичний коментар» (див. пункт 84). Як відомо з відкритих джерел, єдина засуджена до довічного позбавлення волі, чиє клопотання про помилування було задоволено,
відбула двадцять років і два місяці (див. пункт 93). Підстави для
застосованого обчислення невідомі.
177. Суд також зазначає, що порядок помилування в Україні
не зобов’язує ні Комісію у питаннях помилування, ні Президента
України обґрунтовувати свої рішення, прийняті за клопотаннями про помилування. У своїй практиці Суд встановив, що прозорість перегляду покарання у виді довічного позбавлення волі
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можна також забезпечити іншими способами, такими як, наприклад, зобов’язання Комісії у питаннях помилування враховувати
відповідну практику міжнародних судів та інших органів щодо
тлумачення і застосування міжнародних стандартів у сфері прав
людини, чинних для відповідної держави, та регулярно публікувати звіти про свою діяльність з детальним описом процесу розгляду клопотань про помилування (див. згадане рішення у справі
«Хатчінсон проти Сполученого Королівства» (Hutchinson v. the United
Kingdom), пункт 61). В Україні така інформація не оприлюднюється,
за винятком загального переліку критеріїв, що стосуються розгляду клопотань про помилування (див. пункт 86), щоб продемонструвати, яким чином ці критерії застосовуються Президентом України на практиці, якщо взагалі застосовуються. Єдиним випадком,
коли органи влади з питань помилування поінформували громадськість про свою діяльність, був проведений 06 липня 2016 року
головою Департаменту з питань помилування брифінг для засобів
масової інформації. Проте це був окремий випадок, присвячений
оприлюдненню певної статистики (див. пункти 91 і 92).
178. Суд визнає, що з огляду на свободу розсуду, яка має надаватися Договірним державам у питаннях відправлення кримінального правосуддя та обрання покарання, його завдання не полягає у визначенні форми, як має здійснюватися такий перегляд
(виконавчою або судовою гілками влади) (див. пункт 168). Однак
Суд вважає, що для забезпечення належного розгляду змін і прогресу в реабілітації засудженого до довічного позбавлення волі,
якими б значними вони не були, перегляд повинен передбачати
або надання обґрунтування органами виконавчої влади, або судовий перегляд, аби уникнути навіть ознаки свавілля (див. згадане
рішення у справі «Матіошаітіч та інші проти Литви» (Matioљaitis
and Others v. Lithuania), пункт 181 з подальшими посилання на
практику).
179. У цій справі відсутність у Президента України та підконтрольних йому органів державної влади зобов’язання обґрунтовувати свої рішення за клопотаннями про помилування ще більш
обтяжується відсутністю будь-якого судового перегляду цих
рішень. За таких обставин здійснення засудженими до довічного позбавлення волі свого права на перегляд їхнього покарання
у виді довічного позбавлення волі через президентське помилу224
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вання не може вважатися захищеним достатніми процесуальними гарантіями (див. згадане рішення у справі «Мюррей проти Нідерландів» (Murray v. the Netherlands), пункт 100).
180. Отже, у світлі зазначених міркувань Суд вважає, що в Україні президентські повноваження щодо здійснення помилування
є сучасним еквівалентом королівської прерогативи помилування,
яка ґрунтується на принципі гуманності, а не порядку, заснованому на пенологічних підставах і з належними процесуальними
гарантіями, щодо перегляду ситуації засудженого для можливої
зміни його покарання у виді довічного позбавлення волі (див. для
порівняння згадане рішення у справі «Матіошаітіс та інші проти
Литви» (Matioљaitis and Others v. Lithuania), пункт 173).
181. Суд також повторює, що політика європейських країн
щодо обрання покарань наразі акцентує увагу на реабілітаційній
меті позбавлення волі, навіть у випадку засуджених до довічного позбавлення волі (див., наприклад, згадане рішення у справі
«Матіошаітіс та інші проти Литви» (Matioљaitis and Others v.
Lithuania), пункт 163). Засудженим до довічного позбавлення волі
має надаватися можливість реабілітуватися. Щодо обсягу покладених у зв’язку з цим на державу зобов’язань Суд вважає, що хоча
держави не несуть відповідальності за реабілітацію засуджених
до довічного позбавлення волі, тим не менше, вони зобов’язані забезпечити таким засудженим можливість реабілітуватися. В іншому випадку, засуджений до довічного позбавлення волі може бути
позбавлений можливості реабілітуватися, внаслідок чого необхідний для зменшення строку довічного позбавлення волі перегляд,
під час якого оцінюється прогрес у реабілітації, не буде здатний
призвести до пом’якшення, зменшення або звільнення від відбування покарання у виді довічного позбавлення волі або до умовно-дострокового звільнення засудженого. Зобов’язання забезпечувати можливість реабілітації має розглядатися як зобов’язання
вжиття заходів, а не досягнення результатів. Проте воно призводить до позитивного зобов’язання забезпечити в установі виконання покарань для засуджених до довічного позбавлення волі
такий режим, який є сумісним з метою реабілітації та дозволяє
таким засудженим досягнути у ній прогресу. У цьому контексті
Суд уже встановив, що таке зобов’язання існує тоді, коли режим
установи виконання покарань або умови тримання під вартою пе225
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решкоджають реабілітації (див. згадане рішення у справі «Мюррей
проти Нідерландів» (Murray v. the Netherlands), пункт 104 з подальшими посиланнями).
182. Суд зазначає, що в Україні засуджені до довічного позбавлення волі відокремлені від інших засуджених і щодня проводять до двадцяти трьох годин у своїх камерах, які зазвичай
розраховані на двох чи трьох засуджених, з мінімально організованою діяльністю та спілкуванням (див. пункти 83 і 107). Уряд не
пояснив, яким чином у таких умовах засуджені можуть досягти
прогресу у реабілітації.
183. Суд також зазначає, що у зауваженнях Уряду в цій справі
питання соціальної реабілітації засуджених до довічного позбавлення волі навіть не згадувалося.
184. Отже, Суд не може не дійти висновку, що існуючий в Україні режим для засуджених до довічного позбавлення волі є несумісним з метою реабілітації.
185. Зрештою, у своїй практиці Суд встановив, що оцінюючи те, чи є покарання у виді довічного позбавлення волі de facto
скоротним, важливим може бути врахування статистичної інформації щодо попереднього застосування зазначеного порядку
перегляду, у тому числі щодо кількості помилуваних осіб (див.
згадане рішення у справі «Мюррей проти Нідерландів» (Murray v.
The Netherlands), пункт 100 з подальшими посиланнями).
186. З відкритих джерел відомо, що наразі в Україні було задоволено лише одне клопотання про помилування засудженої до
довічного позбавлення волі (див. пункт 93). Зі статистичної точки
зору це вказує, що на практиці засуджені до довічного позбавлення волі не мають перспектив на задоволення їхніх клопотань про
помилування.
187. Усі зазначені міркування підводять Суд до висновку, що
було порушено статтю 3 Конвенції у зв’язку з тим, що покарання заявника у виді довічного позбавлення волі неможливо скоротити.
IV. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 8 КОНВЕНЦІЇ
188. Заявник також скаржився за статтею 8 Конвенції на обмеження його права на побачення з родичами.
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189. З огляду на факти справи, доводи сторін і свої висновки
за статтею 3 Конвенції (див. пункти 153 і 187) Суд вважає, що він
розглянув основні юридичні питання, порушені у цій заяві, та немає необхідності у винесенні окремого рішення щодо прийнятності та суті зазначеної скарги (див., наприклад, рішення у справі
«Центр юридичних ресурсів в інтересах Валентина Кимпеану проти
Румунії» [ВП] (Centre for Legal Resources on behalf of Valentin Cвmpeanu
v. Romania) [GC], заява № 47848/08, пункт 156, ЄСПЛ 2014).
V. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 46 КОНВЕНЦІЇ
190. Стаття 46 Конвенції передбачає:
«1. Високі Договірні Сторони зобов’язуються виконувати остаточні
рішення Суду в будь-яких справах, у яких вони є сторонами.
2. Остаточне рішення Суду передається Комітетові Міністрів, який
здійснює нагляд за його виконанням.»

191. Суд повторює, що відповідно до статті 46 Конвенції Високі Договірні Сторони взяли на себе зобов’язання виконувати
остаточні рішення Суду в усіх справах, в яких вони є сторонами,
а Комітет міністрів Ради Європи здійснює нагляд за їхнім виконанням. З цього випливає, що рішення, в якому Суд встановив
порушення, юридично зобов’язує державу-відповідача не просто виплатити відповідним особам суми справедливої сатисфакції, присуджені за статтею 41 Конвенції, але й вжити заходи
загального та/або індивідуального характеру під наглядом Комітету міністрів (див. рішення у справах «Ассанідзе проти Грузії»
[ВП] (Assanidze v. Georgia) [GC], заява № 71503/01, пункт 198, ЄСПЛ
2004‑II та «Грінз та М. Т. проти Сполученого Королівства» (Greens
and M. T. v. the United Kingdom), заяви № 60041/08 і № 60054/08,
пункт 106, ЄСПЛ 2010 (витяги). Держава зобов’язана вживати такі
заходи також щодо інших осіб, ситуація яких аналогічна ситуації
заявника, зокрема, шляхом усунення проблем, які призвели до
таких висновків Суду (див. рішення у справі «Алішич та інші проти Боснії і Герцеговини, Хорватії, Сербії, Словенії та колишньої Юго
славської Республіки Макаденія» [ВП] (Aliљić and Others v. Bosnia and
Herzegovina, Croatia, Serbia, Slovenia and the former Yugoslav Republic of
Macedonia) [GC], заява № 60642/08, пункт 142, ЄСПЛ 2014).
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192. Порушення статті 3 Конвенції, яке Суд встановив у цій
справі у зв’язку з тим, що покарання заявника у виді довічного
позбавлення волі було таким, яке не можливо було скоротити,
впливає на багатьох людей. На розгляді Суду перебувають більше шістдесяти аналогічних заяв і можливо буде подано багато
інших. Тому перед розглядом індивідуальних вимог заявника
щодо справедливої сатисфакції за статтею 41 Конвенції Суд бажає розглянути, якими можуть бути наслідки для держави-відповідача відповідно до статті 46 Конвенції (див., наприклад, рішення у справі «Спахіч та інші проти Боснії і Герцеговини» (Spahić
and Others v. Bosnia and Herzegovina), заява № 20514/15 і 15 інших,
пункт 33, від 14 листопада 2017 року).
193. Суд повторює, що Договірні держави користуються широкою свободою розсуду, вирішуючи питання щодо належної
тривалості покарання у виді позбавлення волі за конкретні злочини. Сам факт того, що зрештою покарання у виді довічного
позбавлення волі може бути відбутим у повному обсязі не суперечить статті 3 Конвенції. Отже, перегляд покарання у виді довічного позбавлення волі необов’язково має призвести до звільнення
відповідного засудженого (див. згадане рішення у справі «Ласло
Магьяр проти Угорщини» (Lбszlу Magyar v. Hungary), пункт 72, від
20 травня 2014 року).
194. Тим не менш, Суд зазначає, що оскільки ця справа стосується питання, що покарання у виді довічного позбавлення волі
є таким, яке неможливо скоротити, вона свідчить про наявність
системної проблеми, для вирішення якої вимагається вжиття
заходів загального характеру. Характер встановленого за статтею 3 Конвенції порушення свідчить, що для належного виконання цього рішення від держави-відповідача вимагатиметься впровадження реформи системи перегляду покарань у виді довічного
позбавлення волі. Механізм такого перегляду повинен гарантувати перевірку у кожному конкретному випадку, чи обґрунтовано
триваюче тримання під вартою законними пенологічними підставами, та має надаватиме засудженим до довічного позбавлення волі можливість передбачити з певним ступенем точності, що
їм треба зробити, аби було розглянуто питання щодо їх звільнення та за яких умов це можливо, відповідно до стандартів, розроблених практикою Суду.
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VI. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
195. Стаття 41 Конвенції передбачає:
«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї
і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності, надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію.»
A. Шкода

196. Заявник вимагав 49 423,71 українських гривень (далі —
грн) в якості відшкодування матеріальної шкоди, у тому числі
28 215 грн, витрачених на харчування та воду під час тримання
під вартою у Херсонській виправній колонії № 61, і 21 217 грн,
витрачених на медичні препарати та поштові послуги. Він також
вимагав 100 000 євро в якості відшкодування моральної шкоди.
197. Уряд оскаржив ці вимоги як необґрунтовані та надмірні.
198. Суд встановив порушення статті 3 Конвенції у зв’язку з неспроможністю адміністрації виправної колонії забезпечити заявника належною медичною допомогою з 03 липня 2010 року (див.
пункт 153). Він вважає, що існує прямий причинно-наслідковий
зв’язок між понесеними заявником витратами на медичні препарати та порушенням статті 3 Конвенції (див. рішення у справі
«Мірзашвілі проти Грузії» (Mirzashvili v. Georgia), заява № 26657/07,
пункт 84, від 07 вересня 2017 року). Щодо інших витрат, на які посилався заявник, Суд не вбачає жодного прямого причинно-наслідкового зв’язку між встановленими порушеннями та стверджуваною матеріальною шкодою. Питання щодо витрат заявника
на поштові послуги буде розглянуто у підрозділі «Судові та інші
витрати».
199. Беручи до уваги надані заявником квитанції Суд присуджує йому 750 євро в якості відшкодування матеріальної шкоди.
200. Суд також вважає, що заявник мав зазнати болю та
страждань у зв’язку з відсутністю належної медичної допомоги,
що призвело до непоправного погіршення стану його здоров’я,
для відновлення якого недостатньо встановлення у цьому рішенні порушення Конвенції. Здійснюючи оцінку на засадах справедливості, Суд присуджує заявнику 10 000 євро за цим пунктом.
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201. Щодо встановлення порушення статті 3 Конвенції у зв’яз
ку з тим, що покарання заявника у виді довічного позбавлення
волі неможливо скоротити, Суд вважає, що встановлення порушення становить достатню справедливу сатисфакцію (див.,
наприклад, згадані рішення у справах «Вінтер та інші проти
Сполученого Королівства» (Vinter and Others v. the United Kingdom),
пункт 136 та «Мюррей проти Нідерландів» (Murray v. the Netherlands),
пункт 131).
B. Судові витрати

202. Заявник також вимагав 17 400 євро в якості компенсації
судових та інших витрат, понесених під час провадження у Суді,
які мають бути сплачені безпосередньо на банківський рахунок
пана Тарахкала. Для обґрунтування своєї вимоги заявник надав
договір про надання правової допомоги, підписаний ним та паном Тарахкалом 20 квітня 2016 року, за яким розмір погодинної
ставки становив 150 євро. Відповідно до договору оплата мала
бути здійснена після закінчення провадження у м. Страсбург
і в межах присудженої Судом суми компенсації судових та інших витрат. Заявник також надав акт про виконану роботу від
04 червня 2016 року за зазначеним договором. У ньому було
зазначено, що пан Тарахкало працював над справою 116 годин
(17 400 євро).
203. Уряд заперечив проти цієї вимоги як надмірної.
204. Відповідно до практики Суду заявник має право на компенсацію судових та інших витрат, лише якщо буде доведено,
що такі витрати були фактичними і неминучими, а їхній розмір — обґрунтованим. У цій справі з огляду на наявні у нього документи та зазначені критерії Суд вважає за розумне задовольнити вимогу заявника частково та присудити йому 10 000 євро
в якості компенсації витрат на правову допомогу, понесених під
час провадження у Суді, та додатково суму будь-якого податку,
що може нараховуватись заявнику. Ця сума має бути сплачена
на банківський рахунок пана Тарахкала, як зазначено заявником (див., наприклад, рішення у праві «Бєлоусов проти України»
(Belousov v. Ukraine), заява № 4494/07, пункти 116 і 117, від 07 листопада 2013 року).
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205. Крім того, з урахуванням наданих заявником квитанцій
про оплату поштових послуг (див. пункти 196 і 198) Суд присуджує йому 20 євро в якості відшкодування поштових витрат.
C. Пеня

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

1. Оголошує одноголосно прийнятними скарги заявника за
статтею 3 Конвенції на відсутність належної медичної допомоги під час тримання під вартою та те, що його покарання у виді
довічного позбавлення волі є таким, яке неможливо скоротити.
2. Оголошує одноголосно неприйнятною скаргу заявника за
статтею 3 Конвенції щодо побутових умов тримання його під вартою у Херсонській виправній колонії № 61 і Херсонському СІЗО.
3. Постановляє одноголосно, що було порушено статтю 3 Конвенції у зв’язку з відсутністю належної медичної допомоги, доступної заявнику, під час тримання його під вартою з 03 липня
2010 року.
4. Постановляє одноголосно, що було порушено статтю 3 Конвенції у зв’язку з тим, що покарання заявника у виді довічного
позбавлення волі є таким, яке неможливо скоротити.
5. Постановляє п’ятьма голосами проти двох, що немає необхідності розглядати питання прийнятності та суть скарги заявника за статтею 8 Конвенції.
6. Постановляє шістьма голосами проти одного, що встановлення порушення становить достатню справедливу сатисфакцію
моральної шкоди, якої зазнав заявник у зв’язку з його скаргою на
те, що його покарання у виді довічного позбавлення волі є таким,
яке неможливо скоротити.
7. Постановляє одноголосно, що:
a) упродовж трьох місяців з дати, коли це рішення набуде
статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції, держава-відповідач повинна сплатити заявнику
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такі суми та додатково суму будь-якого податку, що може
нараховуватись заявнику; ці суми мають бути конвертовані в національну валюту держави-відповідача за курсом
на день здійснення платежу:
i) 750 (сімсот п’ятдесят) євро в якості відшкодування матеріальної шкоди;
ii) 10 000 (десять тисяч) євро в якості відшкодування моральної шкоди, якої заявник зазнав у зв’язку
з відсутністю належної медичної допомоги з 03 липня
2010 року;
iii) 10 000 (десять тисяч) євро в якості компенсації витрат
на правову допомогу, понесених під час провадження
у Суді (чиста присуджена сума має бути сплачена на
банківський рахунок захисника заявника, пана Тарахкала);
iv) 20 (двадцять) євро в якості компенсації поштових та інших витрат;
b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на зазначені суми нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка
діятиме в період несплати, до якої має бути додано три
відсоткові пункти.
8. Відхиляє шістьма голосами проти одного решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 12 березня 2019 року відповідно до правила 77 §§2 і 3 Регламенту Суду.
М. Цірлі
секретар

П. П. де Альбукерке
голова

Відповідно до пункту 2 статті 45 Конвенції та пункту 2 Правила 74 Регламенту Суду до цього рішення додаються окремі думки
суддів П. Пінто де Альбукерке, Е. Куріс і М. Бошняк.
П. П. A.
M. Ц.
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ЧАСТКОВО ОКРЕМА ДУМКА СУДДІ ПІНТО ДЕ АЛЬБУКЕРКЕ,
ЯКА ЧАСТКОВО СПІВПАДАЄ З ПОЗИЦІЄЮ БІЛЬШОСТІ
1. Я погоджуюся з висновками у цій справі, за винятком рішення за статтею 41 Конвенції. З підстав, уже зазначених у моїй думці
у справі «Мюррей проти Нідерландів» (Murray v. the Netherlands) ,
я не можу погодитися з позицією більшості у цій справі, що «встановлення порушення становить достатню справедливу сатисфакцію моральної шкоди, якої зазнав заявник у зв’язку з його скаргою
на те, що його покарання у виді довічного позбавлення волі є таким, яке неможливо скоротити». На додаток до аргументів, наведених у рішенні у справі «Мюррей проти Нідерландів» (Murray
v. the Netherlands), я хотів би підкреслити, що важливо відрізняти
обов’язок визнати порушення статті 3 Конвенції про захист прав
людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) з одного боку, та обов’язок, який з цього випливає, забезпечити повне відшкодування — з іншого . У цій справі більшість не забезпечила
такого відшкодування, хоча визнала порушення.

З цього питання див. спільну окрему думку суддів Шпільман, Саджо, Каракаш і Пінто де Альбукерке, яка частково не співпадає з позицією більшості, у рішенні у справі «Мюррей проти Нідерландів» (ВП) (Murray v. the Netherlands) (GC), заява
№ 10511/10, від 26 квітня 2016 року.


Пункт 6 резолютивної частини цього рішення. Або див. пункт 201 цього рішення.



Див. окрему думку судді Зіємеле, яка співпадає з думкою більшості, в рішенні
у справі «Вінтер проти Сполученого Королівства» (ВП) (Vinter v. United Kingdom) (GC),
заяви № 66069/09, № 130/10 і № 3896/10, від 09 липня 2013 року, пункт 2: «Використане Судом формулювання, на мою думку, змішує встановлення Судом відповідальності держави у зв’язку з порушенням державою обов’язків за Конвенцією і питання
щодо думки Суду про можливі правові наслідки після встановлення такої відповідальності».

Див. згадане рішення у справі «Вінтер проти Сполученого Королівства» (ВП)
(Vinter v. United Kingdom) (GC), пункт 120, рішення у справах «Ласло Мадьяр проти Угорщини» (Lбszlу Magyar v. Hungary), заява № 73593/10, пункт 50, від 20 травня
2014 року; «Харакчієв і Толумов проти Болгарії» (Harakchiev and Tolumov v. Bulgaria), заяви № 15018/11 і № 61199/12, пункт 246, від 08 липня 2014 року; «Мюррей проти Нідерландів» (Murray v. the Netherlands), заява № 10511/10, пункт 99, від 26 квітня 2016 року;
«Хатчінсон проти Сполученого Королівства» (Hutchinson v. the United Kingdom), заява
№ 57592/08, пункт 45, від 17 січня 2017 року та «Матіошаітіс та інші проти Литви» (Matioљaitis and Others v. Lithuania), заяви № 22662/13, № 51059/13, № 58823/13,
№ 59692/13, № 59700/13, № 60115/13, № 69425/13 і № 72824/13, пункт 181, від 23 травня 2017 року.
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2. Тоді як я цілком погоджуюся з висновком палати про порушення статті 3 Конвенції у цій справі у зв’язку з відсутністю доступної медичної допомоги та тим, що покарання заявника у виді
довічного позбавлення волі було таким, яке неможливо скоротити, я не погоджують з обґрунтуванням палати у пункті 178, що
«з огляду на свободу розсуду, яка має надаватися Договірним дер
жавам у питаннях відправлення кримінального правосуддя та
обрання покарання, його завдання не полягає у визначенні форми, як має здійснюватися такий перегляд (виконавчою або судовою гілками влади)», а тому «перегляд повинен передбачати або
надання обґрунтування органами виконавчої влади, або судовий
перегляд, аби уникнути навіть ознаки свавілля».
На мою думку, ймовірна перспектива, зокрема те, що обов’язок
обґрунтовувати рішення та обов’язок забезпечити судовий перегляд є альтернативними, а не кумулятивними варіантами, не відповідає рішенню Великої палати у згаданій справі «Мюррей проти
Нідерландів» (Murray v. the Netherlands). Отже, це рішення посилило
відсутність ясності та послідовності у власній практиці Суду.
3. Було зазначено, що Суд не встановлює форму механізму
перегляду. Проте в рішенні у справі «Мюррей проти Нідерландів»
(Murray v. the Netherlands) Велика палата пішла на крок далі, зазначивши:
«...Право засудженого на перегляд передбачає безпосередню оцінку відповідної інформації, а перегляд також має супроводжуватися
достатніми процесуальними гарантіями. Засуджений необхідною
мірою повинен знати, що він має зробити для того, щоб його кандидатуру було розглянуто для звільнення було розглянуто та за яких
умов це може вимагати надання обґрунтування, ці умови повинні
захищатися доступом до судового перегляду».
Після двох попередніх справ, «Ласло Мадьяр проти Угорщини» (Lбszlу
Magyar v. Hungary) та «Харакчієв і Толумов проти Болгарії» (Harakchiev
and Tolumov v. Bulgaria), у 2016 році з винесенням рішення у справі

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

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


Див. мою думку у згаданому рішенні у справі «Мюррей проти Нідерландів»
(Murray v. the Netherlands), пункти 13 і 16. Див. також мою думку у згаданому рішенні
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«Мюррей проти Нідерландів» (Murray v. the Netherlands) розвиток практики досягнув того, що здавалося точкою неповернення, коли Велика
палата окреслила позитивне зобов’язання держави забезпечити існування ефективного та незалежного механізму перегляду покарання.
Щоб бути сумісним з Конвенцією порядок перегляду має відповідати
таким п’ятьом обов’язковим «відповідним принципам»:
«1) принципу законності («норми, які мають достатній ступінь ясності та визначеності», «умови, встановлені національним законодавством»);
2) принципу оцінки пенологічних підстав для подальшого тримання під вартою на підставі «об’єктивних, попередньо встановлених критеріїв», які включають ресоціалізацію (спеціальні
превентивні заходи), запобігання (загальні превентивні заходи)
і покарання;
3) принципу оцінки в рамках попередньо встановлених часових меж,
а у випадку із засудженими до довічного позбавлення волі — «не
пізніше, аніж через 25 років після винесення вироку з подальшим
періодичним переглядом»;
4) принципу справедливих процесуальних гарантій, які передбачають щонайменше обов’язок обґрунтовувати рішення про відмову
у звільненні чи про повернення засудженого;
5) принципу судового перегляду».

З огляду на останній принцип було очевидно, що порядок перегляду «має [або] контролюватися судом або принаймні підлягати повному судовому перегляду як фактологічних, так і правових
елементів рішення про помилування, як це також передбачено
універсальним стандартом, встановленим у пункті 2 статті 110
Римського Статуту». Використане Великою палатою імперативне формулювання у пункті 110 рішення у справі «Мюррей проти
Нідерландів» (Murray v. the Netherlands) («повинні захищатися доступом до судового перегляду») було спрямовано на уникнення
сумнівів у його намірах.
у справі «Хатчінсон проти Сполученого Королівства» (Hutchinson v. the United Kingdom),
пункт 10.

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


Див. мою думку у згаданому рішенні у справі «Хатчінсон проти Сполученого
Королівства» (Hutchinson v. the United Kingdom), пункт 42.
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На жаль, рішення у справі «Хатчінсон проти Сполученого Королівства» викривило повідомлення в рішенні у справі «Мюррей
проти Нідерландів» (Murray v. the Netherlands). У принципі, в рішенні
у справі «Хатчінсон проти Сполученого Королівства» (Hutchinson v. the
United Kingdom) Велика палата послалася на «відповідні принципи»,
наведені у пунктах 99 і 100 рішення у справі «Мюррей проти Нідерландів» (Murray v. the Netherlands)10 , проте суттєво викривила їх під
час застосування. У зв’язку з цим рішення у справі «Хатчінсон проти Сполученого Королівства» (Hutchinson v. the United Kingdom) становило «пік зростаючої тенденції до зниження ролі Суду у порівнянні
з певними національними судовими органами, із серйозним ризиком застосування Конвенції за подвійними стандартами»11. Через
шість місяців після ухвалення рішення у справі «Мюррей проти Нідерландів» (Murray v. the Netherlands), яке відображало практичний
підхід Суду до питання механізму перегляду, було важко пояснити його невтручання в рішенні у справі «Хатчінсон проти Сполученого Королівства» (Hutchinson v. the United Kingdom)12. Підозра про
застосування у практиці Суду подвійних стандартів посилилася
рішенням у справі «Матіошаітіс та інші проти Литви» (Matioљaitis
and Others v. Lithuania), в якому Суд здійснив більш ретельну оцінку литовського механізму перегляду, порівняно з оцінкою британ
ського механізму перегляду в рішенні у справі «Хатчінсон проти
Сполученого Королівства» (Hutchinson v. the United Kingdom)13 .
У рішенні у справі «Матіошаітіс та інші проти Литви»
(Matioљaitis and Others v. Lithuania) палата зазначила:
«Для забезпечення належного розгляду змін і прогресу в реабілітації
засудженого до довічного позбавлення волі, якими б значними вони
10
Див. мою думку у згаданому рішенні у справі «Хатчінсон проти Сполученого
Королівства» (Hutchinson v. the United Kingdom), пункт 38.
11
Див. думку судді Саджо у згаданому рішенні у справі «Хатчінсон проти Сполученого Королівства» (Hutchinson v. the United Kingdom).
12
У зв’язку з цим, див. статті M. Петтігрю, «Політики, влада та помилування
у Страсбурзі: диссоціативні рішення та різне ставлення у Європейському суді з прав
людини», 2018 4(1) Міжнародне порівняльне право, с. 16–26; та Л. Грехема, «Від справи «Вінтер проти Сполученого Королівства» (Vinter v. United Kingdom) до «Хатчінсон
проти Сполученого Королівства» (Hutchinson v. the United Kingdom) і назад? Історія
справ засуджених до довічного позбавлення волі у Європейському суді з прав людини», 2018 (3) Огляд європейського законодавства з питань прав людини, с. 258–277.
13
Згадане рішення у справі «Матіошаітіс та інші проти Литви» (Matioљaitis and
Others v. Lithuania), пункт 181.
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не були, перегляд повинен передбачати або надання обґрунтування
органами виконавчої влади, або судовий перегляд, щоб уникнути
навіть ознаки свавілля. Суд також зазначив, що засуджений необхідною мірою повинен знати, що він має зробити для того, щоб його
кандидатуру для звільнення було розглянуто та за яких умов це може вимагати надання обґрунтування, ці умови повинні бути гарантовані доступом до судового перегляду».

Іншими словами, у литовській справі палата неправильно тлумачила обов’язок судового перегляду, який був головним елементом доданим в рішенні у справі «Мюррей проти Нідерландів» (Murray
v. the Netherlands). Тоді як у рішенні у справі «Мюррей проти Нідерландів» (Murray v. the Netherlands) цей обов’язок був логічно пов’язаний
з обов’язком надавати обґрунтування, в якості додаткової гарантії проти свавілля, у справі «Матіошаітіс та інші проти Литви»
(Matioљaitis and Others v. Lithuania) він був перетворений в альтернативну гарантію останньому. Ця альтернатива не може бути логічно
обґрунтована. Вимога наданти обґрунтування має сенс лише у випадку, якщо воно може бути перевірено незалежним органом. Вимога до державних або адміністративних органів навести обґрунтовані
пенологічні підстави стосовно необхідності подальшого тримання
під вартою, але позбавляючи засудженого права на судовий перегляд цих підстав, має невелике, якщо взагалі яке-небудь значення,
з точки зору заборони свавілля Уряду та органів державної влади.
Тому рекомендується, щоб Велика палата виконала свій
обов’язок та раз і назавжди пояснила, що означає вимога у пункті 100 рішення у справі «Мюррей проти Нідерландів» (Murray v. the
Netherlands), що механізм перегляду «повинен захищатися доступом до судового перегляду». Зобов’язання держави розробити механізм перегляду пенологічної необхідності подальшого тримання під вартою не може сприйматися серйозно, якщо не визнається
судовий перегляд.

ЧАСТКОВО ОКРЕМА ДУМКА СУДДІ КУРІС
1. Я проголосував проти пункту 5 резолютивної частини рішення, тобто висновку більшості про те, що скарга заявника за
статтею 8 Конвенції не потребувала окремого розгляду. На мою
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думку, насправді вона потребувала. Цей висновок ґрунтується на
застосуванні так званої формули Кимпеану, міркуванні, викладеному в одному реченні, що з огляду на те, що Суд «розглянув
основні юридичні питання, порушені у цій заяві», він звільняється від «необхідності у винесенні окремого рішення щодо прийнятності та суті [решти] скарги». Це стисле міркування наведено
у пункті 189 цього рішення, в якому робиться посилання на рішення у справі «Центр юридичних ресурсів в інтересах Валентина
Кимпеану проти Румунії» [ВП] (Centre for Legal Resources on behalf of
Valentin Cвmpeanu v. Romania) [GC], заява № 47848/08, від 17 липня
2014 року), та в якому було дослівно скопійовано шаблон із пункту
156 згаданого рішення.
Щоправда, справа «Центр юридичних ресурсів в інтересах Валентина Кимпеану проти Румунії» (Centre for Legal Resources on behalf
of Valentin Cвmpeanu v. Romania) не була першою, в якій було застосовано формулу Кимпеану. Вона була використана у декількох попередніх справах. Але саме ця справа дала ім’я зазначеній формулі у внутрішньому слензі Суду, оскільки саме в цьому рішенні
формула була закріплена як шаблон, яки мав застосовуватися у подальших справах, що і відбувається з того часу (див. пункт 52).
2. У цій справі перед розглядом скарги заявника за статтею 8
Конвенції Суд уже розглянув дві його скарги за статтею 3 Конвенції та встановив порушення цієї статті в обох випадках. Отже,
скаргу за статтею 8 Конвенції було залишено без розгляду як по
суті так і, навіть, у питанні прийнятності.
3. Під словосполученням «основні юридичні питання» більшість мала на увазі питання, порушені заявником у двох скаргах
за статтею 3 Конвенції. Одна з них стосувалася умов тримання
заявника під вартою (одну частину цієї скарги, яка стосувалася
побутових умов тримання під вартою, було відхилено як явно необґрунтовану, проте іншу, щодо відсутності належної медичної
допомоги, було визнано прийнятною та розглянуто по суті); інша
того, що його покарання у виді довічного позбавлення волі є таким, яке неможливо скоротити. Я не мав заперечень проти встановлення порушення статті 3 Конвенції щодо обох скарг за статтею 3 Конвенції, які було визнано прийнятними.
4. Щодо другої із зазначених скарг, то заявника було засуджено до довічного позбавлення волі ще до епохи Вінтера (див.
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рішення у справі «Вінтер та інші проти Сполученого Королівства»
(Vinter and Others v. the United Kingdom), заяви № 66069/09, № 130/10
і № 3896/10, від 09 липня 2013 року). Свою заяву він подав 11 черв
ня 2013 року, тобто майже за місяць до винесення цього ключового рішення. На той момент ключовою справою щодо питання
(не)скоротності покарання у виді довічного позбавлення волі була
справа «Кафкаріс проти Кіпру» [ВП] (Kafkaris v. Cyprus) [GC], заява
№ 21906/04, від 12 лютого 2008 року). Відповідно до принципів
Кафкаріс покарання заявника у виді довічного позбавлення волі
швидше за все було б визнано скоротним, а порушення статті 3
Конвенції не було б встановлено. Проте з рішенням у справі «Вінтер та інші проти Сполученого Королівства» (Vinter and Others v. the
United Kingdom) підхід Суду докорінно змінився, і ця зміна була
підтверджена низкою подальших рішень.
Тим не менш, навіть зараз залишається питання стосовно того, коли та яким національним органом влади було вчинено конкретне порушення статті 3 Конвенції у зв’язку з тим, що покарання заявника у виді довічного позбавлення волі є таким, яке неможливо
скоротити. Важливість цього питання випливає з тривіального
факту, що кожне порушення закону (і Конвенції зокрема), як таке,
завжди вчиняється не тільки у конкретному місці, але й у конкретний час, і, зрештою, але не в останню чергу, конкретним «правопорушником». Проте Суд ніколи не розглядав це питання — ані
в контексті будь-якої конкретної ситуації засудженого до довічного позбавлення волі до ухвалення рішення у справі «Вінтер та
інші проти Сполученого Королівства» (Vinter and Others v. the United
Kingdom), ані як загальне всебічне питання. Наскільки відомо,
воно може ніколи не стати предметом розгляду. Навіть якщо на
цьому етапі розвитку практики Суду щодо довічного позбавлення волі це незручне питання (або скоріше декілька пов’язаних
питань) може вважатися переважно теоретичним або надмірно
аналітичним, його у жодному випадку не можна відкидати, принаймні не цілком.
Проте я не буду заглиблюватися тут у ці тонкощі. У зв’язку
з цим я посилаюся на дві мої окремі думки (одна окрема, а інша співпадає із думкою більшості) в рішеннях у справах «Т. П. та
А. Т. проти Угорщини» (T. P. and A. T. v. Hungary), заяви № 37871/14
і № 73986/14, від 04 жовтня 2016 року) та «Матіошаітіс та інші про239
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ти Литви» (Matioљaitis and Others v. Lithuania), заяви № 22662/13,
№ 51059/13, № 58823/13, № 59692/13, № 59700/13, № 60115/13,
№ 69428/13 і № 72824/13, від 23 травня 2017 року).
5. У будь-якому випадку, добре усталена практика Суду (але
наскільки «добре»?), яка існує наразі, переконливо не дає можливості для іншого висновку щодо обговореного питання. Те саме
стосується встановлення порушення статті 3 Конвенції у зв’язку
з умовами тримання заявника під вартою (широка концепція, яка
у цій конкретній справі була обмежена питанням відсутності належної медичної допомоги). Тому я погодився зі своїми колегами
у палаті щодо цих висновків.
6. Водночас я не зміг підтримати рішення більшості залишити без розгляду скаргу заявника за статтею 8 Конвенції.
Основна складність пов’язана не стільки із залишеною без розгляду скаргою цього конкретного заявника, хоча сам факт того, що
його скаргу стосовно побачень під час тримання під вартою не було розглянуто належним чином, викликає занепокоєння. Основна
проблема полягає в інструменті, застосованому у цій справі для
відмови у розгляді скарги заявника за статтею 8 Конвенції, який
при частому та безрозбірливому використанні (навіть якщо він
сам собою не є неприйнятним) може у більш широкому масштабі
підірвати захист і просування різних конвенційних прав.
Ця основна проблема — формула Кимпеану.
7. Зазвичай заявники скаржаться до Страсбурзького Суду не
заради того, щоб відчути сумнівне задоволення від судового процесу, під час якого (як додатковий продукт розгляду) можуть розглядатися (і часто розглядаються) певні юридичні питання більш
важливого значення: вони скаржаться на неприйнятну для них
конкретну ситуацію, яку вони хочуть змінити. Напевно, левова
частка всіх поданих заяв містить не одну, а декілька скарг (або,
як інколи буває, перша заява згодом супроводжується додатковими заявами від того самого заявника), які, на думку заявників,
пов’язані з різними фактичними ситуаціями (або різними аспектами однієї фактичної ситуації) або мають юридично розглядатись
не за одним, а декількома положеннями Конвенції. Такі скарги
формулюються як окремі. Проте насправді вони можуть перетинатися, оскільки або мають одне і те саме фактологічне підґрунтя
або стосуються взаємопов’язаних положень Конвенції. Таке перети240
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нання або взаємопов’язаність скарг одного і того самого заявника
може дозволити (а інколи навіть вимагати) Суду розглядати їх як
такі, що порушують одне й те саме юридичне питання, а оскільки це питання вже було розглянуто (принаймні по суті, якщо не
детально) з одного боку, фактологічного або правового, дійти висновку про відсутність необхідності у його повторному розгляді за
іншим положенням.
8. Взаємопов’язаність скарг є як перевагою, так і недоліком
для Суду, який, як відомо, завантажений справами, що перебувають на розгляді (один із моїх колег жартома, але вдало назвав
Страсбурзький Суд «найбільшою юридичною фабрикою у світі»).
Вона є перевагою, оскільки дозволяє залишати без розгляду певні
скарги, при цьому не зашкодивши нікому, навіть заявникам. Вирішуючи не розглядати окремо кожну зі скарг, що перетинаються,
Суд фактично економить час та інші ресурси, але все ще виконує
своє завдання. Проте взаємопов’язаність скарг є або, безумовно,
може стати також і недоліком, оскільки спокуса залишити певні
скарги без розгляду лише на підставі єдиної передумови, що вони
є взаємопов’язаними — і, таким чином, зменшити кількість справ
для розгляду Судом, — може бути занадто сильною, щоб ефективно їй опиратися. Якщо така спокуса захопить судовий розум, то
те, що я щойно назвав «передумовою», насправді може бути приводом або виправданням.
9. Для того, щоб розумно та правомірно сприймати та розглядати скарги одного і того самого заявника, які, як стверджується стосуються різних фактологічних ситуацій (або різних аспектів одних
і тих самих фактів) або подані за різними статтями Конвенції, як дві
сторони однієї й тієї самої монети, потрібен певний поєднувальний
елемент, який би об’єднав їх разом як дві сторони єдиного цілого.
Обґрунтування підстав, відповідно до яких скарги одного заявника можуть правомірно вважатися взаємопов’язаними, може
походити з однієї з двох сфер (або обох). Цими сферами є: (і) реальне життя, тобто конкретні фактологічні обставини, в яких виникла спірна ситуація, представлена на розгляд Суду; та (іі) сфера права per se, тобто положення самої Конвенції. Tertium non
datur. Якщо необхідний поєднувальний елемент не можна знайти
у сфері фактів, єдиною іншою сферою, де його можна було б шукати — і, можливо, знайти, — є самі правові норми.
241

Рішення ЄСПЛ за статтею 3 Конвенції

Ця важлива відмінність ніколи не повинна залишатися поза
увагою, коли Суд стикається з двома або більше скаргами одного
і того самого заявника, незалежно від того викладені вони в одній, двох або декількох окремих заявах: Суд повинен розглянути
питання, чи потребують вони окремого розгляду або чи є вони
взаємопов’язаними та чи можуть деякі з них бути залишені без
розгляду. Якби у цій справі не було проігноровано цю відмінність,
ця думка не була б написана. Далі я послідовно розгляну ці дві
сфери та їхній вплив на фактичний або стверджуваний взаємо
зв’язок скарг.
10. При вирішенні питання про те, чи можуть певні скарги одного і того самого заявника бути правомірно залишені без розгляду як взаємопов’язані з уже розглянутими Судом, необхідною передумовою є їхня фактологічна взаємопов’язаність, sine qua non. Якщо
фактологічні передумови однієї скарги перетинаються з іншою,
то може бути правомірним (але не обов’язково переважним) не
розглядати повторно те, що по суті є тією самою скаргою, оскільки
такий розгляд був би зайвим (до речі, такий вибір відповідатиме
додатковому, прагматичному міркуванню про прискорення розгляду та економії ресурсів Суду). Стикнувшись з таким вибором,
Суд може скористатися своєю свободою розсуду та вирішити, що
окремий розгляд іншої скарги, яка лише номінально є окремою від
уже розглянутої, не є необхідним. Проте таке рішення само собою
не означає, що одна і та сама фактологічна ситуація не може або
не повинна розглядатися з точки зору двох або більше статей: для
визначення цього аспекту має застосовуватися інший критерій,
який стосується сфери правових норм (див. пункти 11–13).
Однак, якщо дві або більше скарг стосуються непов’язаних
фактологічних ситуацій, тобто якщо вони не мають спільного
фактологічного підґрунтя, вони мають розглядатися як окремі,
навіть якщо вони обидві (усі) посилаються на одну і ту саму статтю. Не може існувати жодних правомірних підстав для того, щоб
залишити без розгляду скарги, які є прийнятними за всіма іншими критеріями. І їх немає. Єдиною явною підставою для такого
рішення могло би бути прискорення розгляду справи. Такий розгляд був би похвальним як прагматичний і в цьому сенсі обґрунтованим, проте прагматичний необов’язково означає правомірний. Нерідко як раз навпаки.
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11. Тепер щодо юридичного або формального взаємозв’язку між
скаргами. Він витікає із положень самої Конвенції. Юридичний
або формальний взаємозв’язок скарг може бути вирішальним
фактором у справах, в яких Суд має розглянути одну і ту саму
фактологічну ситуацію, яка оскаржується не з одного, а декількох
аспектів, іншими словами з точки зору двох або більше статей.
Трапляється, у багатьох заявах одна і та сама фактологічна
ситуація виступає підставою для грандіозного посилання на велику кількість статей (що доволі обґрунтовано може викликати
сумніви щодо обґрунтованості деяких скарг). Частіше за все розгляд деяких із численних викладених скарг дійсно виявляється
зайвим. Тим не менш, оскарження одного і того самого фактологічного питання за декількома статтями само собою не є надмірним. Конвенція не має бути подроблена у тому сенсі, що її статті
(принаймні багато з них), які закріпили індивідуальні права та
свободи, повинні застосовуватися лише до однієї сфери, до якої
не можуть застосовуватися інші. І, навпаки, не передбачалося,
щоб її статті (або багато з них) були незастосовними до тих сфер,
до яких були застосовні інші статті. Положення Конвенції перетинаються і не аби якою мірою; предмет певних статей повністю
або частково співпадає з предметом інших статей. Деякі статті
повністю або частково поглинаються (об’єднуються, підпорядковуються тощо — у своїй практиці Суд використовував різні терміни для опису збіжності предмету різних статей) іншими статтями
та у цьому сенсі є lex specialis щодо останніх, а ті інші статті — lex
generalis. Наприклад, зокрема (але не виключно) коли йдеться про
права цивільного характеру, пункт 1 статті 6 Конвенції у практиці Суду вважається lex specialis щодо статті 13 Конвенції, яка є lex
generalis; аналогічно стаття 11 Конвенції вважається lex specialis
щодо статті 10 Конвенції, яка є lex generalis.
Якщо скарга щодо однієї і тієї самої фактологічної ситуації
стосується як lex specialis, так і lex generalis, то у випадку встановлення порушення Конвенції на підставі lex specialis повторний
розгляд того самого питання за lex generalis може бути зайвим.
У такому випадку Суд має право вирішити, що окремий розгляд
тієї самої скарги за lex generalis не є необхідним.
12. Слід повторно підкреслити, що так може бути лише у випадку однієї і тієї самої скарги. Проте, якщо у двох поданих одним
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і тим самим заявником скаргах немає жодного спільного фактологічного підґрунтя, то факт залишення без розгляду однієї з них на
підставі того, що статті, на які посилається заявник, є lex generalis
і lex specialis однієї стосовно іншої, буде надуманим.
13. І на завершення, тоді як критерій щодо фактологічного
підґрунтя дозволяє Суду дійти висновку, що деякі фактологічно
взаємопов’язані скарги можна правомірно залишити без розгляду
на підставі оцінки того, що порушена у них більшість фактологічних
питань є суто номінальною, критерій щодо зв’язку між правовими
положеннями може застосовуватися тільки до одного фактологічного питання, у зв’язку з яким було зроблено посилання більше ніж
на одну статтю, і дозволяє не розглядати це питання за певними
статтями, якщо їхні положення значною мірою перетинаються
з положеннями статей, за якими цю скаргу вже було розглянуто.
Отже, коли Суд розглядає множинність фактологічних питань
і має встановити, чи є ця множинність реальною чи лише номінальною, критерій щодо фактологічного підґрунтя є необхідним
елементом, а спільне фактологічне підґрунтя є необхідною умовою
для прийняття рішення, що певні скарги мають бути залишені без
розгляду; критерій щодо зв’язку між положеннями Конвенції застосовується лише тоді, коли було встановлено, що множинність
фактологічних ситуацій, що оскаржуються, є лише номінальною.
Тому критерій правового зв’язку є допоміжним.
14. Наведені міркування щодо юридичного (формального)
взаємозв’язку скарг стосуються скарг за статтями 3 і 8 Конвенції,
коли вони подаються одним і тим самим заявником. У практиці
Суду ці дві статті не розглядаються як такі, що перетинаються,
не кажучи вже про lex generalis і lex specialis одна стосовно іншої.
Отже, скарга за статтею 8 Конвенції a priori не може розглядатися
як така, що охоплюється скаргою за статтею 3 Конвенції (як, на
приклад, зі скаргами за статтями 11 і 10 Конвенції).
15. Проте це не виключає повністю можливості того, що за
конкретних обставин окремої справи скарга за статтею 8 Конвенції може повністю або принаймні частково охоплюватися скаргою за статтею 3 Конвенції. Таке трапляється, оскільки будь-яке
жорстоке поводження, заборонене статтею 3 Конвенції (катування, нелюдське чи таке, що принижує гідність, поводження або
покарання) за своєю суттю також передбачає певне посягання на
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приватне життя особи або її сімейне життя, повага до якого захищена статтею 8 Конвенції; з іншого боку, втручання у приватне
життя особи (або навіть її сімейне життя) може приймати форми,
які важко буде назвати жорстоким поводження у конкретному
розумінні статті 3 Конвенції. Але можна стверджувати про існування аналогічного зв’язку між статтями 8 і 2, 8 і 4, 8 і 5 Конвенції
тощо.
16. Таким чином, зв’язок між предметом регулювання статей
3 і 8 Конвенції per se не дозволяє трактувати ці дві статей, як такі,
що перетинаються у прямому розумінні цього слова, не кажучи вже про зв’язок lex generalis і lex specialis одна стосовно іншої.
Статті 3 і 8 Конвенції залишаються окремими правовими сферами — проте, як такі, вони не є повністю ізольованими одна від
одної, та залежно від конкретних обставин між ними може бути
встановлено зв’язок.
17. Наприклад, у рішенні у справі «Мельник проти України» (Melnik v. Ukraine), заява № 72286/01, пункт 62, від 28 березня
2006 року) Суд визнав, що стаття 8 Конвенції може поширюватися
на ситуації позбавлення свободи та розглядатися як така, що забезпечує захист у ситуаціях стосовно умов тримання під вартою,
в яких не досягається рівень суворості, передбачений статтею 3
Конвенції. Можливість розширення дії меж статті пояснюється,
зокрема, тим, що поняття «приватне життя» є широким і не підлягає вичерпному визначенню, проте охоплює моральну та фізичну
недоторканість особи і, таким чином, охоплює багато аспектів фізичної та соціальної ідентичності особи (див., як одне з нещодавніх джерел, рішення у справі «Денісов проти України» [ВП] (Denisov
v. Ukraine) [GC], заява № 76639/11, пункти 95 і 96, від 25 вересня
2018 року; але також зверніть увагу на рішення у справах «Абу Зубайдах проти Литви» (Abu Zubaydah v. Lithuania), заява № 464454/11,
пункт 664, від 31 травня 2018 року та «Аль Нашірі проти Румунії»
(Al Nashiri v. Romania), заява № 33234/12, пункт 697, від 31 травня
2018 року, які, хоча і були ухвалені раніше, набули статусу остаточних після рішення у справі «Денісов проти України» (Denisov v.
Ukraine) (08 жовтня 2018 року) та в яких тлумачення поняття «приватного життя» як таке, що охоплює моральну та фізичну недоторканість особи, супроводжується застереженням «залежно від
обставин»). У рішенні у справі «Мельник проти України» (Melnik v.
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Ukraine) Суд встановив порушення статей 3 і 13 Конвенції, проте, пославшись на рішення у справі «Нурай Шен проти Туреччини
(№ 2)» (Nuray Şen v. Turkey) (no. 2), заява № 25354/94, від 30 березня
2004 року та ухвалу щодо прийнятності у справі «Скубенко проти України» (Skubenko v. Ukraine), заява № 41152/98, від 06 квітня
2004 року), постановив ще у своїх попередніх висновках, що «на
цій стадії не [було] доречним окремо розглядати [також питання стверджуваного втручання держави у право заявника на повагу до його кореспонденції у виправній колонії]», не дивлячись
на те, що ця скарга за статтею 8 Конвенції не була «уточненням»
скарги за статтею 3 Конвенції (див. пункт 63). Не менш важливим
для такого висновку був той факт, що скарга заявника за статтею
8 Конвенції була подана після повідомлення Уряду держави-відповідача про декілька його первинних скарг і згодом про його
додаткові скарги за статтями 3 і 13 Конвенції. За цих конкретних
обставин тієї справи будь-яке твердження про те, що скаргу за
статтею 8 Конвенції було залишено без розгляду безпосередньо у
зв’язку з її правовим зв’язком зі статтею 3 Конвенції, було б сумнівним. Крім того, розглядаючи питання про те, що стаття 8 Конвенції може поширюватися на ситуації з позбавленням свободи
та надавати захист щодо умов тримання під вартою (що є «природною» сферою дії статті 3 Конвенції) Суд посилався на рішення
у справі «Ранінен проти Фінляндії» (Raninen v. Finland), від 16 грудня
1997 року, пункт 63, Збірник рішень Європейського суду з прав людини
1997‑VIII); досить цікаво, що в останній справі Суд, незважаючи
на загальне визнання можливості юридичної взаємопов’язаності
скарг за статтями 3 і 8 Конвенції, не встановив порушення статті 3
Конвенції (проте встановив порушення пунктів 1 і 2 статті 5 Конвенції) і потім постановив, що не виникало окремого питання за
статтею 8 Конвенції, оскільки «заявник ґрунтував [цю] скаргу ...
на тих самих фактах, що і скаргу за статтею 3 Конвенції» і не довів
існування «достатніх елементів, які б дозволили йому дійти ви
сновку, що оскаржуване поводження спричинило такі негативні
наслідки для фізичної або моральної недоторканості [заявника],
щоб становити втручання у [його] право на повагу до приватного
життя, гарантоване статтею 8 Конвенції» (див. пункт 64).
18. Загалом межа між скаргами за статтями 3 і 8 Конвенції
є доволі простою, проте не абсолютно чіткою. Скарги за статтею 3
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Конвенції та статтею 8 Конвенції можуть бути взаємопов’язаними,
проте, як правило, не можуть перетинатися лише на підставі правового зв’язку між предметами статей 3 і 8 Конвенції. Навіть якщо
винятки теоретично є можливими, то остаточний критерій, який
дозволяє дійти висновку, що скарги за статтями 3 і 8 Конвенції
є взаємопов’язаними, цілком або частково, полягає в тому, про що
вже було зазначено у пункті 15 — у конкретних обставинах справи. У першу чергу цей критерій вказує на спільне фактологічне
підґрунтя скарг, які перетинаються. Лише коли скарги за статтями 3 і 8 Конвенції дійсно мають певне спільне фактологічне
підґрунтя, можна посилатися на допоміжний критерій правового
зв’язку між двома статтями, щоб встановити, що неізольованості
положень цих статей може бути достатньо для того, щоб Суд вирішив, що скарга підпадає під такі вимоги Конвенції, які з огляду на
конкретні обставини справи можуть вважатися такими, що співпадають значною мірою, і це звільняє Суд від розгляду тієї самої
фактологічної ситуації з точки зору усіх статей, на які робиться
посилання.
19. Викладене міркування цілком застосовується до скарг за
статтею 8 Конвенції щодо побачень з родичами під час тримання
під вартою (а також до інших аспектів приватного та сімейного
життя засуджених), а також до скарг на умови тримання під вартою, які є предметом розгляду у цій справі. У практиці Суду такі
скарги завжди вважалися такими, що не співпадають, та розглядалися окремо (за умови, що вони були прийнятними відповідно
до встановлених Конвенцією умов). Той факт, що Суд вже розглядав скарги за статтею 3 Конвенції не перешкоджав йому розглянути їх за статтею 8 Конвенції, не кажучи вже про те, щоб зазначити, що з огляду на той розгляд він звільнявся від розгляду за
іншою статтею, про що належним чином просила особа, яка скористалась своїм правом за статтею 34 Конвенції. Далі наведено
декілька прикладів.
20. У рішенні у справі «Пірс проти Греції» (Peers v. Greece), заява
№ 28524/95, ЄСПЛ 2001‑III) Суд встановив порушення статті 3 Конвенції у зв’язку з так званими «об’єктивно неприйнятними умовами тримання заявника під вартою» (див. пункт 75) та статті 8 Конвенції у зв’язку з переглядом кореспонденції заявника, inter alia,
з конвенційними органами. У рішенні у справі «Полторацький про247
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ти України» (Poltoratskiy v. Ukraine), заява № 38812/97, ЄСПЛ 2003‑V),
Суд також вважав, що йому нічого не перешкоджало розглянути
скаргу заявника щодо обмеження побачень з родичами у виправній колонії та встановити порушення статті 8 Конвенції, хоча він
уже встановив порушення статті 3 Конвенції у зв’язку з умовами
тримання під вартою (а також інші порушення статті 3 Конвенції); пішовши ще далі, Суд також розглянув скаргу за статтею 9
Конвенції (та встановив порушення цієї статті). У рішенні у справі
«Алексанян проти Росії» (Aleksanyan v. Russia), заява № 46468/06,
від 22 грудня 2008 року) Суд встановив, inter alia, як порушення
статті 3 Конвенції у зв’язку з відсутністю належної медичної допомоги у слідчому ізоляторі, так і статті 8 Конвенції у зв’язку з обшуками у камері заявника. У рішенні «Віслогузов проти України»
(Visloguzov v. Ukraine), заява № 32362/02, від 20 травня 2010 року)
Суд встановив порушення статті 3 Конвенції як у зв’язку з побутовими умовами тримання заявника під вартою, так і відсутністю
належної медичної допомоги у заявника під час тримання його
під вартою, а також порушення статті 8 Конвенції у зв’язку з вилученням та утриманням адміністрацією виправної колонії листів
від Суду. У рішенні у справі «Іштван Габор Ковач проти Угорщини»
(Istvбn Gбbor Kovбcs v. Hungary), заява № 15707/10, від 17 січня 2012
року) Суд, встановивши порушення статті 3 Конвенції у зв’язку з
триманням заявника під вартою в умовах переповненості камер,
розглянув його скаргу щодо обмежень «частоти та тривалості побачень з родичами» і встановив порушення статті 8 Конвенції.
У рішенні у справі «Ідалов проти Росії» [ВП] (Idalov v. Russia) [GC],
заява № 5826/03, від 22 травня 2012 року) було встановлено два
порушення статті 3 Конвенції у зв’язку з умовами тримання заявника під вартою, а також порушення статті 8 Конвенції у зв’язку
з відкриттям працівниками виправної колонії адресованих заявнику листів Суду (разом із низкою порушень інших статей), див.
також рішення у справі «Буглов проти України» (Buglov v. Ukraine),
заява № 28825/02, від 10 липня 2014 року).
21. У низці справ висновки щодо стверджуваних порушень
статей 3 і 8 Конвенції були, так би мовити, комбінованими. У рішенні у справі «Валашінас проти Литви» (Valaљinas v. Lithuania),
заява № 44558/98, ЄСПЛ 2001‑VIII) Суд встановив порушення
статті 8 Конвенції у зв’язку контролюванням листування заяв248
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ника, який був засудженим, із Судом, порушення статті 3 Конвенції у зв’язку з особистим обшуком заявника, який становив
таке, що принижує гідність, поводження, проте не встановив порушення статті 3 Конвенції у зв’язку із застосуванням до нього
дисциплінарних стягнень. У рішеннях у справах «Назаренко проти України» (Nazarenko v. Ukraine), заява № 39483/98, від 29 квітня
2003 року) та «Данкевич проти України» (Dankevich v. Ukraine), заява
№ 40679/98, від 29 квітня 2003 року) було встановлено порушення статті 3 Конвенції у зв’язку з умовами тримання заявника під
вартою та порушення статті 8 Конвенції у зв’язку з втручанням
у право заявника на повагу до його кореспонденції протягом одного періоду тримання під вартою, проте не встановлено порушення цієї статті щодо іншого періоду. Ще більш комбінованими
були висновки в рішенні у справі «Хохліч проти України» (Khokhlich
v. Ukraine), заява № 41707/98, від 29 квітня 2003 року): порушення
та відсутність порушення статті 3 і порушення та відсутність порушення статті 8 Конвенції. Приблизно аналогічними, проте ще
більш комбінованими, були висновки в рішенні у справі «Войкін та
інші проти України» (Voykin and Others v. Ukraine), заява № 47889/08,
від 27 березня 2018 року), в якому Суд розглянув заяву, подану
чотирма заявниками. У рішенні у справі «Родзевілло проти України» (Rodzevillo v. Ukraine), заява № 38771/05, від 14 січня 2016 року) Суд встановив порушення статті 8 Конвенції (обмежена можливість у батьків заявника відвідувати його у виправній колонії)
та порушення статті 3 Конвенції (умови тримання під вартою),
проте одна скарга за статтею 3 Конвенції була відхилена як явно
необґрунтована. І так далі.
У жодному з цих рішень не було навіть найменшого натяку
на те, що будь-які юридичні питання, незалежно від того, було
встановлено порушення Конвенції чи ні, повинні були вважатися
«основними» (як у цій скарзі), тоді як інші, відповідно, «неосновними», що б це не означало (див. пункти 54, 68 і 73).
22. Були також справи, в яких Суд, встановивши порушення статті 3 Конвенції у зв’язку з умовами тримання під вартою,
потім встановлював порушення статті 14 у поєднанні зі статтею 8
Конвенції, а після цього залишав без розгляду скаргу виключно
за статтею 8 Конвенції. Наприклад, у рішенні у справі «Варнас
проти Литви» (Varnas v. Lithuania), заява № 42615/06, від 09 липня
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2013 року) заявник скаржився на неможливість отримати побачення з дружиною під час його досудового тримання під вартою
(стверджуючи, inter alia, що його право щодо цього було більш обмежено, ніж у засуджених осіб, які відбували покарання у виправній колонії); у рішенні у справі «Костел Гачі проти Румунії» (Costel
Gaciu v. Romania), заява № 39633/10, пункт 50, від 23 червня 2015 року) заявник скаржився на відмову у задоволенні його клопотань
про подружні побачення лише на підставі того, що він не був засудженим (відповідно до національного законодавства особа під
час досудового тримання під вартою не мала права на подружні
побачення, на відміну від уже засуджених осіб, наділених таким
правом). Суд вважав, що оскільки він встановив порушення статті 14 Конвенції у поєднанні зі статтею 8 Конвенції, не було необхідності окремо розглядати, чи було порушено статтю 8 Конвенції.
Проте таке залишення без розгляду скарги за статтею 8 Конвенції
представляло зовсім інший підхід на відміну від застосованого
у цій справі, коли таку скаргу не було розглянуто з жодної точки
зору. Цікаво, що самі заявники у згаданих справах не посилалися
на статті 8 і 14 Конвенції: пан Варнас посилався на статтю 3 Конвенції, а пан Гачі — на статті 3 і 7 Конвенції. Саме Суд proprio motu
перекваліфікував їхні скарги як такі, що підпадають під дію статей 8 і 14 Конвенції, виходячи з того, що суть їхніх скарг полягала
у «стверджуваному необґрунтовано різному ставленні у питанні
подружніх побачень до нього, як до особи, що трималась під вартою під час проведення досудового слідства, та засуджених, які
відбували покарання у виправній колонії» (див. рішення у справі
«Варнас проти Литви» (Varnas v. Lithuania), пункт 92 та «Костел Гачі
проти Румунії» (Costel Gaciu v. Romania), пункт 43). З цієї точки зору
є настільки очевидним те, що Суд взагалі повинен був оголосити
окремі скарги за статтею 8 Конвенції відхиленими, оскільки такі
скарги конкретно не були визначені ні заявниками, ні Судом.
23. Для повноти картини слід зазначити, що у низці інших
справ Суд, уже розглянувши скарги на умови тримання під вартою (а іноді також інші твердження), утримувався від ухвалення
рішень по суті скарг щодо обмеження побачень з родичами, проте
не на підставі того, що розгляд певних «основних юридичних питань» нібито звільнив його від необхідності розглядати деякі інші
питання.
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Наприклад, у рішенні у справі «Савенковас проти Литви»
(Savenkovas v. Lithuania), заява № 871/02, від 18 листопада 2008 року)
Суд, встановивши порушення статті 3 Конвенції у зв’язку з умовами тримання заявника під вартою та порушення статті 8 Конвенції у зв’язку з надмірним контролем за його кореспонденцією
(і розглянувши також скарги за статтями 5 і 6 Конвенції), також
розглянув питання прийнятності скарги за статтею 8 Конвенції
щодо побачень із родичами, проте відхилив її як явно необґрунтовану, оскільки заявник «не довів, що йому було відмовлено у будьяких побаченнях із родичами» (див. пункт 100). У рішенні у справі
«Пехович проти Польщі» (Piechowicz v. Poland), заява № 20071/07, від
17 квітня 2012 року) Суд відхилив скаргу заявника на умови тримання його під вартою у зв’язку з невичерпанням національних
засобів юридичного захисту, проте потім розглянув скаргу за
статтею 8 Конвенції та встановив порушення у зв’язку з обмеженням контактів заявника з його родиною під час тримання його під
вартою.
24. У практиці Суду звичайний порядок розгляду справ, в яких
було висунуто скарги як за статтею 3 Конвенції, так і статтею 8
Конвенції, полягає в тому, що першими розглядаються скарги за
статтею 3 Конвенції. Проте були винятки. Наприклад, у рішенні
у справі «Варнас проти Литви» (Varnas v. Lithuania), обговореному
у пункті 22, Суд спочатку встановив порушення статті 8 Конвенції у поєднанні зі статтею 14 Конвенції (після того, як відхилив
як явно необґрунтовані скарги заявника за статтею 5 Конвенції
на тривалість тримання його під вартою), а потім розглянув скаргу за статтею 3 Конвенції щодо стверджуваних неналежних умов
тримання під вартою, проте відхилив її, оскільки заявник «не порушив це питання у [національних] адміністративних судах, ... що
було ефективним засобом юридичного захисту у зв’язку з [такими] скаргами» (див. пункт 124). Незважаючи на різницю у порядку розгляду, структура залишалася попередньою: скарги за статтею 8 Конвенції розглядалися як окремі та незалежні від скарг за
статтею 3 Конвенції.
25. Це стосується зв’язку між правовими питаннями, що виникають за скаргами за статтею 3 Конвенції на умови тримання
під вартою (у тому числі відсутність медичної допомоги) та тими,
що виникають за статтею 8 Конвенції. Структурний підхід Суду
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до скарг стосовно того, що покарання заявника у виді довічного
позбавлення волі є таким, яке неможливо скоротити (стаття 3 Конвенції), та обмежень побачень із родичами під час тримання під
вартою (стаття 8 Конвенції) взагалі не відрізнявся: ці скарги розглядалися окремо. Наприклад, у рішенні у справі «Окалан проти
Туреччини (№ 2)» (Цcalan v. Turkey (no. 2), заява № 24069/03 і 3 інші,
від 18 березня 2014 року) не було встановлено порушення статті 8
Конвенції у зв’язку зі стверджуваними обмеженнями на побачення та листуванням заявника з родичами, проте було встановлено
порушення статті 3 Конвенції у зв’язку з відсутністю можливості
умовно-дострокового звільнення заявника, засудженого до довічного позбавлення волі. Загалом, встановлення порушення статті 3
Конвенції у зв’язку з нескоротністю покарання у виді довічного
позбавлення волі не було виправданням для залишення без розгляду інших скарг за статтею 8 Конвенції. Останні не були залишені без розгляду; див., наприклад, рішення у справі «Харакчієв
і Толумов проти Болгарії» (Harakchiev and Tolumov v. Bulgaria), заяви
№ 15018/11 і № 61199/12, ЄСПЛ 2014 (витяги), в якій один із заявників скаржився, що адміністрація установи виконання покарань
постійно відкривала та читала його кореспонденцію зі своїм захисником, а деякі його листи захиснику не надсилала. Ця скарга
була розглянута, проте відхилена як «частково подана з порушенням строку та частково явно необґрунтована» (див. пункт 277).
26. Аналогічний структурний підхід також застосовувався
у справах, в яких заявники не були ув’язненими, а в тім перебували під контролем органів вдали. Наприклад, у рішенні у справі
«В. С. проти Словаччини» (V. C. v. Slovakia), заява № 18968/07, ЄСПЛ
2011 (витяги) Суд встановив порушення статті 3 Конвенції у зв’язку
зі стерилізацією заявниці, на яку вона не давала свідомої згоди, та
порушення статті 8 Конвенції у зв’язку з «відсутністю ... гарантій,
які б звернули особливу увагу на репродуктивне здоров’я заявниці, як представниці ромів, [що] призвело до неспроможності ... забезпечити її достатнім засобом захисту, який дозволив б їй ефективно здійснювати своє право на повагу до її приватного та сімейного життя» (див. пункт 154). Насправді обидва порушення
стосувалися однієї і тієї самої дії, проте це не завадило Суду оцінити цю дію з точки зору обох статей, і статті 3 Конвенції, і статті 8 Конвенції (хоча Суд постановив, що встановлення порушен252
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ня статті 8 Конвенції звільнило його від розгляду цієї дії окремо
за статтею 12 Конвенції, тобто, розгляду питання, чи призвела
ця дія до порушення права заявниці на шлюб і створення сім’ї).
Порушення обох статей 3 і 8 Конвенції було встановлено в рішенні у справі «Р. Р. проти Польщі» (R. R. v. Poland), заява № 27617/04,
ЄСПЛ 2011 (витяги); а в рішенні у справі «Тисьанц проти Польщі»
(Tysiąc v. Poland), заява № 5410/03, ЄСПЛ 2007‑I) не було встановлено порушення статті 3 Конвенції, проте було встановлено порушення статті 8 Конвенції.
27. У кожній із цих справ були розглянуті як скарги за статтею 3 Конвенції, так і за статтею 8 Конвенції, якщо тільки відповідно до Конвенції не було вагомих підстав не робити цього. Тим не
менш, у певних справах, які скоріше є винятками, Суд, встановивши порушення статті 3 Конвенції у зв’язку з умовами тримання
під вартою, відмовляв у розгляді скарги за статтею 8 Конвенції
щодо побачень з родичами під час тримання під вартою. Ключовим та вирішальним критерієм у таких справах було те, чи мали
скарги спільне фактологічне підґрунтя. У рішенні у справі «Ілашку
та інші проти Молдови та Росії» [ВП] (Ilaşcu and Others v. Moldova
and Russia) [GC], заява № 48787/99, ЄСПЛ 2004‑VII) Суд встановив
порушення статті 3 Конвенції, проте повернувшись до скарг заявників за статтею 8 Конвенції вирішив, що не було необхідності
розглядати їх окремо за цією статтею, вказавши, що скарга за
статтею 8 Конвенції «обмежувалась тим фактом, що заявники не
мали можливості вільно надсилати листи своїм родичам ... з установи виконання покарань і труднощами, з якими вони зіткнулися
під час отримання побачень зі своїми сім’ями», проте ці твердження вже «були ... враховані в контексті статті 3 Конвенції»; Суд
послався на чотири пункти цього рішення, в яких були розглянуті ті самі факти (див. пункти 469 і 470). За конкретних обставин
цієї справи це було поясненням (яке деякі, тим не менш, можуть
вважати спірним), а не різким твердженням, що скаргу за статтею 8 Конвенції не буде розглянуто, оскільки в цьому просто «не
було необхідності». Для порівняння в останній справі щодо того
самого міжнародного конфлікту «Мозер проти республіки Молдова
та Росії» [ВП] (Mozer v. the Republic of Moldova and Russia) [GC], заява
№ 11138/10, від 23 лютого 2016 року) Суд, встановивши порушення статті 3 Конвенції у зв’язку з неналежними умовами триман253
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ня заявника під вартою, потім розглянув його скаргу за статтею 8
Конвенції щодо відсутності явних причин, які упродовж значного
періоду часу перешкоджали йому зустрітися зі своїми батьками,
та встановив порушення статті 8 Конвенції, оскільки «обмеження
на побачення з батьками» не відповідало вимогам Конвенції (див.
пункт 196).
28. Принциповий підхід, що скарги за статтями 3 і 8 Конвенції
порушують окремі юридичні питання вкоренився (і сподіваюся, все
ще залишається, не дивлячись на прикре відхилення у цій справі)
у практиці Суду настільки, що з плином років справи з такими
скаргами все частіше розглядаються не палатами, а комітетами,
що свідчить про те, що від справ цієї категорії не варто обґрунтовано очікувати нічого нового.
Ось лише декілька нещодавніх прикладів: у рішенні у справі
«Оскірко проти Литви» [Комітет] (Oskirko v. Lithuania) [Committee],
заява № 14411/16, від 25 вересня 2018 року) Суд встановив порушення статті 3 Конвенції у зв’язку з умовами тримання заявника під
вартою (які, крім того, включали низку пов’язаних із приватністю
елементів), а потім розглянув його скаргу за статтею 8 Конвенції
(окремо та у поєднанні зі статтею 14 Конвенції) щодо стверджуваної відсутності тривалих подружніх побачень, проте відхилив її як
таку, що не відповідає положенням Конвенції за критерієм ratione
personae, оскільки, як з’ясувалося, заявник ніколи не клопотав про
такі побачення; в рішенні у справі «Мішно проти Литви» [Комітет]
(Michno v. Lithuania) [Committee], заява № 29826/15, від 04 грудня 2018 року) Суд, встановивши порушення статті 3 Конвенції у
зв’язку з побутовими умовами тримання заявника під вартою,
також розглянув його скаргу за статтею 8 Конвенції та встановив
порушення цієї статті, оскільки упродовж тривалого досудового
тримання під вартою заявнику не було дозволено мати тривалі
побачення з його партнером та сестрою. Такий самий підхід був
типовим у справах проти України. Наприклад, у рішенні у справі
«Гук проти України» [Комітет] (Guk v. Ukraine) [Committee], заява
№ 16995/05, від 08 грудня 2016 року) було встановлено порушення
статті 3 Конвенції у зв’язку з побутовими умовами тримання заявника під вартою, а також порушення статті 8 Конвенції у зв’язку
з частотою та тривалістю побачень із родичами під час тримання
під вартою після засудження, кількістю осіб, з якими дозволялося
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бачитися протягом одного побачення, і характером проведення
цих побачень; у пов’язаній справі «Ткачов проти України» [Комітет] (Tkachev v. Ukraine) [Committee], заява № 11773/08, від 19 квітня
2018 року) Суд, посилаючись на своє рішення у справі «Гук проти
України» (Guk v. Ukraine), встановив порушення статті 3 Конвенції
у зв’язку з «аналогічними обставинами», що і у згаданій справі,
і постановив, що не було необхідності розглядати інші твердження заявника щодо умов тримання його під вартою (див. пункти 32
і 33), а потім розглянув скаргу за статтею 8 Конвенції, яку відхилив як явно необґрунтовану.
29. З огляду на таку практику скарги за статтею 8 Конвенції
щодо побачень із родичами під час тримання під вартою (або, де
це застосовно, подружніх побачень, — у контексті умови, що Суд
поки ще не тлумачив Конвенцію як таку, що вимагає окремого положення для таких побачень, — в якості, мабуть, найбільш нещодавнього підтвердження цієї, безперечно, давньої тези 1990-х років
див. рішення у справах «Варнас проти Литви» (Varnas v. Lithuania)
та «Костел Гачі проти Румунії» (Costel Gaciu v. Romania), обговорені
у пункті 22) або щодо умов тримання під вартою у жодному разі
не можна розглядати, у будь-якому юридично значущому сенсі, та
тлумачити як такі, що охоплюються статтею 3 Конвенції з точки
зору зв’язку між цими двома статтями.
30. Це було багато (хтось скаже забагато) для чистої теорії та
практики Суду щодо скарг за статтями 3 і 8 Конвенції, які збігаються. Тепер я повертаюся до скарг заявника у цій справі.
31. Нагадаю, скарга за статтею 8 Конвенції стосувалася стверджуваного порушення права заявника на побачення з родичами
під час тримання під вартою, тоді як скарги за статтею 3 Конвенції стосувались умов тримання заявника під вартою (відсутність
належної медичної допомоги) та того, що його покарання у виді
довічного позбавлення волі є таким, яке неможливо скоротити.
Так, скарга за статтею 8 Конвенції була відокремлена від скарг
за статтею 3 Конвенції та не мала з ними спільного фактологічного підґрунтя. Між ними була значна відмінність. Вони ані трохи
не перетиналися одна з одною.
Єдиною спільною фактологічною обставиною у них було те,
що заявник був ув’язненим. Не було жодних інших помітних рис,
які могли б їх об’єднати, а те, що заявник був ув’язненим не було
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вирішальним, наскільки б важливим це не було для нього. Як би
це було не так, то скарги, подані одним і тим самим ув’язненим,
мали б завжди розглядатися як (фактологічно) взаємопов’язані,
незважаючи на те, наскільки б вони були відокремлені у житті,
а в праві тим паче.
32. Побачення з родичами (або подружні побачення) — це одне
питання; умови тримання під вартою та те, що покарання у виді
довічного позбавлення волі є таким, яке неможливо скоротити —
інше. Цілком допустимо, що побачення з родичами (подружні
побачення) можуть бути заборонені для засуджених до довічного
позбавлення волі, які тримаються в належних умовах і, навпаки,
дозволятися засудженим до довічного позбавлення волі, які тримаються в умовах, які не відповідають вимогам статті 3 Конвенції
щоразу, як вони про них клопотатимуть. До цього часу Суд у своїй
практиці дотримувався цієї основної відмінності: наскільки мені
відомо, Суд ніколи не встановлював порушення статті 3 Конвенції
виключно через обмеження побачень із родичами (або подружніх побачень) в установах виконання покарань і також ніколи не
встановлював порушення статті 8 Конвенції виключно через неналежні умови тримання під вартою, у тому числі у зв’язку з неналежною медичною допомогою (навіть погоджуючись з тим, що
стаття 8 Конвенції може поширюватися на ситуації позбавлення
свободи — див. пункт 17).
33. З огляду на відсутність спільного фактологічного підґрунтя у скаргах заявника за статтею 3 і 8 Конвенції, то немає необхідності перевіряти їх за допоміжним критерієм, тобто з точки зору
правового зв’язку між цими статтями. Немає жодних конкретних
обставин, які б виправдовували застосування такої перевірки,
а тим більше дозволяли залишити без розгляду його скаргу за
статтею 8 Конвенції.
34. Давайте на мить уявимо, що заявник подав не одну, а дві
окремі заяви щодо одних і тих самих стверджуваних порушень:
одну за статтею 3 Конвенції (щодо умов тримання під вартою та
того, що покарання у виді довічного позбавлення волі є таким, яке
неможливо скоротити), а другу за статтею 8 Конвенції (щодо побачень з родичами); та що Суд (якою б не була причина) не об’єднав
їх, а розглянув по черзі. Чи міг би Суд у другій справі (щодо побачень із родичами) постановити, що скарга за статтею 8 Конвенції
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не потребує окремого розгляду, оскільки «основні» юридичні питання (за статтею 3 Конвенції) було розглянуто у першій справі?
Я так не думаю. Це було б занадто непереконливо та необґрунтовано. Занадто байдужо та самовпевнено.
35. Отже, скарга за статтею 8 Конвенції потребувала окремого
розгляду, оскільки порушувала окреме юридичне питання. Проте
не тільки через це. Вона не могла бути правомірно залишена без
розгляду, оскільки це суперечило усталеній практиці Суду, в якій,
як було продемонстровано, скарги за статтями 3 і 8 Конвенції завжди розглядалася по суті окремо (за умови, якщо вони були прийнятними відповідно до встановлених Конвенцією критеріїв).
36. Принаймні так було до появи формули Кимпеану. А точніше до її безрозбірливого застосування як шаблону у справах,
в яких вона не підходила. Як і в цій справі.
37. Якщо застосування у цій справі формули Кимпеану для того,
щоб залишити без розгляду скаргу заявника за статтею 8 Конвенції, було спробою створити враження, що ця скарга якимось чином (фактологічно чи принаймні юридично) була взаємопов’язана
з його скаргами за статтею 3 Конвенції, то таке враження було б
оманливим. Якби ці скарги дійсно були взаємопов’язаними, то
не було б необхідності застосовувати формулу Кимпеану. Взагалі
непотрібно. Тому що, коли Суд мав прийняти рішення, що одну із взаємопов’язаних скарг можна залишити без розгляду, він
фактично використовував інші інструменти, залежно від того, чи
визначався взаємозв’язок скарг, які збігалися, тим, що вони мали
хоч якесь спільне фактологічне підґрунтя або чи виходили вони зі
збігу положень Конвенції, на які робилося посилання.
Проте я не маю на меті наводити у цьому викладі фактів щось
на зразок вичерпного переліку інструментів, які є в арсеналі Суду;
декількох типових прикладів, кожен з яких стосується одного
з двох видів взаємозв’язку скарг, які збігаються, має бути достатньо, щоб продемонструвати, що такі інструменти доступні та широко використовуються.
38. Інструментом, який особливо часто (проте не виключно)
використовувався для визначення фактологічно взаємопов’язаних
скарг, було шаблонне міркування, що залишені без розгляду скарги не порушували окремих питань, окрім тих, які вже були розглянуті за іншими статтями.
257

Рішення ЄСПЛ за статтею 3 Конвенції

Наприклад, у рішенні у справі «Яллох проти Німеччини» [ВП]
(Jalloh v. Germany) [GC], заява № 54810/00, ЄСПЛ 2006‑IX) Суд встановив, що заявник, якому органи влади примусово вводили медичні препарати, «бу[в] ... підданий нелюдському та такому, що
принижує гідність, поводженню всупереч статті 3 Конвенції» (та
встановив порушення цієї статті Конвенції), а потім постановив,
що скарга заявника за статтею 8 Конвенції, яка стосувалась того самого факту, не порушувала жодного окремого питання (див.
пункти 82, 83 і 86).
Чому ж тоді у цій справі було застосовано відносно новий інструмент, а саме формулу Кимпеану, якщо вже існував перевірений
та випробуваний інструмент, який, так би мовити, був підтверджений протягом десятиліть практики Суду? Невже єдиною причиною було те, що ця нова формула була модною? Але чому вона
стала модною? Та найважливіше, куди слідування цій (на мою
думку, дуже сумнівній) моді може привести практику Суду?
39. Звичайно, практика Суду, у тому числі її формулювання,
постійно змінюються. Було би неправильно посилатися на формулу, застосовану в рішенні у справі «Яллох проти Німеччини» (Jalloh v.
Germany) (та у багатьох справах щодо статей 3 і 8 Конвенції, рішення в яких були ухвалені до справи «Яллох проти Німеччини» (Jalloh v.
Germany), та у величезній кількості справ щодо інших статей Конвенції), ніколи її не змінюючи (не дивлячись на те, що вона знов
і знов дослівно застосовується у великій кількості рішень). Крім
того, рішення у справі «Яллох проти Німеччини» (Jalloh v. Germany)
було ухвалено за вісім років до рішення у справі «Центр юридичних ресурсів в інтересах Валентина Кимпеану проти Румунії» (Centre
for Legal Resources on behalf of Valentin Cвmpeanu v. Romania). Можна
припустити, що у 2006 році, коли було ухвалено рішення у справі
«Яллох проти Німеччини» (Jalloh v. Germany), ще не було запроваджено формулу Кимпеану або принаймні вона не вбачалася корисною
для цілей справ, які стосувалися скарг за статтями 3 і 8 Конвенції.
Але насправді це не так; як зазначалося, ця формула, хоча і періодично, застосовувалася навіть до ухвалення рішення у справі
«Центр юридичних ресурсів в інтересах Валентина Кимпеану проти
Румунії» (Centre for Legal Resources on behalf of Valentin Cвmpeanu v.
Romania) (для додаткових деталей див. пункти 41 і 50). Отже, краще пізно, ніж ніколи? Ця справа розпочала нову епоху: відтепер
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ця формула повинна дозволити Суду, якщо він забажає, залишати без розгляду скарги за статтею 8 Конвенції (а також за іншими
статтями), обґрунтувавши це шаблоном з одного речення.
40. У рішенні у справі «Центр юридичних ресурсів в інтересах
Валентина Кимпеану проти Румунії» (Centre for Legal Resources on
behalf of Valentin Cвmpeanu v. Romania) Суд, встановивши порушення
статті 2 Конвенції (окремо та у поєднанні зі статтею 13 Конвенції),
зазначив, що «він розглянув основні юридичні питання, порушені
в цій заяві, а [тому] немає потреби виносити окреме рішення щодо решти скарг», тобто щодо скарг за статтями 5, 8 і 14 Конвенції
(див. пункт 156). Як вбачається, у цій справі посилалися не лише
на статтю 8 Конвенції, хоча її і було залишено без розгляду, але
й на статтю 3 Конвенції (окремо та у поєднанні зі статтею 13 Конвенції). Проте щодо скарги за статтею 3 Конвенції Суд зазначив,
що вона не порушувала питання, яке було б відокремлено від тих,
що були порушені в інших скаргах та вже розглянуті Судом, тобто скаргах за статтею 2 Конвенції (окремо та у поєднанні зі статтею 13 Конвенції), яку Суд визнав порушеною (див. пункти 144,
147, 153 і 154). Таке залишення без розгляду скарги за статтею 3
Конвенції дуже відрізнялося від підходу до скарги за статтею 8
Конвенції у тому самому рішенні, практично на тій самій сторінці — настільки, що його варто розглянути більш детально (див.
пункти 48–50).
41. Проте спочатку давайте розглянемо, чи застосовувалася
формула Кимпеану (яка, звичайно, на той момент не мала такої
назви у слензі Суду) у справах за статями 3 і 8 Конвенції до її консолідації в рішенні у справі «Центр юридичних ресурсів в інтересах Валентина Кимпеану проти Румунії» (Centre for Legal Resources
on behalf of Valentin Cвmpeanu v. Romania). Як уже неодноразово зазначалось, ця формула не була вперше застосована у справі, яка
дала назву цьому шаблону. Навіть до неї у практиці Суду інколи
застосовувалося пояснення, що розгляд «основних юридичних
питань» звільняв Суд від необхідності розглядати деякі інші питання. Декілька джерел, в яких було реалізовано цю ідею, згадані
у збірному переліку рішень, наведеному в пункті 156 рішення
у справі «Центр юридичних ресурсів в інтересах Валентина Кимпеану проти Румунії» (Centre for Legal Resources on behalf of Valentin
Cвmpeanu v. Romania), а саме: «Каміль Узун проти Туреччини» (Kamil
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Uzun v. Turkey), заява № 37410, від 10 травня 2007 року); «Асоціація
«Вімен он Вейвс» та інші проти Португалії» (Women On Waves and
Others v. Portugal), заява № 31276/05, від 03 лютого 2009 року); «Велчеа та Мазере проти Румунії» (Velcea and Mazăre v. Romania), заява
№ 64301/01, від 01 грудня 2009 року); «Вілла проти Італії» (Villa v.
Italy), заява № 19675/060, від 20 квітня 2010 року) та «Коледж юридичних радників «Арджеш» проти Румунії» (The Argeş College of Legal
Advisers v. Romania), заява № 2162/05, від 08 березня 2011 року). Це
були палатні рішення, ухвалені до рішення у справі «Станєв проти
Болгарії» (Stanev v. Bulgaria) (див. пункт 42), проте також було наведено декілька рішень, ухвалених після справи «Станєв проти Болгарії» (Stanev v. Bulgaria), а саме: «Ахмет Їлдирим проти Туреччини»
(Ahmet Yэldэrэm v. Turkey), заява № 3111/10, ЄСПЛ 2012) та «Мехмет
Хатіп Діцле проти Туреччини» (Mehmet Hatip Dicle v. Turkey), заява
№ 9858/04, від 15 жовтня 2013 року). Проте Велика палата також
застосувала формулу «основних юридичних питань» у рішенні
у справі «Варнава та інші проти Туреччини» [ВП] (Varnava and Others
v. Turkey) [GC], заява № 16064/90 і 8 інших, ЄСПЛ 2009), яку також
було включено до цього переліку (і відділено від справ палат поміткою «див. також»).
42. Так, зазначена формула входила до арсеналу Суду ще
з 2012 року, коли було ухвалено рішення у справі «Станєв проти Болгарії» [ВП] (Stanev v. Bulgaria) [GC], заява № 36760/06, ЄСПЛ
2012), яке стосувалося скарг за статтями 3 і 8 Конвенції (та деяких інших), що збігалися. Тим не менш, у справі «Станєв проти
Болгарії» (Stanev v. Bulgaria) цю формулу використано не було. Щоб
виправдати те, що скаргу за статтею 8 Конвенції (і деякими іншими) було залишено без розгляду, Суд застосував зазначений перевірений та випробуваний інструмент — формулу «відсутності
окремого питання», яку він, вочевидь, вважав більш належною,
ніж формулу «основних юридичних питань», яка була б пустою
заявою про те, що Суд не розглядатиме певні скарги, оскільки
в цьому просто немає потреби. І це правильно. У згаданій справі
порушення статті 3 Конвенції було встановлено на підставі того, що умови проживання заявника в домі соціальної допомоги
становили таке, що принижує гідність, поводження. Проте Суд
постановив, що ні ці умови, ні режим охорони, який супроводжувався серйозними обмеженнями, які фактично перешкоджали
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заявнику брати участь у житті суспільства та розвивати стосунки
з особами за власним вибором, не порушували питання за статтею 8 Конвенції, яке було б відокремленим від уже розглянутих
за статтею 3 Конвенції, а також статтями 5, 6 і 13 Конвенції (див.
пункти 212, 213 і 252). Це було так, оскільки, на думку Суду, скарги за статтями 3 і 8 Конвенції були взаємопов’язані з огляду на
їхнє фактологічне підґрунтя.
43. Можна стверджувати, що ні справа «Яллох проти Німеччини» (Jalloh v. Germany), ні справа «Станєв проти Болгарії» (Stanev
v. Bulgaria) безпосередньо не стосувалися відсутності належної медичної допомоги. Ось інший приклад — цього разу справа, в якій це питання було предметом спору — рішення у справі
«Д. проти Сполученого Королівства» (D. v. the United Kingdom) (заява
№ 30240/96, від 02 травня 1997 року). Заявник був іноземцем, який
відбував покарання у виді позбавлення волі та підлягав депортації зі Сполученого Королівства, оскільки не мав права знаходитися на його території. Перебуваючи в установі виконання покарання, він отримував медичну, соціальну або інші види допомоги, що
надавалися державною. Суд встановив, що депортація заявника
(до Сент-Кіттсу) суперечитиме статті 3 Конвенції, а потім постановив, що скарги за статтею 8 Конвенції (які, вочевидь, стосувалися тієї самої фактологічної ситуації) не порушували окремого
питання (див. пункти 54 і 64).
44. У справах «Яллох проти Німеччини» (Jalloh v. Germany) або
«Станєв проти Болгарії» (Stanev v. Bulgaria) скарги заявників за статтями 3 і 8 Конвенції, принаймні частково, мали спільне фактологічне підґрунтя, проте формула «основних юридичних питань»
застосована не була. Вона не вважалася універсальною. Формули
«відсутності окремого питання» було достатньо, щоб виправдати
залишення без розгляду скарг за статтею 8 Конвенції.
Для свого затвердження як розробленого та готового до широкого використання шаблону формула «основних юридичних
питань» мала чекати на рішення у справі «Центр юридичних ресурсів в інтересах Валентина Кимпеану проти Румунії» (Centre for
Legal Resources on behalf of Valentin Cвmpeanu v. Romania).
45. Ось один з інструментів, який Суд використовував у справах, де скарги за статтями 3 і 8 Конвенції мали спільне фактологічне підґрунтя. У справах, в яких спільного фактологічного під261
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тексту не було, Суд завжди мав у своєму розпорядженні інший
інструмент, який дозволяв йому залишити без розгляду ту чи іншу скаргу. Скарги за статтею 8 Конвенції, що випливали з інших
фактів, аніж ті, на які скаржилися за статтею 3 Конвенції, відхилялися не як такі, що не порушували окремого питання, а як
такі, що взагалі не порушували жодного питання. Існує безліч прикладів такої практики. Типовим прикладом може бути рішення
у справі «Юстін Робертіно Міку проти Румунії» (Iustin Robertino
Micu v. Romania), заява № 41040/11, від 13 січня 2015 року). Заявник
хворів. Коли він перебував під контролем працівників поліції,
яких поінформував про стан свого здоров’я, йому все одно було
відмовлено у медичній допомозі (а також їжі та води). У зв’язку
з цим Суд встановив порушення статті 3 Конвенції (а також порушення пункту 1 статті 5 і статті 13 Конвенції). Інші скарги заявника, у тому числі за статтею 8 Конвенції, було відхилено як
явно необґрунтовані з використанням звичайної формули, що ці
скарги «не виявляли жодних ознак порушення прав і свобод, гарантованих Конвенцією та протоколами до неї».
46. Як я вже роз’яснив, я не прагну надати всеохоплюючий
аналіз (або перелік) інструментів, які Суд може (та міг навіть
у 2014 році, коли було ухвалено рішення у справі «Центр юридичних ресурсів в інтересах Валентина Кимпеану проти Румунії»
(Centre for Legal Resources on behalf of Valentin Cвmpeanu v. Romania)
застосовувати, щоб виправдати залишення без розгляду скарги
за статтею 8 Конвенції після розгляду ним скарги за статтею 3
Конвенції (і встановлення її порушення). Суть наведених прикладів (які можна доповнити багатьма іншими) полягає в тому,
що навіть до поступового введення та консолідації формули
«основних юридичних питань» існувала низка інструментів, які
дозволяли Суду, встановивши порушення статті 3 Конвенції, на
правомірних підставах залишати без розгляду скарги за статтею 8 Конвенції. Вибір належного інструменту, головним чином,
залежав від фактологічного підґрунтя. Якщо скарги мали спільне фактологічне підґрунтя, то скарга за статтею 8 Конвенції
могла вважатися такою, що не порушувала окремого питання.
Якщо вони були непов’язаними, оскільки мали різне фактологічне підґрунтя, то скарга за статтею 8 Конвенції залишалася
нерозглянутою у випадку її неприйнятності за одним зі вста262
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новлених Конвенцією критеріїв, наприклад, вона була явно необґрунтованою.
47. Така проста базова схема: у кожному випадку залишення
без розгляду скарги за статтею 8 Конвенції мало належні правомірні підстави. Не було місця для свавільного залишення без
розгляду скарг за статтею 8 Конвенції. Іншими словами, не було
місця для нормування правосуддя (яке, по суті, було б різновидом
відмови у правосудді), відповідно до якого заявник мав би право лише на певну (невизначену) квоту стверджуваних порушень
Конвенції, які б підлягали розгляду та встановленню, а якщо цю
квоту було б перевищено, то інші його скарги, незалежно від їхньої суб’єктивної та об’єктивної важливості, вважалися б такими,
що не потребували окремого розгляду. Що фактично означає повну відсутність розгляду.
48. У зв’язку з цим рішення у справі «Центр юридичних ресурсів в інтересах Валентина Кимпеану проти Румунії» (Centre
for Legal Resources on behalf of Valentin Cвmpeanu v. Romania) було
нововведенням. І доволі інтригуючим, оскільки у цій справі було використано не один, а два інструменти для розгляду аналогічних ситуацій: перевірена та випробувана формула Яллоха та
(вже консолідована) формула Кимпеану. Я розгляну ці дві ситуації
по черзі.
49. Суд встановив, що не виникало окремого питання за статтею 3 Конвенції, окремо та у поєднанні зі статтею 13 Конвенції,
з огляду на встановлення ним порушення статті 2 Конвенції, як
за матеріальним, так і процесуальним аспектами. Обґрунтування
Суду з цього питання вимагає більш ретельного аналізу. Він обмежується посиланням на два рішення, а саме «Ніколова та Велічкова
проти Болгарії» (Nikolova and Velichkova v. Bulgaria), заява № 7888/03,
від 20 грудня 2007 року) та «Тімус і Тарус проти Республіки Молдова» (Timus and Tarus v. the Republic of Moldova), заява № 70077/11,
від 15 жовтня 2013 року). У рішенні у справі «Ніколова та Велічкова проти Болгарії» (Nikolova and Velichkova v. Bulgaria) зазначено:
«беручи до уваги підстави, з яких [Суд] встановив подвійне порушення статті 2 Конвенції ... [він] вважає, що не виникає окремого
питання за статтею 3 Конвенції» (пункт 78). Проте досить цікаво,
що пункт 58 рішення у справі «Тімус і Тарус проти Республіки Молдова» (Timus and Tarus v. the Republic of Moldova), на який робиться
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посилання у пункті 156 рішення у справі «Центр юридичних ресурсів в інтересах Валентина Кимпеану проти Румунії» (Centre for
Legal Resources on behalf of Valentin Cвmpeanu v. Romania), не містить формули «відсутності окремого питання»: у ньому зазначено, що з огляду на свої висновки (тобто встановлення порушення
статті 2 Конвенції за матеріальним і процесуальним аспектами)
Суд «не вважає за необхідне також розглядати справу за статтею 3 Конвенції». Можливо, це має пояснити наявність застереження «mutatis mutandis», яке міститься у посиланні (хоча «mutatis
mutandis» передувало посиланню на рішення у справі «Ніколова
та Велічкова проти Болгарії» (Nikolova and Velichkova v. Bulgaria),
а не «Тімус і Тарус проти Республіки Молдова» (Timus and Tarus v. the
Republic of Moldova). Незважаючи на це застереження (або можливо
навіть завдяки йому), посилання на рішення у справах «Ніколова та Велічкова проти Болгарії» (Nikolova and Velichkova v. Bulgaria)
та «Тімус і Тарус проти Республіки Молдова» (Timus and Tarus v. the
Republic of Moldova), а також висновок про «відсутність окремого
питання» в рішенні у справі «Центр юридичних ресурсів в інтересах Валентина Кимпеану проти Румунії» (Centre for Legal Resources on
behalf of Valentin Cвmpeanu v. Romania) означають, що навіть в останній справі формула «відсутності окремого питання» тлумачилася як синонім формули «немає необхідності розглядати». Вони
обидві вказували на те, що (і) питання, порушені у скарзі заявника
за статтею 3 Конвенції, окремо або у поєднанні зі статтею 13 Конвенції, але відхиленій Судом, дійсно повністю або частково вже
були розглянуті ним за статтею 2 Конвенції, (іі) міркування про
те, що скарги, вже розглянуті за статтею 2 Конвенції, по суті були аналогічними скаргам за статтею 3 Конвенції, оскільки мали,
принаймні частково, таке саме фактологічне підґрунтя, (ііі) отже,
окремий розгляд тих самих фактів з іншої точки зору був зайвим.
50. На противагу залишенню без розгляду скарги заявника за
статтею 3 Конвенції на підставі формули «відсутності окремого
питання», Суд скористався формулюванням «основні юридичні
питання», щоб виправдати відмову від окремого розгляду скарги
за статтею 8 Конвенції, а також скарг за статтями 5 і 14 Конвенції.
Це пояснення також обмежилося лише посиланнями на попередні рішення Суду (вже перераховані у пункті 41). Більш ретельний
аналіз згаданих справ демонструє їх широке розмаїття.
264

Петухов проти України (№ 2)

Наприклад, у рішенні у справі «Каміль Узун проти Туреччини»
(Kamil Uzun v. Turkey) Суд залишив без розгляду скарги за статтями 6, 8, 13 і 14 Конвенції та статтею 1 Першого протоколу до Конвенції на підставі того, що він уже розглянув скаргу за статтею 3
Конвенції (і встановив порушення цієї статті Конвенції), яка, як
вбачалося, порушувала «основне юридичне питання». У рішенні у
справі «Асоціація «Вімен он Вейвс» та інші проти Португалії» (Women
On Waves and Others v. Portugal) Суд встановив порушення статті 10
Конвенції, яку вважав «основним юридичним питанням»; коли це
питання було розглянуто, розглядати скарги за статтями 2 і 6 Конвенції та статтею 2 Протоколу № 4 до Конвенції не було необхідності. У рішенні у справі «Велчеа і Мазере проти Румунії» (Velcea and
Mazăre v. Romania) Суд встановив порушення статей 2 і 8 Конвенції,
посилаючись на висновок про порушення статті 2 Конвенції (а не
статті 8 Конвенції), він залишив без розгляду скаргу за статтею 5
Конвенції. У справі «Вілла проти Італії» (Villa v. Italy) Суд залишив
без розгляду скаргу за пунктом 1 статті 6 Конвенції, встановивши
порушення статті 2 Протоколу № 4 до Конвенції (і встановивши,
що пункт 1 статті 5 Конвенції, на який заявник також посилався,
не був застосовним у його ситуації), яка, на його думку, порушувала «основне юридичне питання». У рішенні у справі «Коледж
юридичних радників «Арджеш» проти Румунії» (The Argeş College of
Legal Advisers v. Romania) Суд залишив без розгляду скаргу за пунктом 1 статті 6 Конвенції з огляду на встановлення ним порушення статті 11 Конвенції. У рішенні у справі «Ахмет Їлдирим проти
Туреччини» (Ahmet Yэldэrэm v. Turkey) Суд залишив без розгляду аж
чотири скарги, а саме за статтями 6, 7 і 13 Конвенції та статтею 2
Першого протоколу до Конвенції, у зв’язку зі встановленням порушення статті 10 Конвенції. У рішенні у справі «Мехмет Хатіп
Діцле проти Туреччини» (Mehmet Hatip Dicle v. Turkey) Суд встановив
порушення статті 10 Конвенції, яка, на його думку, порушувала
«основне юридичне питання», і потім оголосив, що не розглядатиме скарги за статтями 7, 14 і 18 Конвенції. Насамкінець, у рішенні у справі «Варнава та інші проти Туреччини» Велика палата
(Varnava and Others v. Turkey), встановивши триваючі порушення
статей 2, 3 і 5 Конвенції (стосовно останньої не за всіма пунктами,
на які посилався заявник), вирішила не розглядати скарги за статтями 4, 6, 8, 10, 12, 13 і 14 Конвенції.
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Як виявляється, більшість із цих справ не стосувалися, як
і справа «Центр юридичних ресурсів в інтересах Валентина Кимпеану проти Румунії» (Centre for Legal Resources on behalf of Valentin
Cвmpeanu v. Romania), зв’язку між статтею 2 Конвенції (окремо та
у поєднанні зі статтею 13 Конвенції), як такої, що порушує «основне юридичне питання», та статтями 5, 8 і 14 Конвенції як такими,
що нібито можуть бути залишені без розгляду у зв’язку з висновками Суду за статтею 2 Конвенції. Це питання точно не порушувалося в рішенні у справі «Каміль Узун проти Туреччини» (Kamil Uzun
v. Turkey), в якій «основним юридичним питанням» було питання
за статтею 3 Конвенції; ані у справах «Асоціація «Вімен он Вейвс» та
інші проти Португалії» (Women On Waves and Others v. Portugal), «Ахмет Їлдірим проти Туреччини» (Ahmet Yэldэrэm v. Turkey) та «Мехмет
Хатіп Діцле проти Туреччини» (Mehmet Hatip Dicle v. Turkey), де воно
порушувалося за статтею 10 Конвенції; та не у справі «Коледж юридичних радників «Арджеш» проти Румунії» (The Argeş College of Legal
Advisers v. Romania) (стаття 11 Конвенції), як і не у справі «Вілла
проти Італії» (Villa v. Italy) (стаття 2 Протоколу № 4 до Конвенції).
У більшості справ, згаданих у пункті 156 рішення у справі «Центр
юридичних ресурсів в інтересах Валентина Кимпеану проти Румунії»
(Centre for Legal Resources on behalf of Valentin Cвmpeanu v. Romania),
тобто, в усіх із них, окрім справи «Велчеа і Мазере проти Румунії»
(Velcea and Mazăre v. Romania), Суд вважав, що скарги за статтею 2
Конвенції не порушували «основних юридичних питань». Дійсно,
в рішеннях у справах «Каміль Узун проти Туреччини» (Kamil Uzun v.
Turkey), «Вілла проти Італії» (Villa v. Italy), «Коледж юридичних радників «Арджеш» проти Румунії» (The Argeş College of Legal Advisers
v. Romania), «Ахмет Їлдирим проти Туреччини» (Ahmet Yэldэrэm v.
Turkey) та «Мехмет Хатіп Діцле проти Туреччини» (Mehmet Hatip
Dicle v. Turkey) заявники не посилалися на статтю 2 Конвенції.
У рішенні у справі «Асоціація «Вімен он Вейвс» та інші проти Португалії» (Women On Waves and Others v. Portugal) скаргу за статтею 2
Конвенції Суд залишив без розгляду на підставі того, що «основне юридичне питання» було порушено у скарзі за статтею 10 Конвенції. Як вже було зазначено, стаття 2 Конвенції зачіпалася лише
у двох згаданих справах: «Велчаа і Мазере проти Румунії» (Velcea and
Mazăre v. Romania) та «Варнава та інші проти Туреччини» (Varnava
and Others v. Turkey), проте навіть ці дві справи суттєво відрізняли266
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ся від рішення у справі «Центр юридичних ресурсів в інтересах Валентина Кимпеану проти Румунії» (Centre for Legal Resources on behalf
of Valentin Cвmpeanu v. Romania). У рішенні у справі «Велчеа і Мазере
проти Румунії» (Velcea and Mazăre v. Romania) юридичне питання,
яке Суд оцінив як «основне», дійсно було питанням, розглянутим
за статтею 2 Конвенції, проте юридичне питання, яке було залишено без розгляду, стосувалося лише статті 5 Конвенції, а не статей 8 чи 14 Конвенції. Ця відмінність ще більше вражає в рішенні у справі «Варнава та інші проти Туреччини» (Varnava and Others
v. Turkey), в якій юридичне питання, порушене у скарзі за статтею
2 Конвенції, було серед питань, розглянутих Судом як «основні»,
проте скарга за статтею 3 Конвенції була також розглянута окремо від скарги за статтею 2 Конвенції, тобто встановлення порушення статті 2 Конвенції не вбачалося достатнім для прийняття
рішення, що скарга за статтею 3 Конвенції (або, якщо на те пішло,
за статтею 5 Конвенції) могла бути залишена без розгляду як така, що не порушувала юридичного питання, яке було в якомусь
сенсі не таким «основним», або не порушувала «окремого питання» взагалі (див. пункт 46). Не вдаючись до подальшого аналізу,
очевидно, що перелік рішень у пункті 156 рішення у справі «Центр
юридичних ресурсів в інтересах Валентина Кимпеану проти Румунії»
(Centre for Legal Resources on behalf of Valentin Cвmpeanu v. Romania)
скоріше ускладнює, а не роз’яснює право, яке випливає з прецедентів, на які робиться посилання та на які нібито покладаються.
Також варто зазначити, що у пунктах рішень, на які робиться посилання у пункті 156 рішення у справі «Центр юридичних
ресурсів в інтересах Валентина Кимпеану проти Румунії» (Centre for
Legal Resources on behalf of Valentin Cвmpeanu v. Romania), у свою чергу, містяться посилання на попередні рішення, в яких було застосовано формулу «основних юридичних питань». Незалежно від
розглянутих або залишених без розгляду питань у цих справах,
в них усіх, за винятком справи «Варнава та інші проти Туреччини»
(Varnava and Others v. Turkey), посилалися на справу «Каміль Узун
проти Туреччини» (Kamil Uzun v. Turkey). Можливо, це може пояснити, чому до закріплення у справі «Центр юридичних ресурсів в інтересах Валентина Кимпеану проти Румунії» (Centre for Legal Resources
on behalf of Valentin Cвmpeanu v. Romania) формула «основних
юридичних питань» у слензі Суду мала назву «формула Узуна».
267
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Лише у справах «Велчеа і Мазере проти Румунії» (Velcea and Mazăre
v. Romania) та «Ахмет Їлдірим проти Туреччини» (Ahmet Yэldэrэm v.
Turkey) міститься посилання на інші справи, а не на справу «Каміль Узун проти Туреччини» (Kamil Uzun v. Turkey), і вони не завжди стосувалися тих самих статей, що й у справах, в яких також
робилося посилання на ці рішення. Крім того, ці рішення, у свою
чергу, посилалися на рішення у справі «Каміль Узун проти Туреччини» (Kamil Uzun v. Turkey), а іноді і на деякі інші, які, теж у свою
чергу, найчастіше посилалися на справу «Каміль Узун проти Туреччини» (Kamil Uzun v. Turkey), проте інколи в них застосовувалася
формула «основних юридичних питань» без будь-яких посилань
на попередні рішення. Ще більш глибоке дослідження показало б,
що у деяких випадках застосування формули «основних юридичних питань» обґрунтовувалося посиланнями на рішення, в яких
ця формула не застосовувалася. Можливо, найбільш раннім рішенням (або принаймні одним із найранніших), яке згадувалося
в кінці цього багаторівневого переходу від рішення до рішення
(інколи зі зміною формулювання), яке призвело до виникнення
того, що тепер є формулою Кимпеану, було рішення у справі «Садак
та інші проти Туреччини (№ 1)» (Sadak and Others v. Turkey (no. 1),
заява № 29900/96 і 3 інші, ЄСПЛ 2001‑VIII), в якому Суд залишив
без розгляду скарги за статтями 10, 11 і 14 Конвенції (а також деякі
скарги за статтею 6 Конвенції) на підставі того, що він уже розглянув більшість скарг за статтею 6 Конвенції; у зазначеному рішенні
Суд погодився з Європейською Комісією з прав людини, яка раніше постановила, що «основні юридичні питання» були порушені
за статтею 6 Конвенції.
51. Хай там що, мішанина з посиланнями, наведеними у пункті 156 рішення у справі «Центр юридичних ресурсів в інтересах Валентина Кимпеану проти Румунії» (Centre for Legal Resources on behalf
of Valentin Cвmpeanu v. Romania), навряд чи може розглядатися як
сприятлива для застосування зазначеної формули як універсальної, тобто, застосовної до різних ситуацій. Від самого початку вона такою не була — як вбачається зі справи «Станєв проти Болгарії»
(Stanev v. Bulgaria). Упродовж певного часу.
52. Але згодом ситуація змінилася. Короткий та простий пошук у базі даних Суду вказує, що більшість рішень палат і комітетів, в яких використовується фраза «основні юридичні питан268
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ня», стосуються періоду після ухвалення рішення у справі «Центр
юридичних ресурсів в інтересах Валентина Кимпеану проти Румунії»
(Centre for Legal Resources on behalf of Valentin Cвmpeanu v. Romania).
З 2014 року, тобто з моменту закріплення формули «основних
юридичних питань» у рішенні «Центр юридичних ресурсів в інтересах Валентина Кимпеану проти Румунії» (Centre for Legal Resources
on behalf of Valentin Cвmpeanu v. Romania), застосування формули
«немає необхідності розглядати» стало практично обов’язковим
у постійно зростаючій кількості справ, в яких Суд («найбільша
юридична фабрика у світі») вважав, що вже розглянув певні «основні» юридичні питання, як у цій справі.
І дійсно: оскільки ця формула була закріплена Великою палатою на підставі посилань на справи, які дуже відрізнялися
в юридичних питаннях, чому б не скористатися цим шаблоном
для залишення без розгляду скарг у будь-яких інших типах справ,
в яких Суд з якихось причин не бажав здійснювати повномасштабний розгляд інших прийнятних скарг? Існування правомірних
підстав для різкого збільшення безрозбірливого застосування цієї
формули, здається, не викликатиме занепокоєння.
53. Усе ще залишається питання: чому ж Суд у рішенні у справі
«Центр юридичних ресурсів в інтересах Валентина Кимпеану проти
Румунії» (Centre for Legal Resources on behalf of Valentin Cвmpeanu v.
Romania) обґрунтував залишення без розгляду скарг за статтями 5, 8 і 14 Конвенції фразою «основні юридичні питання», а не
скористався будь-якою з двох звичних формул (які вбачаються
синонімічними)?
54. Можливі дві відповіді. Перша полягає в тому, що формула
Кимпеану була всього лише ще одним синонімічним формулюванням розроблених раніше інструментів Суду щодо « відсутності
окремого питання» та «відсутності необхідності розглядати».
Це можна зрозуміти з огляду на те, що вже розглянуті юридичні
питання та залишені без розгляду були взаємопов’язаними їхнім
спільним фактологічним підґрунтям. Поняття «основних юридичних питань», яке є центральним у зазначеній формулі, однозначно передбачає, що решта юридичних питань так чи інакше
поглинається вже розглянутими юридичними питаннями. Тому
що юридичне питання, безсумнівно, може бути «основним» відносно того, що з ним можна порівняти, і це щось не може бути ні269
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чим іншим аніж самим юридичним питанням, яке, у свою чергу,
є «другорядним» («додатковим», «допоміжним» тощо); і воно може
бути «другорядним» лише тому, що є «похідним» або поглинутим
(повністю або частково) «основним» питанням. Як тільки встановлено, що скарги, які перетинаються, мають спільне фактологічне
підґрунтя, вони (чи насправді скоріше одна і та сама скарга) все
ще можуть оцінюватися з різних юридичних точок зору, проте
перетинання положень Конвенції може зробити новий окремий
розгляд непотрібним.
55. Друга відповідь полягає в тому, що формула Кимпеану застосовувалася для вирішення різних ситуацій, зокрема ситуацій,
в яких не було спільного фактологічного підґрунтя. У такому випадку це, по суті, має бути звичайне перефразування формул, які
застосовуються коли залишені без розгляду скарги не пов’язані
з вже розглянутими, та робиться посилання на положення Конвенції, яке дозволяє (або навіть вимагає), визнані ти їх неприйнятними (наприклад, такі формулювання як «явно необґрунтовані» у пункті 3 статті 35 Конвенції).
56. Чому ж тоді формула «основних юридичних питань»
(яка поодиноко застосовувалася у практиці до ухвалення рішення «Центр юридичних ресурсів в інтересах Валентина Кимпеану проти Румунії» (Centre for Legal Resources on behalf of Valentin
Cвmpeanu v. Romania), була закріплена у справі «Центр юридичних
ресурсів в інтересах Валентина Кимпеану проти Румунії» (Centre for
Legal Resources on behalf of Valentin Cвmpeanu v. Romania) як особлива
конструкція юридичної мови Суду?
57. Спроба відповісти на це доволі загальне питання у цій (вже
досить довгій) думці вийде далеко за межі її мети, яка є більш помірною. Основна мета та зміст, а також межі правомірного застосування формули Кимпеану все ще чекають на розкриття.
На мою думку, ця формула зовсім не є універсальною і, зокрема, вона не є застосовною до цієї справи. Її неуніверсальність передбачає, що слід бути обережним у кожному випадку, коли Суд
відчуває спокусу застосувати її як інструмент для обгрунтування
звуження обсягу розгляду скарг заявника.
58. Хай там що, ті, хто стверджують, що Суд не має наміру
свавільно вирішувати питання, хотіли би вірити (або принаймні
сподіватися), що формула Кимпеану, як відносно новий інстру270
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мент, не була всього лише винахідливим маскуванням простої
вказівки — прямого бажання Суду уникнути розгляду певних питань, якою б не була їхня суб’єктивна важливість для заявників
або загалом їхня об’єктивна важливість для правової системи держави-відповідача (а в подальшому інших держав-членів). Іншими словами, ця формула мала або (і) доповнити вже існуючий набір звичних інструментів, що застосовуються як обґрунтування
для залишення без розгляду певних скарг (не тільки за статтею 8
Конвенції) або (іі) надати нове синонімічне формулювання одному з вже існуючих інструментів. Знову ж таки, tertium non datur.
Це, можливо, було б найкращим тлумаченням із усіх можливих.
59. Однак, якщо насправді існує tertium, тобто, якщо ні перший, ні другий варіанти не підходять, тоді правомірність формули Кимпеану навряд чи може бути підтверджена. У прикрому
випадку існування tertium цей шаблон перетворюється в маскування вказівки. Димова завіса втікача від відповідальності (якою б
не була причина для такої втечі).
І треба визнати, що це дуже зручно. Оскільки коли скарги залишаються без розгляду на тій підставі, що вони поглинаються
іншими вже розглянутими у тій самій справі скаргами, або коли вони визнаються неприйнятними відповідно до встановлених Конвенцією критеріїв, усе ще присутнє певне, хоча й стисле,
обґрунтування (або, якщо обґрунтування не є чітким, відповідні
правомірні підстави можуть випливати з усього тексту рішення,
у тому числі й посилань на практику Суду, навіть якщо вони не
супроводжуються ширшими поясненнями або, в якості альтернативи, в цілому випливати з практики Суду щодо аналогічних питань). Проте непрозоре і примітивне посилання на вже розглянуті
Судом «основні юридичні питання» може залишити читачів з питанням: чому певні питання є «основними», а інші — «неосновними»? Якщо зазначена формула не є лазівкою для втечі від важких
або незручних запитань, а її застосування не є нормуванням правосуддя, тоді чим? Сам факт того, що очевидне виникнення таких
питань, викликає занепокоєння.
60. «Прошу, не зрозумійте мене неправильно», як співається
у популярній пісні. Проблема надмірного використання фільтру
Кимпеану з’явилася не у цій справі та не обмежується нею. Наведені
тут висновки є лише одним із прикладів більш загальної, виника271
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ючої моделі обходу основної вимоги статті 45 Конвенції, відповідно до якої «рішення у справі, а також ухвали про прийнятність
або неприйнятність заяв мають бути вмотивовані». Ця дедалі популярніша (не у кращому сенсі цього слова) модель все частіше
застосовується в рішеннях Суду після ухвлення рішення у справі
«Центр юридичних ресурсів в інтересах Валентина Кимпеану проти
Румунії» (Centre for Legal Resources on behalf of Valentin Cвmpeanu v.
Romania).
Колись ймення їм буде Легіон.
61. Якою б не була суть цієї захисної формули поза контекстом
цього спору (я сподіваюся, що вона існує, і ми не можемо виключити її існування), вона була (як я вже казав) незастосовною у цій
справі. На жаль, у цій справі Суд разом зі скаргою заявника за статтею 8 Конвенції залишив поза увагою й обережність, яку повинен
проявляти, коли має намір застосувати формулу Кимпеану (див.
пункт 57).
62. Кожен суд, у тому числі і Страсбурзький Суд, у наступних
справах посилається на свою попередню практику, у тому числі
використовуючи свої дослівні цитати. Таке цитування є бажаним,
необхідним і часто неминучим. Воно само собою є однією з передумов постійності практики відповідного суду. І часто це передбачає використання шаблонів. Але механічне, некритичне, безрозбірливе цитування, зокрема копіювання шаблонів, може бути
протилежним бажаному та необхідному. Цього слід уникати.
63. Формула Кимпеану, як структурний інструмент (якщо
припустити, що її було правильно застосовано в рішенні у справі
«Центр юридичних ресурсів в інтересах Валентина Кимпеану проти
Румунії» (Centre for Legal Resources on behalf of Valentin Cвmpeanu v.
Romania), може не підходити до кожної справи. Вона, безумовно,
не підходить, якщо існують суттєві відмінності у фактологічному підґрунті двох або декількох скарг, висунутих одним і тим
самим заявником в одній заяві. Оскільки більшість вирішила не
розглядати скаргу за статтею 8 Конвенції (що вони і зробили), цей
вибір мав би бути якимось чином обґрунтованим, хоч і стисло,
як, наприклад, у справі «Ілашку та інші проти Молдови та Росії»
(Ilaşcu and Others v. Moldova and Russia), (див. пункт 27), ухваленому
до рішення у справі «Центр юридичних ресурсів в інтересах Валентина Кимпеану проти Румунії» (Centre for Legal Resources on behalf of
272
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Valentin Cвmpeanu v. Romania). Просте копіювання шаблону є поганою заміною обґрунтуванню. Або, скоріше, взагалі не є нею.
64. «Вмотивованість», про яку авторитетно заявляється у статті 45 Конвенції (див. пункт 60), є не будь-якою «вмотивованістю».
У статті 45 Конвенції йдеться не (тільки) про структурні елементи
рішень і ухвал Суду. Її raison d’кtre полягає в тому, щоб наскільки
це можливо, запобігти відмові у правосудді Судом, яка може виникнути, як через помилку з добрих намірів (хто з нас не помиляється?), так і через надмірну обережність або відверту примху. Фраза «мають бути вмотивовані» означає, що причини повинні бути
зрозумілими, вони мають бути чітко викладеними або принаймні
помітними у тексті рішення чи ухвали (наприклад, за допомогою
відповідних посилань, як у справі «Ілашку та інші проти Молдови
та Росії» (Ilaşcu and Others v. Moldova and Russia) (див. пункт 27),
або — хоча це і не буде «найкращим» варіантом з точки зору заявників, проте все одно не можна цього виключати — у більш
широкій практиці Суду. Стаття 45 Конвенції не допускає заміни
підстав їхньою подобою. Подоба обґрунтування може (справедливо чи ні, але тим не менш) цілком природно викликати підозру
у маскуванні певних незазначених мотивів (які, у свою чергу, можуть бути правомірними або ні).
65. Однак те, що можна прочитати у пункті 189 цього рішення,
в якому було скопійовано формулу Кимпеану, є подобою, заміною
обґрунтуванню. Що у цій конкретній справі означає поняття «основні юридичні питання»? За якою таємничою ознакою певні питання
вважалися «основними», тоді як інші, не менш «юридичні» — ні?
«Основні» в якому сенсі? «Основні» для кого? Точно не для заявника, для якого питання побачень з його родичами є відмінним від
питань щодо умов тримання під вартою, які, будемо сподіватися,
рано чи пізно будуть покращені, та можливість бути коли-небудь
звільненим із виправної колонії, яка, сподіваємось, теж буде колись гарантована відповідними інструментами національного
законодавства. Навіть якщо (гіпотетично) законодавство, згідно
з яким заявник не мав права на побачення з родичами, наразі було б вдосконалено, це все одно не гарантувало б відхилення його
скарги за статтею 8 Конвенції як несуттєвої на момент подій.
Аналогічні питання стосуються формулювання «немає потреби виносити окреме рішення». У кого «немає потреби»? У заявни273
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ка? Мало хто буде здивований, якщо заявник з цим не погодиться.
Тоді у Суду? Ніби Суд працює заради себе.
66. Варто зазначити en passant, що, як правило, кількість встановлених у справі порушень Конвенції також впливає на розмір
справедливої сатисфакції, яка присуджується заявнику відповідно до статті 41 Конвенції. Це, я повторюю, лише між іншим.
67. Різко визначивши вже розглянуті у цій справі юридичні питання «основними», більшість, по суті, охарактеризувала
a contrario питання, які випливали зі скарги за статтею 8 Конвенції,
як «неосновні» (зрозуміло, вона не мала на увазі «неюридичні»).
68. Це викликає ще одне питання — на перший погляд суто
лінгвістичне, проте з юридичними та доктринальними наслідками.
Слова мають значення (принаймні ті, що використовуються
в рішеннях судів, повинні його мати), навіть ті слова, які є спробою маскування. Антоніми слова «основний» включають «допоміжний», «несуттєвий», «нижчий», «незначний», «менший»,
«необов’язковий», «другорядний», «підлеглий», «тривіальний»,
«неважливий», «непотрібний» і декілька інших, усі з яких відносяться до слів, які у царстві слів є менш вживаними. Жоден із
цих антонімів не можна переконливо — у фактичному або правовому сенсі — застосовувати до скарги цього заявника за статтею 8 Конвенції. Прирівняння цієї скарги до чогось «меншого»,
«тривіального», «незначного» або «другорядного» тощо буде,
м’яко кажучи, неприйнятним. Те саме можна сказати про слова
на кшталт «допоміжний».
69. Практика Суду, зокрема деякі рішення, ухвалені у справах
проти України, може дозволити нам передбачити з достатньою
(але не абсолютною) точністю результат розгляду скарги заявника
за статтею 8 Конвенції, якби більшість не застосувала прийом «не
потребує розгляду». Наприклад, у справі «Тросін проти України»
(Trosin v. Ukraine), заява № 39758/05, від 23 лютого 2012 року) було
встановлено порушення статті 8 Конвенції у зв’язку з обмеженням побачень з родичами під час тримання заявника під вартою
після засудження. Я б не заходив так далеко, щоб припускати, що
в Україні існувала (не кажучи вже про все ще її існування) структурна (системна) проблема щодо побачень із родичами в установах виконання покарань, але національне законодавство, як його
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було описано та розглянуто в рішенні у справі «Тросін проти України» (Trosin v. Ukraine) (хоча до неї було внесено певні зміни, наведені, inter alia, у пункті 99 цього рішення), не вбачається, принаймні на перший погляд, таким, що відповідає загальним принципам
щодо прав ув’язнених на побачення та підходу Суду у відповідних
справах, як узагальнено, наприклад, у рішенні у справі «Хорошенко проти Росії» [ВП] (Khoroshenko v. Russia) [GC], заява «№ 41418/04,
ЄСПЛ 2015) (або принаймні не відповідала на момент подій).
Постановивши, що ця скарга заявника не потребувала окремого
розгляду, більшість втратила можливість прояснити це питання.
70. Чи буде використано іншу можливість в осяжному майбутньому? Хто знає. У 2016 році той самий Уряд відповідач був повідомлений про аналогічну скаргу у справі «Бігун проти України» (Bigun v.
Ukraine), заява № 30315/10). Наразі ця справа перебуває на розгляді
Суду. Два заявники, подружня пара, один із яких є засудженим до
довічного позбавлення волі, поскаржилися на відсутність у них
можливості отримувати тривалі побачення в установі виконання
покарань. Вони скаржилися за статтями 8, 12 і 13 Конвенції, але
фактологічна суть їхніх скарг, в принципі, була однаковою: відмова у задоволенні їхніх клопотань про надання дозволу на тривалі
побачення. Варто зазначити, що заявник, який тримається під вартою, не скаржився на умови тримання під вартою або те, що його
покарання у виді довічного позбавлення волі є таким, яке неможливо скоротити. Юридичне питання, порушене у скарзі подружжя
Бігунів, не може бути відхилено на правомірних підставах, як щось
«менш важливе», «тривіальне», «незначне» або «другорядне» тощо,
не кажучи вже про щось «похідне» або «допоміжне», оскільки на
відміну від скарги за статтею 8 Конвенції у цій справі, вона є ізольованою та не має «основного» двійника. Крім того, в рішенні у справі
«Тросін проти України» (Trosin v. Ukraine) окрема скарга за статтею 8
Конвенції не вважалася такою, що не потребувала розгляду.
71. Однак, пан Бігун повинен чітко усвідомлювати тривожне
повідомлення, яке транслює це рішення — не в останню чергу —
йому. Якщо до винесення рішення у його справі щодо побачень
з родичами він знову звернеться до Суду зі скаргою на те, що його
покарання у виді довічного позбавлення волі є таким, яке неможливо скоротити, за статтею 3 Конвенції (що не буде нерозумним,
коли це рішення набуде статусу остаточного), він ризикує стикну275
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тися із сумнівною прецедентною силою зазначеної частини цього рішення, в якому скаргу заявника за статтею 8 Конвенції було
залишено без розгляду. Тобто його (гіпотетично) нову заяву може
бути (як це зазвичай робиться) об’єднано із вже поданою за статтею 8 Конвенції; тоді, у випадку встановлення порушення статті 3 Конвенції (багато хто скаже, що це може бути передбачуваним результатом в епоху після рішення у справі «Вінтер та інші
проти Сполученого Королівства» [ВП] (Vinter and Others v. the United
Kingdom) і з огляду на те, що «основне юридичне питання», зокрема за статтею 3 Конвенції, вже було розглянуто, скарга заявника
(та його дружини) за статтею 8 Конвенції щодо побачень з родичами може бути визнана Судом такою, що не заслуговує на розгляд,
тобто «менш важливою», «тривіальною», «незначною, «другорядною», як би ви це не назвали. Подумайте двічі перед тим, як звертатися з новою заявою. Остерігайтеся прецеденту.
Те саме також стосуватиметься (сподіватимемося, тільки гіпотетично) скарг на умови тримання цього заявника під вартою
(які, ймовірно, prima facie є задовільними якщо я зробив правильний висновок зі звіту про повідомлення), якщо вони погіршаться
у майбутньому.
72. Ризик полягає в тому, що при безрозбірливому частому
застосуванні (я знову посилаюся на базу даних практики Суду —
див. пункт 47) формула Кимпеану може стати інструментом для
зрівняння тих заяв, що містять більшу кількість тверджень, з тими, в яких їх менше. Це виглядатиме, як система квот, чи не так?
73. Якщо взагалі необхідно будь-яка класифікація поданих
до Суду заяв на «основні» і «другорядні», «менш важливі» тощо
(крім випадків, коли слово «основний» є простим синонімом слів
«поглинання», «підпорядкування», «включення» тощо — див.
пункти 11 і 68), то я пропоную просту, навіть банальну перевірку.
Давайте назвемо «основними» ті юридичні питання, під час розгляду яких Суд також вирішує конкретні проблеми, пов’язані з правами людини. Бажано, щоб розгляд такого питання Судом був важливим для загального просування прав людини шляхом сприяння
вирішенню відповідної проблеми (якщо дійсно існує проблема, як
стверджується) — як мінімум, для зацікавленої(их) особи(осіб),
і залежно від обставин також на національному або загальноєвропейському рівні. І давайте назвемо «другорядними», «менш важ276
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ливими» тощо юридичні питання, залишення яких без розгляду
прирівнюється, просто кажучи, до ігнорування проблеми Судом.
74. Як виглядатиме це рішення після такої перевірки?
Не особливо надихаючим. Рахунок — два-один:
Проблема A — Умови тримання під вартою
(відсутність медичної допомоги)
Вирішена.
Проблема B — Покарання у виді довічного позбавлення
волі не може бути скороченим		
Вирішена.
Проблема C — Побачення з родичами під час
тримання під вартою 			
Проігнорована.
У футболі рахунок два-один вважатиметься перемогою. Але
ця перемога було б затьмарена, якби команда-переможець забила
гол у свої ворота.
Продовжуючи цю аналогію, я з великим сумом заявляю, що
у цій справі формула Кимпеану стала засобом дискваліфікації воротаря.
75. Я більше не буду робити припущення про майбутні справи,
в яких Суд може виявити бажання зайняти аналогічну цій справі
позицію та розділити непов’язані між собою заяви на «основні»
та «неосновні». Проте якщо майбутню окрему заяву подружжя Бігунів за статтею 8 Конвенцію (як, наприклад, заяву пана Тросіна)
буде розглянуто по суті (що, на мою думку, буде справедливим,
оскільки скарга не є неприйнятною відповідно до встановлених
Конвенцією критеріїв), можна буде обґрунтовано та на правомірних підставах запитати, чому існує дискримінація заявників, які
скаржаться на множинні порушення невзаємопов’язаних прав,
у порівнянні з тими, які стверджують тільки про одне порушення?
Це питання постає ще більш гостро у таких справах як ця, коли
заявник, як вбачається, дійсно зазнав порушень щонайменше деяких із прав, від розгляду яких Суд не утримався.
Адже що це, як не дискримінація, з точки зору Конвенції?
Post scriptum. Лише після того, як цю думку було написано та
подано для долучення до рішення, я дізнався про нещодавнє рішення палати Третьої секції у справі «Попов та інші проти Росії»
(Popov and Others v. Russia), заява № 44560/11, від 27 листопада
2018 року). Через три місяці після ухвалення цього рішення воно все ще не набуло статусу остаточного, оскільки уповноваже277
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ною колегією розглядається клопотання про передання справи на
розгляд Великої палати. Яким би не був результат розгляду цієї
справи, я маю нагальний моральний обов’язок послатися та віддати належне найбільш витонченій частковій окремій думці мого
почесного колеги Пере Пастора Віланова, чиї аргументи я вважаю
стійкими до всього. Його підхід багато в чому нагадує мій або,
якщо висловитися коректніше, мій підхід багато в чому нагадує
його. Мабуть, я йду шляхом принаймні одного судді-однодумця.
У зв’язку з цим я також вважаю доречним згадати суддю Бошняка,
який у цій справі не погодився з тим самим, що і я. Якби більше
суддів поділяли наш підхід, це могло б дати нам надію, що формула Кимпеану не залишиться у практиці назавжди. Можливо, всі
суди світу (у тому числі цей Суд, адже, я повторюся — хто не помиляється?) часом застосовували практику, яка згодом виявлялася юридично неприйнятною. В інтересах Правосуддя з великої
літери П необхідно, щоб ці суди (у тому числі і цей Суд) якомога
скоріше визнали свої помилки та відступили від них.

ЧАСТКОВО ОКРЕМА ДУМКА СУДДІ БОШНЯК
1. На жаль, я не можу погодитися з більшістю, що немає необхідності розглядати скаргу заявника за статтею 8 Конвенції.
У зв’язку з цим я поділяю усі ключові аргументи, наведені суддею Куріс у його окремій думці. Перш за все, я вважаю, що питання обмеження подружніх побачень фактологічно та юридично
відокремлено від питань щодо (a) належності медичної допомоги
у виправній колонії та того, що (b) покарання у виді довічного
позбавлення волі є таким, яке не може бути скороченим. Крім
того, я вважаю, що неможливо охарактеризувати питання стосовно таких обмежень, як питання «другорядного юридичного
значення» у порівнянні з «основними юридичними питаннями»
за статтею 3 Конвенції. Окремий розгляд скарги заявника щодо
обмеження права на подружні побачення особливо необхідний
у світлі існуючої практики, яка була детально викладена в окре
мій думці судді Куріса. Він переконливо цитує низку справ, у тому числі нещодавні справи Великої палати, в яких Суд, поряд
з питаннями про жорстоке поводження із заявниками під час
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відбуття ними покарання, розглянув питання щодо обмеження
права на побачення.
2. У цій окремій думці я хотів би також послатися на частково
окрему думку судді Пастора Віланова в рішенні у справі «Попов
та інші проти Росії» (Popov and Others v. Russia) (заява № 44560/11,
від 27 листопада 2018 року). Хоча рішення у цій справі все ще не
набуло статусу остаточного, в окремій думці мого колеги переконливо стверджується, що для залишення без розгляду скарг заявників, висунутих заявниками під приводом того, що вони розглядаються як другорядні, немає жодних підстав у Конвенції та її
тлумачення, і може вважатися рівноцінним відмові у правосудді.
У цій справі можна обґрунтовано припустити, що заявник дійсно
є зацікавленим у розгляді його скарги за статтею 8 Конвенції, що
може мати для нього надважливе значення. Саме тому я проголосував проти рішення не розглядати скаргу заявника за статтею 8
Конвенції.
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CONSEIL
DE L’EUROPE

COUNCIL
O F EU R O P E

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
п’ята СЕКЦІЯ
СПРАВА «ЛОГВИНЕНКО ПРОТИ УКРАЇНИ»
(Заява № 41203/16)

Рішення
Страсбург
16 травня 2019 року
Це рішення набуває статусу остаточного відповідно до обставин, §2 статті 44 Конвенції. Воно може бути відредагованим.
У справі «Логвиненко проти України»,

Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
пані С. О’Лірі, голова,
п. М. Мітс,
п. Л. Чантурія,
та п. Л. Тігерштедт, в. о. заступника секретаря секції
після обговорення за зачиненими дверима 25 квітня 2019 року, виносить таке рішення, що було прийняте цього дня:
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ПРОЦЕДУРА
1. Справу було розпочато за заявою, поданою 12 липня 2016 року до Суду проти України на підставі статті 34 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція).
2. Заявника представляли пан М. О. Тарахкало, пані А. Л. Ющенко, пані О. О. Проценко, пані О. Р. Чилутян та пан Д. І. Мазурок,
юристи, які практикують у м. Київ.
3. Про заяву було повідомлено Уряд України (далі — Уряд).

ФАКТИ
4. Деталі заяви та відповідна інформація про заявника наведені у таблиці в додатку.
5. Заявник стверджував, що не отримував належної медичної
допомоги під час тримання під вартою. Заявник також висунув
інші скарги за положеннями Конвенції.

ПРАВО
I. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 3 КОНВЕНЦІЇ
6. Заявник скаржився здебільшого на ненадання йому належної медичної допомоги під час тримання під вартою. Він посилався на статтю 3 Конвенції, яка передбачає таке:
Стаття 3
«Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню.»

7. Суд зазначає, що заявник страждав на серйозні захворювання, які зазначені у таблиці в додатку, що впливало на його повсякденну діяльність.
8. Суд повторює, що «належність» медичної допомоги залишається найбільш важким елементом для визначення (див. рішення у справі «Блохін проти Росії» [ВП] (Blokhin v. Russia) [GC], заява
№ 47152/06, пункт 137, ЄСПЛ 2016). У цьому контексті зрозуміло,
що органи влади повинні забезпечити оперативність і точність по
становки діагнозу та лікування (див. рішення у справах «Похлєбін
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проти України» (Pokhlebin v. Ukraine), заява № 35581/06, пункт 62,
від 20 травня 2010 року та «Горбуля проти Росії» (Gorbulya v. Russia),
заява № 31535/09, пункт 62, від 06 березня 2014 року з подальшими посиланнями), а у випадку, коли це викликано медичним станом, — регулярність і систематичність нагляду та наявність плану
терапевтичних заходів з метою ефективного лікування захворювань ув’язненої особи або запобігання їхньому ускладненню (див.,
inter alia, рішення у справах «Ухань проти України» (Ukhan v. Ukraine),
заява № 30628/02, пункт 74, від 18 грудня 2008 року та «Колесникович проти Росії» (Kolesnikovich v. Russia), заява № 44694/13, пункт 70,
від 22 березня 2016 року з подальшими посиланнями). Суд підкреслює, що медична допомога, яка надається в установах виконання покарань, має бути належною та відповідати тому рівню
допомоги, яку державні органи зобов’язалися надавати для всього
населення. Проте це не означає, що кожному затриманому має гарантуватись лікування на тому самому рівні, що й у найкращих медичних закладах поза межами установ виконання покарань (див.
рішення у справах «Садретдінов проти Росії» (Sadretdinov v. Russia),
заява № 17564/06, пункт 67, від 24 травня 2016 року та «Коновальчук
проти України» (Konovalchuk v. Ukraine), заява № 31928/15, пункт 52,
від 13 жовтня 2016 року з подальшими посиланнями).
9. Розглянувши всі надані матеріали, Суд виявив недоліки
у лікуванні заявника, наведені у таблиці в додатку. Суд вже встановлював порушення щодо питань, аналогічних тим, що розглядаються у цій справі (див. рішення у справах «Невмержицький
проти України» (Nevmerzhitsky v. Ukraine), заява № 54825/00, пункти 103–105, ЄСПЛ 2005‑II (витяги) та «Сергій Антонов проти України» (Sergey Antonov v. Ukraine), заява № 40512/13, пункти 76–90, від
22 жовтня 2015 року). Беручи до уваги свою практику з цього питання, Суд вважає, що у цій справі заявник не отримав вичерпної
та належної медичної допомоги під час тримання під вартою.
10. Отже, ця скарга є прийнятною та свідчить про порушення
статті 3 Конвенції.
II. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 13 КОНВЕНЦІЇ
11. Заявник також скаржився на відсутність у його розпорядженні ефективних національних засобів юридичного захис282
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ту у зв’язку з його скаргою на якість медичної допомоги під час
тримання під вартою. Його скарга має розглядатись за статтею 13
Конвенції, яка передбачає таке:
Стаття 13
«Кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі...»

12. Суд неодноразово встановлював відсутність ефективних
національних засобів юридичного захисту у зв’язку зі скаргами на
якість медичної допомоги під час тримання під вартою (див., серед багатьох інших джерел, згадане рішення у справі «Мельник проти України» (Melnik v. Ukraine), пункти 113–116 та рішення у справах
«Коваль проти України» (Koval v. Ukraine), заява № 65550/01, пункти
93–98, від 19 жовтня 2006 року і «Савінов проти України» (Savinov v.
Ukraine), заява № 5212/13, пункт 58, від 22 жовтня 2015 року). У згаданих справах Суд встановив, що жоден із запропонованих Урядом
правових механізмів не становив ефективний засіб юридичного
захисту для запобігання чи припинення стверджуваним порушенням або надання заявникам адекватного та достатнього відшкодування у зв’язку з їхніми скаргами за статтею 3 Конвенції.
13. Суд не вбачає причин, які могли б виправдати відступ від
його усталеної практики з цього питання. Він доходить висновку,
що заявник не мав у своєму розпорядженні ефективного національного засобу юридичного захисту щодо його скарги, у порушення статті 13 Конвенції.
IІІ. ІНШІ СТВЕРДЖУВАНІ ПОРУШЕННЯ
ЗА УСТАЛЕНОЮ ПРАКТИКОЮ СУДУ
14. Заявник також висував іншу скаргу за статтею 3 Конвенції
щодо умов тримання його під вартою, яка також порушує питання з огляду на усталену практику Суду (див. таблицю у додатку).
Він також стверджував, що не мав жодного ефективного засобу
юридичного захисту у розумінні статті 13 Конвенції щодо умов,
в яких він тримався під вартою.
15. Ці скарги не є явно необґрунтованими у розумінні підпункту «а» пункту 3 статті 35 Конвенції та не є неприйнятними
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з будь-яких інших підстав. Отже, вони мають бути визнані прийнятними. Розглянувши всі наявні у нього матеріали, Суд доходить висновку, що вони також свідчать про порушення Конвенції
у світлі його висновків у згаданому рішенні у справі «Мельник проти України» (Melnik v. Ukraine).
ІV. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
16. Стаття 41 Конвенції передбачає:
«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї
і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності, надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію.»

17. З огляду на наявні в нього документи та свою практику (див.,
зокрема, рішення у справі «Логвиненко проти України» (Logvinenko v.
Ukraine), пункти 89–95, від 14 жовтня 2010 року) Суд вважає за доцільне присудити суму, зазначену в таблиці у додатку, та відхиляє будьякі додаткові вимоги заявника щодо справедливої сатисфакції.
18. Суд вважає за належне призначити пеню на підставі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, до
якої має бути додано три відсоткові пункти.
На цих підставах Суд одностайно

1. Оголошує заяву прийнятною.
2. Постановляє, що було порушено статтю 3 Конвенції у зв’язку
з наданням неналежної медичної допомоги під час тримання під
вартою.
3. Постановляє, що було порушено статтю 13 Конвенції у зв’язку
з відсутністю ефективного національного засобу юридичного захисту щодо скарг на якість медичної допомоги під час тримання
під вартою.
4. Постановляє, що було порушено статтю 3 та 13 Конвенції
у зв’язку з неналежними умовами тримання під вартою та відсутністю ефективного національного засобу юридичного захисту
у зв’язку з цим (див. таблицю у додатку).
6. Постановляє, що:
a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявнику суму, зазначену у таблиці в додатку; ця су284
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ма має бути конвертована в національну валюту державивідповідача за курсом на день здійснення платежу;
b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на зазначену суму нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка
діятиме в період несплати, до якої має бути додано три
відсоткові пункти.
7. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 16 травня 2019 року відповідно до правила 77 §§2 і 3 Регламенту Суду.
Л. Тігерштедт
в. о. заступника секретаря

С. О’Лірі
голова

ДОДАТОК



Недоліки
у лікуванні

відсутність/затримка
медичного обстеження
24.04.2015

Олександр
Володи
мирович
Логвиненко
23.07.1976

Інші скарги
за усталеною
практикою
Суду

Сума, присуджена
кожному заявнику
в якості відшкодування
моральної
та матеріальної
шкоди і судових
та інших витрат
(в євро)1

Стаття 3 Конвенції —
неналежні умови
тримання під вартою:
Дніпропетровська
виправна колонія
№ 89;
дати: 17.03.2014
та триває;

13 500

Основне
захворювання

П.І.Б.
заявника,
дата
народ
ження

Гепатит

41203/16
12.07.2016

№ заяви,
дата подання

Заява зі скаргами за статтею 3 Конвенції
(неналежна медична допомога під час тримання під вартою)

Та додатково будь-який податок, що може нараховуватись заявнику.
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народ
ження

Основне
захворювання

№ заяви,
дата подання
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Інші скарги
за усталеною
практикою
Суду

конкретні скарги:
неналежна температура, відсутність
свіжого повітря, відсутність доступу або
обмежений доступ
до душу, відсутність
або недостатня кількість продуктів харчування, відсутність
або
недостатня
кількість фізичних
вправ на свіжому
повітрі, відсутність
належної медичної
допомоги,
Стаття 13 Конвенції — відсутність
ефективного засобу
юридичного захисту у зв’язку з неналежною медичною
допомогою під час
тримання під вартою та неналежними умовами тримання під вартою
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Сума, присуджена
кожному заявнику
в якості відшкодування
моральної
та матеріальної
шкоди і судових
та інших витрат
(в євро)1
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CONSEIL
DE L’EUROPE

COUNCIL
O F EU R O P E

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
п’ята СЕКЦІЯ
СПРАВА «ГАРУМОВ ПРОТИ УКРАЇНИ»
(Заява № 70043/17)

Рішення
Страсбург
06 червня 2019 року

Це рішення набуває статусу остаточного відповідно до обставин, §2 статті 44 Конвенції. Воно може бути відредагованим.
У справі «Гарумов проти України»,

Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
п. Й. Ґрозев, голова,
п. Г. Куцско-Штадльмайер,
п. Л. Чантурія,
та п. М. Блашко, заступник секретаря секції,
після обговорення за зачиненими дверима 7 травня 2019 року, виносить таке рішення, що було прийняте цього дня:
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ПРОЦЕДУРА
1. Справу було розпочато за заявою (№ 70043/17), яку 26 вересня 2017 року подав до Суду проти України на підставі статті
34 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод
(далі — Конвенція) громадянин Російської Федерації, пан Магомедганипа Гаджієвич Гарумов (далі — заявник).
2. Заявника представляли пан В. В. Раков та пан Р. Н. Розметов, юристи, які практикують у м. Київ. Уряд України (далі —
Уряд) представляв його Уповноважений пан І. Ліщина.
3. Заявник скаржився, inter alia, на відсутність медичної допомоги під час тримання під вартою та ненадання органами влади
відповідних та достатніх підстав для обґрунтування його досудового тримання під вартою.
4. 26 вересня 2017 року заявник звернувся до Суду з проханням
про застосування тимчасового заходу відповідно до Правила 39 Регламенту Суду, щоб його могли перевести до спеціалізованого медичного закладу для подальшого неврологічного лікування. 19 березня
2018 року Суд відхилив це клопотання. Заяву було розглянуто у першо
черговому порядку відповідно до Правила 41 Регламенту Суду.
5. Того дня про зазначені скарги (див. пункт 3) було повідомлено Уряд, а решту скарг у заяві було визнано неприйнятними
відповідно до пункту 3 Правила 54 Регламенту Суду. У відповідь
на повідомлення відповідно до пункту 1 статті 36 Конвенції Уряд
Російської Федерації поінформував Суд про небажання використовувати своє право брати участь у справі.

ФАКТИ
I. Конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
6. Заявник народився у 1967 році та наразі тримається під вартою у Київському слідчому ізоляторі (далі — СІЗО).
A. Затримання та тримання заявника під вартою

7. 01 червня 2017 року заявника затримали за підозрою у викраденні людини.
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8. 02 червня 2017 року Печерський районний суд міста Києва
(далі — районний суд) обрав заявнику запобіжний захід у вигляді
взяття під варту. Суд погодився з наведеними слідчим підставами
для тримання заявника під вартою, проте не зазначив їх у своїй
ухвалі. В ухвалі лише зазначалося, що наведених слідчим підстав
було достатньо для висновку суду, що заявник міг спробувати
ухилитися від слідства і суду, перешкоджати слідству та впливати
на інших підозрюваних або свідків у провадженні. Інших деталей
суд не зазначив. 03 серпня 2017 року апеляційний суд залишив цю
ухвалу без змін.
9. 06 червня 2017 року заявника помістили до Київського
СІЗО.
10. Під час досудового слідства строк тримання заявника
під вартою неодноразово продовжували, у тому числі 27 липня,
22 і 28 вересня, та 15 і 29 листопада 2017 року. Підставами для продовження строку тримання його під вартою були тяжкість можливого покарання, необхідність проведення додаткових слідчих
і процесуальних дій та той факт, що існуючі ризики [ухилення
та перешкоджання заявником слідству] були досі актуальними.
Інших деталей суд не зазначив. В останню із зазначених дат суд
обрав двом співобвинуваченим заявника запобіжний захід, не
пов’язаний із позбавленням волі.
11. 13 грудня 2017 року Кагарлицький районний суд Київської
області (далі — суд першої інстанції) провів підготовче засідання
у справі заявника. Суд першої інстанції залишив без змін обраний заявнику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою,
повторивши без надання деталей ті самі підстави, що й на стадії
досудового слідства, зокрема, що існувала обґрунтована підозра
у вчиненні заявником зазначеного злочину; у випадку звільнення
він міг спробувати ухилитися від слідства та суду; встановленим
законодавством покаранням за вчинений злочин було позбавлення волі на строк до десяти років з конфіскацією всього майна; і що
як іноземний громадянин він не мав постійного місця проживання в Україні та був безробітним.
12. Під час розгляду справи судом першої інстанції строк тримання заявника під вартою знов неодноразово продовжувався,
у тому числі 09 лютого, 28 березня, 24 квітня, 13 червня, 11 верес
ня, 07 листопада 2018 року та 11 лютого 2019 року. Підстави для
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продовження строку тримання його під вартою були аналогічні
підставам, зазначеним у пунктах 8, 10 і 11. Суди не навели жодних
додаткових деталей.
13. У своїх ухвалах від 22 вересня і 13 грудня 2017 року, 28 березня, 13 червня і 11 вересня 2018 року та 07 листопада і 11 лютого
2019 року суди також посилалися на те, що заявник був громадянином Російської Федерації та міг ухилитися від слідства та суду
закордоном, оскільки не віддав свій паспорт, він не мав постійного місця проживання, соціальних зв’язків та роботи в Україні.
Жодних додаткових деталей або підстав для відповідних ухвал
з цього питання суди не наводили.
14. Під час розгляду питання щодо продовження строку тримання його під вартою 28 вересня і 13 грудня 2017 року, 28 березня, 24 квітня, 13 червня, 11 вересня, 07 листопада 2018 року та
11 лютого 2019 року заявник висував заперечення. Він стверджував, inter alia, про незадовільний стан його здоров’я, оскільки нещодавно він переніс інсульт, що він мав стабільні сімейні стосунки та не намагався ухилятися від слідства і суду.
15. Зокрема, 13 грудня 2017 року, 07 лютого, 21 березня та
23 квітня 2018 року заявник звертався до суду з клопотанням про
зміну запобіжного заходу на запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Він зазначив, що мав серцеві та неврологічні захворювання, а стан його здоров’я вимагав лікування в спеціалізованому медичному закладі поза межами СІЗО; що він мав видану
українськими органами влади посвідку на постійне проживання,
цивільну дружину та двох народжених в Україні дітей. Він також
зазначив, що на час досудового слідства двом його співобвинуваченим було обрано не пов’язаний з позбавленням волі запобіжний захід і те, що вони перебували на свободі, не перешкоджало
слідству. З відповідних ухвал вбачається, що суди не розглянули
зазначені аргументи.
16. Згідно з наявною інформацією з вересня до листопада
2017 року для надання невідкладної медичної допомоги або для
перевезення заявника із СІЗО швидка допомога викликалася десять разів. Крім того, у дні проведення засідань, а саме: 13 грудня
2017 року, 16 січня, 09 лютого, 24 квітня і 08 травня 2018 року через поганий стан здоров’я заявника до суду першої інстанції його
привозила карета швидкої допомоги.
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17. Згідно з наявною інформацією наразі заявник тримається
під вартою у Київському СІЗО до розгляду його справи судом першої інстанції.
B. Надана заявнику медична допомога
під час тримання під вартою

18. Згідно з твердженнями Уряду, коли заявника помістили
до СІЗО (див. пункт 9), він не висував жодних скарг щодо стану
здоров’я.
19. З 06 липня 2017 року заявника лікували у медичній частині СІЗО у зв’язку з, inter alia, ішемічною хворобою серця та гіпертонією другого ступеня.
20. 03 вересня 2017 року карета швидкої допомоги відвезла
заявника до Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної
допомоги (далі — лікарня швидкої медичної допомоги), де йому
діагностували геморагічний інсульт та гіпертонію третього ступеня. Йому надали невідкладну медичну допомогу.
21. 08 вересня 2017 року заявника виписали з лікарні та повернули до СІЗО з медичними призначеннями та рекомендаціями щодо подальшого лікування. Стан його здоров’я оцінили як
середньої тяжкості.
22. 13 вересня 2017 року заявника проконсультували невролог та кардіолог, які з огляду на його діагноз (див. пункт 20) призначили медикаментозне лікування та рекомендували подальше стаціонарне лікування в медичному закладі неврологічного
профілю. Йому також рекомендувалося проходження магнітнорезонансної томографії (далі — МРТ), масаж та лікувальна фізкультура. У подальших рекомендаціях від 02 жовтня 2017 року
невролог зазначив, що відсутність належної медичної допомоги
могла призвести до ще однієї внутрішньо-мозкової кровотечі та
інвалідності. Невролог також зазначив, що станом на 13 вересня
2017 року заявник потребував додаткового обстеження та лікування у медичному закладі неврологічного профілю для уточнення подальшого лікування.
23. Під час судового засідання 21 вересня 2017 року заявнику стало зле. Карета швидкої допомоги доставила його до лікарні
швидкої медичної допомоги, де його оглянули невролог та тера291
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певт і він пройшов спіральну комп’ютерну томографію (СКТ) головного мозку. Йому рекомендували подальший нагляд невролога та повернули до СІЗО.
24. Того дня районний суд зобов’язав адміністрацію Київ
ського СІЗО забезпечити термінове проведення судово-медичного обстеження заявника. Сторони не поінформували Суд щодо
виконання цієї вказівки.
25. 29 вересня та 10 жовтня 2017 року заявник консультувався
з неврологом, який призначив йому медичні препарати та масаж
лівих кінцівок.
26. 29 грудня 2017 року адміністрація СІЗО поінформувала
захисника заявника про відсутність серед персоналу СІЗО кардіолога або реабілітолога. Обладнання для проведення МРТ також
не було. Тим, хто мав серцеві захворювання, медична допомога
надавалася терапевтом. Згідно з матеріалами справи МРТ було,
зрештою, проведено 15 січня 2018 року в установі за межами СІЗО,
як стверджується, за кошти дружини заявника.
27. 03 січня 2018 року захисник заявника звернувся до
Київського обласного бюро судово-медичної експертизи з клопотанням про проведення судово-медичного обстеження з метою встановлення, inter alia, хвороб заявника та чи потребував
він лікування.
28. Під час проведення зазначеного обстеження судово-медичні експерти ознайомилися з медичною карткою заявника та
оглянули його особисто. У своєму висновку від 02 лютого 2018 року
судово-медичні експерти зазначили, що заявник мав цереброваскулярне захворювання, дисциркуляторну енцефалопатію та гіпертонію третього ступеня, також він переніс інсульт (03 вересня
2017 року). З наявних на момент проведення обстеження симптомів було зрозуміло, що він переніс повторний інсульт, необхідно
було провести додаткове обстеження, а також пройти стаціонарне
лікування в медичному закладі неврологічного профілю.
29. 09 лютого і 06 березня 2018 року адміністрація СІЗО відповіла на клопотання захисника заявника щодо переведення заявника до спеціалізованого медичного закладу, що таке переведення буде можливим за умови надання відповідних документів,
що підтвердять готовність зазначеного медичного закладу прийняти заявника на лікування.
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30. 08 травня 2018 року захисник заявника звернувся до суду
першої інстанції з проханням перевести заявника до медичного
закладу неврологічного профілю для проведення додаткового обстеження та проходження стаціонарного лікування. Того дня суд
першої інстанції задовольнив клопотання та постановив перевести заявника до відповідного медичного закладу на його вибір
та за рахунок заявника або його родичів.
31. 11 травня 2018 року адміністрація СІЗО поінформувала
захисника заявника, що переведення його клієнта для лікування буде можливим за умови надання ним відповідних документів, що підтвердять готовність зазначеного медичного закладу
прийняти заявника на лікування. Захисника також поінформували, що у СІЗО заявнику надавалося симптоматичне ліку
вання.
32. 04 червня 2018 року заявника перевели на лікування до
Київської міської клінічної лікарні № 4. Було проведено низку
аналізів і обстежень та призначено медикаментозне лікування.
22 червня 2018 року заявника виписали та повернули до СІЗО з незначним поліпшенням стану його здоров’я.
33. 05 липня 2018 року заявника визнали інвалідом другої
групи. Друга група інвалідності проміжна між першою, яка становить найвищий рівень інвалідності, та третьою — найменш
тяжкою. Заявнику також рекомендували реабілітаційне лікування.
34. Сторони не поінформували Суд щодо медичної допомоги,
наданої заявнику з липня 2018 року.

ПРАВО
I. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 3 КОНВЕНЦІЇ
35. Заявник скаржився на ненадання йому належної медичної допомоги під час тримання його під вартою. Він посилався на
статтю 3 Конвенції, яка передбачає:
«Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню.»
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A. щодо прийнятності

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

37. Заявник скаржився на відсутність доступу до належної медичної допомоги під час тримання під вартою. Уряд стверджував,
що вжив усіх можливих заходів для надання заявнику належної
медичної допомоги та лікування у повній відповідності з вимогами статті 3 Конвенції.
38. Застосовні загальні принципи щодо медичної допомоги під
час тримання під вартою наведені в рішеннях у справах «Хумматов проти Азербайджану» (Hummatov v. Azerbaijan), заяви № 9852/03
та № 13413/04, пункти 112–122, від 29 листопада 2007 року), «Ухань
проти України» (Ukhan v. Ukraine), заява № 30628/02, пункти 77–
83, від 18 грудня 2008 року), «Петухов проти України» (Petukhov v.
Ukraine), заява № 43374/02, пункти 91–98, від 21 жовтня 2010 року)
та «Сергій Антонов проти України» (Sergey Antonov v. Ukraine), заява
№ 40512/13, пункти 70–75, від 22 жовтня 2015 року).
39. Повертаючись до обставин цієї справи, Суд, перш за все,
зазначає, що хвороба заявника (див. пункт 20) була достатньо
серйозною, щоб впливати на його повсякденну діяльність та навіть загрожувати його життю. Отже, він міг відчувати значне занепокоєння щодо того, чи була належною надана йому медична
допомога.
40. Суд також зазначає, що одразу після інсульту заявнику рекомендували стаціонарне лікування у медичному закладі неврологічного профілю. Його поміщення до такого закладу рекомендувалося у зв’язку з необхідністю проведення додаткових обстежень та проходження лікування (див. пункт 22). Вбачається, що
СІЗО цю рекомендацію не виконало.
41. Суд зазначає, що рекомендація про проходження заявником МРТ та реабілітаційного лікування (див. пункт 22) не була виконана вчасно. У зв’язку з цим Суд зазначає, що органи влади не
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пояснили таку затримку в проведенні МРТ, визнавши, що медична частина СІЗО не була належним чином обладнана та укомплектована персоналом для лікування неврологічного захворювання
заявника (див. пункт 26). Зрештою, МРТ було проведено через чотири місяці після його призначення (див. там само).
42. Крім того, Суд не може не зазначити, що після того, як
судово-медичні експерти дійшли висновку, що заявник переніс
ще один тяжкий інсульт (див. пункт 28), органи влади не взяли
до уваги повторну рекомендацію щодо проходження заявником
додаткового обстеження та стаціонарного лікування у медичному закладі неврологічного профілю. Вбачається, що вони просто
переклали свій обов’язок помістити заявника до спеціалізованого медичного закладу на самого заявника та його родичів (див.
пункти 29–31). Натомість вони продовжували надавати заявнику
симптоматичне лікування в СІЗО.
43. Зрештою, заявнику знадобилося чотири місяці для організації такого переведення (див. пункт 32). У цьому контексті Суд не
може виключити, що інвалідність заявника (див. пункт 33) могла
стати наслідком небажання органів влади вжити всіх кроків, які
обґрунтовано від них очікувалися.
44. Однак Суд зазначає, що під час тримання під вартою заявник не залишився повністю без медичної допомоги. Він отримав
певні лікарські засоби та пройшов низку обстежень. Проте Суд не
може погодитися з аргументом Уряду, що рівень наданої заявнику
медичної допомогу був достатнім. Хоча Уряд надав значний обсяг
задокументованої інформації щодо наданого заявнику лікування, в ній не було доказів, які б доводили, що упродовж тримання
під вартою призначені лікарські засобі йому дійсно надавалися.
З декількох дуже нерозбірливих документів у матеріалах справи вбачається, що деякі лікарські засоби надавалися заявнику
з 06 липня до 10 жовтня 2017 року.
45. У зв’язку з цим Суд повторює, що саме Уряд повинен надати достовірні та переконливі докази того, що заявник отримав
вичерпну та належну медичну допомогу під час тримання під
вартою (див., серед інших, рішення у справі «Савінов проти України» (Savinov v. Ukraine), заява № 5212/13, пункт 50, від 22 жовтня
2015 року).
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46. У контексті зазначеного Суд вважає, що невиправдані затримки у наданні органами влади заявнику медичної допомоги
після встановлення його захворювання, незабезпечення його поміщення до лікарні для додаткового обстеження і стаціонарного
лікування та подальше погіршення стану його здоров’я є достатніми ознаками серйозної неспроможності держави-відповідача
надати йому належну медичну допомогу під час тримання під
вартою. Це становило нелюдське та таке, що принижує гідність,
поводження у порушення статті 3 Конвенції.
II. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 5 КОНВЕНЦІЇ
47. Заявник скаржився на свавільність та безпідставність
рішень національних судів щодо тримання його під вартою.
Він посилався на підпункт «с» пункту 1 та пункти 3 і 4 статті 5
Конвенції.
48. Суд, якому належить провідна роль щодо здійснення
юридичної кваліфікації фактів справи (див. рішення у справі
«Радомілья та інші проти Хорватії» [ВП] (Radomilja and Others
v. Croatia) [GC], заяви № 37685/10 та № 22768/12, пункти 114 і 126,
від 20 березня 2018 року), з огляду на суть скарг заявника вирішує розглянути їх за пунктом 3 статті 5 Конвенції.
49. Відповідна частина статті 5 Конвенції передбачає:
«...3. Кожен, кого заарештовано або затримано згідно з положеннями підпункту «c» пункту 1 цієї статті, має негайно постати перед
суддею чи іншою посадовою особою, якій закон надає право здійснювати судову владу, і йому має бути забезпечено розгляд справи
судом упродовж розумного строку або звільнення під час провадження. Таке звільнення може бути обумовлене гарантіями з’явитися
на судове засідання...»
A. щодо прийнятності

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

51. Заявник стверджував про незаконність та необґрунтованість тримання його під вартою, оскільки суди не надали відповідних та достатніх підстав для нього. Він також зазначив, що
мав посвідку на постійне проживання, стабільні сімейні стосунки
та двох народжених в Україні дітей. Зрештою, він наголосив на
відсутності ризику його ухилення від слідства та суду і тому, що
органи влади ніколи не вимагали у нього віддати паспорт.
52. Уряд стверджував, що тримання заявника під вартою було
законним у розумінні національного законодавства та виправданим обґрунтованою підозрою вчинення ним злочину. Він додав,
що існували «належні» та «достатні» підстави для тривалого тримання заявника під вартою. Отже, Уряд вважав, що тримання його під вартою відповідало статті 5 Конвенції.
53. Застосовні загальні принципи наведені в рішенні у справі
«Бузаджі проти Республіки Молдова» [ВП] (Buzadji v. the Republic of
Moldova) [GC], заява № 23755/07, пункти 84–91 і 102, від 05 липня
2016 року).
54. Суд зазначає, що всупереч аргументу Уряду ухвала районного суду від 02 червня 2017 року не містила чітких та конкретних
підстав для тримання заявника під вартою, крім простого посилання на доводи слідчого, без будь-якого розгляду правдоподібності підстав, на які посилався останній (див. пункт 8).
55. Суд також зазначає, що про тяжкість інкримінованих заявнику обвинувачень та ризик ухилення чи перешкоджання слідству
було зазначено у першій ухвалі про обрання заявнику запобіжного
заходу у вигляді тримання під вартою (див. там само). Проте з часом це обґрунтування не змінилося. До того ж, розглядаючи справу
заявника приблизно через шість місяців після цього, національний
суд повторив ті самі підстави, що наводилися на стадії досудового
слідства, без надання будь-яких деталей (див. пункт 11).
56. Суд також зазначає, що національні суди систематично не
розглядали та не коментували аргументи заявника про погіршення стану його здоров’я та потребу у спеціальному лікуванні, що
він мав стабільні сімейні стосунки та не ухилявся від слідства та
суду (див. пункти 14 і 15). Наприклад, суди жодним чином не пояснили, як звільнення заявника могло перешкодити слідству чи
розгляду справи, враховуючи (а) стан його здоров’я та (b) той факт,
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що двом його співобвинуваченим ще 29 листопада 2017 року було обрано запобіжний захід, не пов’язаний із позбавленням волі
(див. пункт 10).
57. Суд також зазначає, що органи влади не прокоментували
аргумент заявника, що в нього ніколи не вимагали віддати паспорт.
58. Суд часто встановлював порушення пункту 3 статті 5 Конвенції у справах проти України у зв’язку з тим, що національні
суди посилалися на однакові підстави, якщо вони були, упродовж
усього періоду тримання заявника під вартою (див., наприклад,
рішення у справах «Харченко проти України» (Kharchenko v. Ukraine),
заява № 40107/02, пункти 80, 81 і 99, від 10 лютого 2011 року та
«Ігнатов проти України» (Ignatov v. Ukraine), заява № 40583/15,
пункт 41, від 15 грудня 2016 року).
59. З огляду на зазначене Суд вважає, що не розглянувши конкретні факти ситуації заявника та по суті посилаючись постійно
на тяжкість інкримінованих йому обвинувачень, органи влади
продовжували строк тримання заявника під вартою до розгляду
його справи судом на підставах, які не можуть вважатися «достатніми» та «відповідними».
60. Отже, було порушено пункт 3 статті 5 Конвенції.
III. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
61. Стаття 41 Конвенції передбачає:
«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї
і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності, надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію.»

62. Заявник вимагав 874 євро в якості відшкодування матеріальної шкоди, якої він зазнав у зв’язку з придбанням медичних препаратів та проходженням судово-медичного обстеження.
Він також вимагав 70 000 євро в якості відшкодування моральної
шкоди.
63. Уряд вважав цю вимогу необґрунтованою та надмірною.
64. Вимоги заявника щодо матеріальної шкоди Суд вважає необґрунтованими і тому відхиляє їх. З іншого боку, він присуджує
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заявнику 10 000 євро в якості відшкодування моральної шкоди та
додатково суму будь-якого податку, що може нараховуватись.
65. Заявник не вимагав жодної суми в якості компенсації судових та інших витрат. Отже, Суд не зобов’язаний щось присуджувати за цим пунктом.
66. Суд вважає за належне призначити пеню на підставі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, до
якої має бути додано три відсоткові пункти.
На цих підставах Суд одностайно

1. Оголошує прийнятними скарги заявника за статтею 3
Конвенції на відсутність доступу до належної медичної допомоги під час тримання під вартою та скарги за пунктом 3 статті 5
Конвенції.
2. Постановляє, що було порушено статтю 3 Конвенції.
3. Постановляє, що було порушено пункт 3 статті 5 Конвенції.
4. Постановляє, що:
a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявнику 10 000 (десять тисяч) євро та додатково суму будь-якого податку, що може нараховуватись, в якості
відшкодування моральної шкоди; ця сума має бути конвертована у національну валюту держави-відповідача за
курсом на день здійснення платежу;
b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на зазначену суму нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка
діятиме в період несплати, до якої має бути додано три
відсоткові пункти.
5. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 06 черв
ня 2019 року відповідно до правила 77 §§2 і 3 Регламенту Суду.
М. Блашко
в. о. заступника секретаря

Й. Ґрозев
голова
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CONSEIL
DE L’EUROPE

COUNCIL
O F EU R O P E

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
П’ята СЕКЦІЯ
СПРАВА «СОЛОПОВА ПРОТИ УКРАЇНИ»
(Заява № 17278/18)

Рішення
Страсбург
27 червня 2019 року

Це рішення набуває статусу остаточного відповідно до обставин, §2 статті 44 Конвенції. Воно може бути відредагованим.
У справі «Солопова проти України»,

Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
п. Й. Ґрозев, голова,
пані Г. Юдківська,
п. А. Потоцький,
та п. Л. Тігерштедт, в. о. заступника секретаря секції,
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після обговорення за зачиненими дверима 6 червня 2019 року, виносить таке рішення, що було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА
1. Справу було розпочато за заявою, поданою 12 квітня
2018 року до Суду проти України на підставі статті 34 Конвенції
про захист прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція).
2. Заявницю, якій було надано правову допомогу, представляв пан Г.В. Токарев, юрист, який практикує у м. Харків.
3. Про заяву було повідомлено Уряд України (далі — Уряд).
4. 23 квітня 2018 року Суд застосовував тимчасовий захід відповідно до Правила 39 Регламенту Суду, вказавши органам влади
негайно надати заявниці лікування відповідно до встановленого
діагнозу та згідно зі встановленим протоколом лікування. Того
дня справі було надано статус пріоритетної відповідно до Правила 41 Регламенту Суду.

ФАКТИ
5. Відомості про заявницю та відповідна інформація щодо заяви наведені у таблиці в додатку.
6. Заявниця стверджувала, що не отримувала належної медичної допомоги під час тримання під вартою.

ПРАВО
I. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 3 КОНВЕНЦІЇ
7. Заявниця скаржилась на ненадання їй належної медичної
допомоги під час тримання під вартою. Вона посилалась на статтю 3 Конвенції, яка передбачає таке:
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Стаття 3
«Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню.»

8. Уряд вважав заяву передчасною, оскільки кримінальна
справа щодо злочинної недбалості лікарів ще розглядалась.
9. Суд вважає, що зазначене Урядом провадження не можна
вважати ефективним засобом юридичного захисту у розумінні Конвенції (див. рішення у справі «Мельник проти України»
(Melnik v. Ukraine), заява № 72286/01, пункти 69 і 70, від 28 березня 2006 року), а тому заява не може бути відхилена як передчасна.
10. Суд зазначає, що заявниця страждала на серйозне онкологічне захворювання, як зазначено у таблиці в додатку, що впливало на її повсякденну діяльність.
11. Суд повторює, що «належність» медичної допомоги залишається найбільш важким елементом для визначення (див.
рішення у справі «Блохін проти Росії» [ВП] (Blokhin v. Russia) [GC],
заява № 47152/06, пункт 137, ЄСПЛ 2016). У цьому контексті зрозуміло, що органи влади повинні забезпечити оперативність і точність постановки діагнозу та лікування (див. рішення
у справах «Похлєбін проти України» (Pokhlebin v. Ukraine), заява
№ 35581/06, пункт 62, від 20 травня 2010 року та «Горбуля проти
Росії» (Gorbulya v. Russia), заява № 31535/09, пункт 62, від 06 березня 2014 року з подальшими посиланнями), а у випадку, коли це
викликано медичним станом, — регулярність і систематичність
нагляду та наявність плану терапевтичних заходів з метою ефективного лікування захворювань ув’язненої особи або запобігання
їхньому ускладненню (див., inter alia, рішення у справах «Ухань
проти України» (Ukhan v. Ukraine), заява № 30628/02, пункт 74, від
18 грудня 2008 року та «Колесникович проти Росії» (Kolesnikovich v.
Russia), заява № 44694/13, пункт 70, від 22 березня 2016 року з подальшими посиланнями). Суд підкреслює, що медична допомога,
яка надається в установах виконання покарань, має бути належною та відповідати тому рівню допомоги, яку державні органи
зобов’язалися надавати для всього населення. Проте це не означає,
що кожному затриманому має гарантуватись лікування на тому
самому рівні, що й у найкращих медичних закладах поза межами
установ виконання покарань (див. рішення у справах «Коновальчук
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проти України» (Konovalchuk v. Ukraine), заява № 31928/15, пункт 52,
від 13 жовтня 2016 року та «Садретдінов проти Росії» (Sadretdinov v.
Russia), заява № 17564/06, пункт 67, від 24 травня 2016 року з подальшими посиланнями).
12. Суд зазначає, що під час тримання під вартою заявниця
не залишилася повністю без медичної допомоги. Вона отримала
певні лікарські засоби та пройшла низку обстежень. Однак, Суд
не може погодитися з аргументом Уряду, що надана заявниці медична допомога була своєчасною та достатньою. Він також зазначає, що лікування заявниці розпочалося із затримкою, надавалося лише частково та, як вбачається, не відповідало національним
керівним принципам щодо лікування. Таким чином, розглянувши всі надані матеріали, Суд виявив недоліки у лікуванні заявниці, вже наведені та перераховані у таблиці в додатку. Суд вже
встановлював порушення щодо питань, аналогічних тим, що розглядаються у цій справі (див. рішення у справах «Невмержицький
проти України» (Nevmerzhitsky v. Ukraine), заява № 54825/00, пункти
103–105, ЄСПЛ 2005‑II (витяги); згадане рішення у справі «Мельник
проти України» (Melnik v. Ukraine), пункти 104–106; «Логвиненко проти України» (Logvinenko v. Ukraine), заява № 13448/07, пункти 68–
78, від 14 жовтня 2010 року; «Сергій Антонов проти України» (Sergey
Antonov v. Ukraine), заява № 40512/13, пункти 76–90, від 22 жовтня
2015 року; та «Півторак проти України» (Pivovarnik v. Ukraine), заява
№ 29070/15, пункти 37–46, від 06 жовтня 2016 року). З огляду на
свою практику з цього питання Суд вважає, що у цій справі заявниця не отримала вичерпної та належної медичної допомоги під
час тримання під вартою.
13. Отже, ці скарги є прийнятними та свідчать про порушення
статті 3 Конвенції.

II. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
14. Стаття 41 Конвенції передбачає:
«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї
і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності, надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію.»
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15. З огляду на наявні в нього документи та свою практику (див., зокрема, згадане рішення у справі «Логвиненко проти
України» (Logvinenko v. Ukraine), пункти 89–95) Суд вважає за доцільне присудити суму, зазначену в таблиці у додатку. Суд відхиляє будь-які додаткові вимоги заявниці щодо справедливої
сатисфакції.
16. Суд вважає за належне призначити пеню на підставі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку,
до якої має бути додано три відсоткові пункти.
На цих підставах Суд одностайно

1. Оголошує заяву прийнятною.
2. Постановляє, що ця скарга свідчить про порушення статті 3
Конвенції у зв’язку з неналежною медичною допомогою під час
тримання під вартою.
3. Постановляє, що:
a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна
сплатити заявниці суму, зазначену у таблиці в додатку; ця сума має бути конвертована в національну валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення
платежу;
b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на зазначену суму нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального
банку, яка діятиме в період несплати, до якої має бути
додано три відсоткові пункти.
4. Відхиляє решту вимог заявниці щодо справедливої сатисфакції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово
27 червня 2019 року відповідно до правила 77 §§2 і 3 Регламенту
Суду.
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Л. Тігерштедт

Й. Ґрозев

в. о. заступника секретаря

голова

Солопова проти України

ДОДАТОК



Анна
Олегівна
Солопова
17.01.1997

Основне
захворювання
Рак.
(Хвороба Ходжкіна)

П.І.Б.
заявника,
дата
народ
ження

17278/18
12.04.2018

№ заяви,
дата подання

Заява зі скаргами за статтею 3 Конвенції
(неналежна медична допомога під час тримання під вартою)

Недоліки
у лікуванні

відсутність/затримка медичного огляду, недостатність/затримка медикаментозного лікування у лікарні
при «Дніпровській установі
виконання покарань (№ 4)»
та «Клінічному онкологічному диспансері» Дніпропетровської обласної ради»

Сума, присуджена
кожному заявнику
в якості відшкодування
моральної
та матеріальної
шкоди і судових
та інших витрат
(в євро)1

7500

05.07.2017
триває
Більше 1 року та 9 місяців

Та додатково будь-який податок, що може нараховуватись заявнику.
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CONSEIL
DE L’EUROPE

COUNCIL
O F EU R O P E

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
п’ята СЕКЦІЯ
СПРАВА «СОКОЛОВСЬКИЙ ПРОТИ УКРАЇНИ»
(Заява № 6433/18)

Рішення
Страсбург
04 липня 2019 року
Це рішення набуває статусу остаточного відповідно до обставин, §2 статті 44 Конвенції. Воно може бути відредагованим.
У справі «Соколовський проти України»,

Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
п. Й. Ґрозев, голова,
п. Г. Куцско-Штадльмайер,
п. Л. Чантурія,
та п. М. Блашко, заступник секретаря секції,
після обговорення за зачиненими дверима 11 червня 2019 року, виносить таке рішення, що було прийняте цього дня:
306

Соколовський проти України

ПРОЦЕДУРА
1. Справу було розпочато за заявою (№ 6433/18), яку 30 січня
2018 року подав до Суду проти України на підставі статті 34 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі —
Конвенція) громадянин України, пан Василь Миколайович Соколовський (далі — заявник).
2. Заявника представляла пані О. В. Шаповал, юрист, яка
практикує у м. Київ. Уряд України (далі — Уряд) представляв його
Уповноважений, пан І. Ліщина з Міністерства юстиції.
3. Заявник скаржився на ненадання належної медичної допомоги під час тримання під вартою та відсутність ефективного національного засобу юридичного захисту у зв’язку з цією скаргою.
Він також скаржився на ненадання органами влади відповідних
та достатніх підстав для обґрунтування досудового тримання його під вартою, відсутність ефективної процедури оскарження законності тримання його під вартою, а також на відсутність у нього забезпеченого правовою санкцією права на відшкодування за
стверджуване свавільне тримання під вартою.
4. 02 лютого 2018 року заявник звернувся до Суду з клопотанням про застосування тимчасового заходу відповідного до
Правила 39 Регламенту Суду, щоб його могли перевести до спеціалізованого медичного закладу для подальшого неврологічного
лікування. 20 лютого 2018 року Суд відхилив це клопотання. Заяві
було надано статус пріоритетної відповідно до Правила 41 Регламенту Суду.
5. 19 квітня 2018 року про зазначені скарги було повідомлено Уряд, а решту скарг у заяві було визнано неприйнятними відповідно до пункту 3 Правила 54 Регламенту Суду.

ФАКТИ
I. Конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
6. Заявник народився у 1976 році та тримається під вартою
у м. Київ.
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A. Кримінальне провадження щодо заявника

7. 01 грудня 2016 року працівники поліції затримали заявника за підозрою у торгівлі людьми.
8. 02 грудня 2016 року Бабушкінський районний суд міста
Дніпро (далі — районний суд) обрав заявнику запобіжний захід
у вигляді тримання під вартою. У відповідній ухвалі було зазначено, що в іншому випадку він міг переховуватися чи перешкоджати
розслідуванню. Суд також зазначив, що перебуваючи на свободі,
заявник міг вплинути на свідків та спілкуватися з іншими особами через мережу Інтернет. Жодних додаткових деталей щодо
цього суд не зазначив. Суд також визначив як альтернативний
запобіжний захід заставу у розмірі 2 000 000 українських гривень
(далі — грн). 05 грудня 2016 року заявника звільнили після внесення застави.
9. Згідно з твердженнями заявника після його звільнення
працівники поліції відразу ж затримали його за аналогічними
обвинуваченнями (нові епізоди торгівлі людьми) в рамках іншої
кримінальної справи.
10. 06 грудня 2016 року районний суд обрав заявнику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. У відповідній ухвалі було зазначено, що в іншому випадку він міг переховуватися
чи перешкоджати розслідуванню. Жодних додаткових деталей
щодо цього суд не зазначив. Суд також визначив як альтернативний запобіжний захід заставу у розмірі 3 000 000 грн. 23 грудня
2016 року цю ухвалу було залишено без змін апеляційною інстанцією.
11. 26 січня та 22 березня 2017 року районний суд продовжив
строк тримання заявника під вартою до 26 березня та 20 травня
2017 року відповідно, залишивши йому можливість звільнення
під заставу. Районний суд навів аналогічні підстави для продовження строку тримання його під вартою, що й в ухвалі від 06 грудня 2016 року.
12. 04 травня 2017 року кримінальну справу щодо заявника
було направлено на розгляд до районного суду.
13. 13 травня 2017 року під час підготовчого засідання районний суд продовжив строк тримання заявника під вартою до
10 липня 2017 року. В ухвалі було зазначено, що він не мав по
стійного місця проживання, обвинувачувався у вчиненні тяжкого
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злочину, в іншому випадку міг переховуватися чи перешкоджати
розслідуванню шляхом впливу на свідків або знищення чи приховування доказів або продовжити свою злочинну діяльність. Жодних додаткових деталей щодо цього суд не зазначив.
14. 01 червня 2017 року Вищий спеціалізований суд України
з розгляду цивільних і кримінальних справ змінив суд, компетентний розглядати справу заявника, на Солом’янський районний
суд міста Києва (далі — суд першої інстанції).
15. 26 червня 2017 року суд першої інстанції відновив підготовче засідання та продовжив строк тримання заявника під вартою до 24 серпня 2017 року. Не зазначивши жодних додаткових деталей, Суд навів підстави для продовження строку тримання заявника під вартою аналогічні, наведеним районним судом в його
ухвалі від 13 травня 2017 року.
16. 07 серпня, 03 жовтня та 30 листопада 2017 року, а також
24 січня 2018 року суд першої інстанції продовжував строк тримання заявника під вартою на відповідні періоди, останній встановлений період мав закінчитися 24 березня 2018 року. Суд першої інстанції повторив попередньо наведені підстави для продовження строку тримання заявника під вартою, не навівши
додаткових деталей. Ухвалою від 24 січня 2018 року він відмовив у задоволенні поданого заявником того дня клопотання про
звільнення з-під варти. Жодних підстав для такого рішення наведено не було.
17. Згідно з наявною інформацією заявник перебуває під вартою, а його справа досі перебуває на розгляді у суді першої інстанції.
B. Надана заявнику медична допомога

1. Стан здоров’я заявника до його затримання

18. Згідно з твердженнями заявника він довгий час страждає на хворобу серця після інфаркту міокарда у 2011 році. У 2011
і 2016 роках він проходив стентування.
19. 30 листопада 2016 року каретою швидкої допомоги заявника доставили до лікарні з гострим болем у грудях. Йому діагностували ішемічну хворобу серця та нестабільну стенокардію.
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20. 01 грудня 2016 року його виписали з лікарні внаслідок покращення стану його здоров’я.
2. Медична допомога, надана заявнику
під час тримання під вартою

21. У період з 01 грудня 2016 року до 24 червня 2017 року заявник тримався під вартою у Дніпровському слідчому ізоляторі
(далі — СІЗО). Жодної інформації щодо отриманої у цей період
медичної допомоги він не надав.
22. 24 червня 2017 року заявника перевели до Київського СІЗО.
23. Згідно з проведеним того дня медичним оглядом заявнику діагностували ішемічну хворобу серця, атеросклеротичний і постінфарктний кардіосклероз, атеросклероз аорти (трансмуральний інфаркт міокарда у 2011 році), стенокардію напруги
III (функціонального) класу та серцеву недостатність. Йому надали рекомендації щодо подальшого лікування. Сторони не надали
Суду інформації щодо рекомендованого лікування.
24. 26 червня 2017 року управління з питань виконання кримінальних покарань поінформувало захисника заявника про відсутність лікаря-кардіолога серед персоналу СІЗО.
25. 04 вересня 2017 року заявника проконсультував хірург
СІЗО.
26. З 27 до 30 вересня 2017 року заявник проходив лікування
в Інституті кардіології імені академіка М. Д. Стражеска НАМН
України. Згідно з відповідними медичними записами заявнику діагностували ішемічну хворобу серця, стенокардію напруги
III (функціонального) класу та гіпертонічну хворобу 3 стадії. Йому
призначили медичні препарати та поінформували, що йому необхідно знаходитися під наглядом кардіолога. Згідно з твердженнями Уряду рекомендоване лікування могло бути надано заявнику
у СІЗО.
27. 19 січня 2018 року у СІЗО заявника проконсультував лікаркардіолог та порекомендував йому стаціонарне лікування у спеціалізованому кардіологічному закладі. Його загальний стан був
описаний як «середньої тяжкості». Згідно з твердженнями Уряду
призначене йому лікування могло бути надано у СІЗО.
28. 22 січня 2018 року за клопотанням захисника заявника
судово-медичний експерт Київського міського клінічного бюро
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судово-медичної експертизи склав висновок, зазначивши, що
у заявника, inter alia, були такі хронічні захворювання: гіпертонічна хвороба 3 стадії, серцева недостатність, стенокардія
напруги III (функціонального) класу, ішемічна хвороба серця,
постінфарктний кардіосклероз і стан після стентування коронарних артерій. Судово-медичний експерт рекомендував, inter
alia, надання йому постійного лікування під нагляд лікаря та
стентування коронарних артерій. Він дійшов висновку, що у випадку ненадання заявнику належного стаціонарного лікування
поза межами СІЗО його здоров’я буде поставлено під серйозний
і потенційно смертельний ризик.
29. 07 лютого 2018 року адміністрація СІЗО відповіла на клопотання захисника заявника, зазначивши, inter alia, що серед персоналу СІЗО лікаря-кардіолога не було.
30. 11, 18, 19, 20 і 25 лютого 2018 року заявник скаржився адмі
ністрації СІЗО на погіршення стану його здоров’я та клопотав про
надання йому медичної допомоги за межами СІЗО. Зокрема, він
стверджував, що страждав від болі у грудях та запаморочення,
а також неодноразово втрачав свідомість. Вбачається, що жодної
відповіді на свої клопотання він не отримав.
31. Згідно з виданою адміністрацією СІЗО довідкою від 12 лютого 2018 року заявник перебував під наглядом працівників медичної частини СІЗО та не потребував стаціонарного лікування.
У довідці було зазначено, що серед працівників СІЗО лікар-кардіолога не було.
32. 22 лютого 2018 року СІЗО поінформувало органи прокуратури та суд першої інстанції про стан здоров’я заявника. Адмі
ністрація СІЗО стверджувала, що рекомендації стосовно перебування заявника під наглядом лікаря-кардіолога та його подальшого лікування у спеціалізованому кардіологічному закладі не
могли бути виконані через відсутність серед працівників СІЗО
лікаря-кардіолога.
33. 27 лютого 2018 року начальник СІЗО поінформував захисника заявника, що заявник отримував симптоматичне лікування. Зазначалося, що надання допомоги фахівця та високоякісної
медичної допомоги у СІЗО було неможливим, а питання про подальше тримання заявника під вартою мало вирішуватися судом
першої інстанції.
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34. 28 лютого 2018 року державний заклад «Інститут Серця»
надав консультативний висновок, рекомендувавши заявнику
проходження стаціонарного кардіологічного лікування.
35. 01 березня 2018 року адміністрація СІЗО знову поінформувала захисника заявника, пославшись на попередні медичні
висновки, що заявник потребував постійного нагляду лікаря-кардіолога, що було неможливим у СІЗО через відсутність серед його
працівників лікаря-кардіолога.
36. 06 березня 2018 року за клопотанням захисника заявника
судово-медичний експерт Київського міського клінічного бюро
судово-медичної експертизи склав висновок, повторивши висновки, раніше надані 22 січня 2018 року (див. пункт 28).
37. 11 червня 2018 року СІЗО поінформувало захисника заявника про стан здоров’я її клієнта, повторивши ту саму інформацію, що була надана 01 березня 2018 року (див. пункт 35).
38. Сторони не поінформували Суд про лікування, надане заявнику після червня 2018 року.

ПРАВО
I. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТЕЙ 3 І 13 КОНВЕНЦІЇ
39. Заявник скаржився на ненадання йому належного лікування та медичної допомоги під час тримання під вартою у СІЗО
та відсутність у його розпорядженні ефективного національного засобу юридичного захисту у зв’язку із зазначеною скаргою.
Він посилався на статті 3 і 13 Конвенції, які передбачають:
Стаття 3
«Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню.»

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

312

Соколовський проти України

A. щодо прийнятності

40. Уряд стверджував, що заявник не вичерпав ефективні національні засоби юридичного захисту у зв’язку з його скаргою на
неналежну медичну допомогу. Він вважав, що зі своїми скаргами
щодо стану здоров’я заявник мав звернутися до прокуратури або
у національні суди.
41. Заявник стверджував, що регулярно скаржився на проблеми зі здоров’ям адміністрації СІЗО та до суду першої інстанції,
проте безрезультатно.
42. Суд вважає, що цей аргумент тісно пов’язаний із суттю
скарг заявника щодо відсутності національних засобів юридичного захисту у зв’язку з його скаргою на неналежну медичну допомогу. Тому він має бути долучений до розгляду по суті.
43. Суд також зазначає, що ці скарги не є явно необґрунтованими у розумінні підпункту «а» пункту 3 статті 35 Конвенції
та неприйнятними з будь-яких інших підстав. Тому вони мають
бути визнані прийнятними.
B. щодо суті

1. Вичерпання національних засобів юридичного захисту
та стверджуване порушення статті 13 Конвенції

44. Суд нагадує, що правило вичерпання національних засобів юридичного захисту, закріплене у статті 35 Конвенції,
зобов’язує тих, хто подає до Суду скаргу проти держави, спочатку використати засоби юридичного захисту, передбачені національною правовою системою. Отже, держави звільняються від
необхідності відповідати за свої дії перед міжнародним органом
до тих пір, поки вони не використають можливість виправити
ситуацію за допомогою своєї власної правової системи. Правило ґрунтується на припущенні, відображеному у статті 13 Конвенції, з яким воно тісно пов’язано, що існує ефективний засіб
юридичного захисту, здатний по суті вирішити «небезпідставну
скаргу» за Конвенцією та забезпечити належне відшкодування.
До того ж важливим аспектом принципу є субсидіарність встановленого Конвенцією механізму захисту щодо національних
систем, які забезпечують захист прав людини (див. рішенні
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у справах «Кудла проти Польщі» [ВП] (Kudłav. Poland) [GC], заява
№ 30210/96, пункт 152, ЄСПЛ 2000‑XI та «Хендісайд проти Сполученого Королівства» (Handyside v. the United Kingdom), від 07 грудня
1976 року, пункт 48, Серія A, № 24).
45. Суд нагадує, що вже встановлював порушення статті 13
Конвенції у справах проти України у зв’язку з відсутністю ефективних національних засобів юридичного захисту щодо скарг
на умови тримання під вартою та ненадання медичної допомоги (див, серед інших джерел, рішення у справах «Мельник проти
України» (Melnik v. Ukraine), заява № 72286/01, пункти 113–116, від
28 березня 2006 року; «Двойних проти України» (Dvoynykh v. Ukraine),
заява № 72277/01, пункт 72, від 12 жовтня 2006 року; «Ухань проти України» (Ukhan v. Ukraine), заява № 30628/02, пункти 91 і 92,
від 18 грудня 2008 року; «Іглін проти України» (Iglin v. Ukraine), заява № 39908/05, пункт 77, від 12 січня 2012 року та «Барило проти
України» (Barilo v. Ukraine), заява № 9607/06, пункти 104 і 105, від
16 травня 2013 року). З огляду на зазначену практику та обставини цієї справи Суд вважає, що Уряд не довів наявність у заявника практичної можливості скористатися ефективними засобами
юридичного захисту у зв’язку з його скаргою, тобто засобами
юридичного захисту, які могли б запобігти виникненню чи продовженню порушень або могли б надати заявнику відповідне відшкодування.
46. Отже, Суд доходить висновку, що було порушено статтю 13
Конвенції у поєднанні зі статтею 3 Конвенції у зв’язку з відсутністю у національному законодавстві ефективного та доступного засобу юридичного захисту щодо скарги заявника за статтею 3
Конвенції, а тому відхиляє заперечення Уряду щодо невичерпання заявником національних засобів юридичного захисту.
2. Стверджуване порушення статті 3 Конвенції

47. Заявник скаржився на ненадання йому належного лікування у зв’язку з його хворобою серця. Зокрема, він стверджував,
що відповідно до медичних рекомендацій він потребував спеціалізованої медичної допомоги, проте у медичній частині СІЗО
йому надавалося лише симптоматичне лікування з огляду на відсутність серед працівників лікаря-кардіолога.
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48. Уряд заперечив, зазначивши, що надана заявнику медична допомога повністю відповідала вимогам статті 3 Конвенції.
49. Застосовні загальні принципи щодо надання медичної допомоги під час тримання під вартою наведені в рішенні
у справі «Хумматов проти Азербайджану» (Hummatov v. Azerbaijan),
заяви № 9852/03 та № 13413/04, пункти 112–122, від 29 листопада 2007 року), згаданому рішенні у справі «Ухань проти України»
(Ukhan v. Ukraine), пункти 77–83) та в рішеннях у справах «Петухов проти України» (Petukhov v. Ukraine), заява № 43374/02, пункти 91–98, від 21 жовтня 2010 року) і «Сергій Антонов проти України» (Sergey Antonov v. Ukraine), заява № 40512/13, пункти 70–75, від
22 жовтня 2015 року).
50. Повертаючись до обставин цієї справи, Суд, перш за все,
зазначає, що хвороба, на яку страждав заявник (див. пункти 23,
26 і 28), була достатньо серйозною, щоб впливати на його повсякденну діяльність та навіть загрожувати його життю. Отже, він міг
відчувати значне занепокоєння щодо того, чи була належною надана йому медична допомога.
51. Суд також зазначає, що заявнику неодноразово рекомендувалося стаціонарне лікування у спеціалізованому кардіологічному закладі (див. пункти 27, 28, 34 і 36). Вбачається, що цю рекомендацію виконано не було.
52. У зв’язку з цим Суд зазначає, що органи влади визнали,
що медична частина СІЗО не була належним чином обладнана та
укомплектована працівниками для лікування хвороби серця заявника (див. пункти 24, 29, 31–33, 35 і 37). Це вказує на те, що заявник отримував лише симптоматичне лікування у зв’язку з його
проблемами зі здоров’ям. Суд також зазначає, що вже встановлював у справах проти України факт відсутності кваліфікованих
працівників та/або обладнання, здатних належним чином вирішити проблеми зі здоров’ям заявників під час тримання під вартою (див., наприклад, рішення у справах «Яковенко проти України»
(Yakovenko v. Ukraine), заява № 15825/06, пункти 96 і 97, від 25 жовт
ня 2007 року; «Темченко проти України» (Temchenko v. Ukraine), заява № 30579/10, пункт 89, від 16 липня 2015 року та «Осипенков
проти України» [Комітет] (Osipenkov v. Ukraine) [Committee], заява
№ 31283/17, пункт 27, від 29 січня 2019 року).
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53. Визнаючи, що заявник отримував певне лікування під час
тримання під вартою, Суд не може погодитися з аргументом Уряду про достатній рівень наданої йому медичної допомоги. Надана
Урядом задокументована інформація на підтримання його зауважень стосується хвороб заявника та рекомендацій лікарів щодо
лікування. Проте вона не спростовує скарги заявника щодо якості
отриманої ним медичної допомоги під час тримання під вартою
(див. пункт 47).
54. Наведених міркувань достатньо для висновку Суду, що держава не дотрималася своїх зобов’язань за статтею 3 Конвенції.
Отже, було порушено це положення.
II. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 5 КОНВЕНЦІЇ
55. Заявник скаржився, що рішення національних судів щодо
тримання його під вартою були свавільними та необґрунтованими. Він також скаржився, що суд першої інстанції не розглянув належним чином його клопотання про звільнення з-під варти, подане 24 січня 2018 року. Насамкінець, він скаржився на відсутність
у нього забезпеченого правовою санкцією права на відшкодування за стверджуване свавільне тримання під вартою. Він посилався на підпункт «с» пункту 1, пункти 3, 4 і 5 статті 5 Конвенції.
56. Суд, якому належить провідна роль щодо здійснення юридичної кваліфікації фактів справи (див. рішення у справі «Радомілья та інші проти Хорватії» [ВП] (Radomilja and Others v. Croatia) [GC],
заяви № 37685/10 та № 22768/12, пункти 114 і 126, від 20 березня 2018 року), з огляду на суть скарг заявника за пунктами 1 і 3
статті 5 Конвенції щодо свавільності та обґрунтованості рішень
національних судів стосовно тримання його під вартою вирішує
розглянути їх за пунктом 3 статті 5 Конвенції.
Відповідні положення пунктів 3, 4 і 5 статті 5 Конвенції передбачають:
«3. Кожен, кого заарештовано або затримано згідно з положеннями
підпункту «c» пункту 1 цієї статті, має негайно постати перед суддею
чи іншою посадовою особою, якій закон надає право здійснювати
судову владу, і йому має бути забезпечено розгляд справи судом
упродовж розумного строку або звільнення під час провадження.
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Таке звільнення може бути обумовлене гарантіями з’явитися на судове засідання.
4. Кожен, кого позбавлено свободи внаслідок арешту або тримання
під вартою, має право ініціювати провадження, в ході якого суд без
зволікання встановлює законність затримання і приймає рішення
про звільнення, якщо затримання є незаконним.
5. Кожен, хто є потерпілим від арешту або затримання, здійсненого
всупереч положенням цієї статті, має забезпечене правовою санкцією право на відшкодування.»
A. щодо прийнятності

57. Суд зазначає, що ці скарги не є явно необґрунтованими
у розумінні підпункту «а» пункту 3 статті 35 Конвенції. Він також
зазначає, що вони не є неприйнятними з будь-яких інших підстав.
Тому вони мають бути визнані прийнятними.
B. щодо суті

1. Пункт 3 статті 5 Конвенції

58. Заявник доводив, що тримання його під вартою було незаконним та необґрунтованим, оскільки суди постійно посилалися на ті самі підстави для тримання його під вартою, не навівши
жодних деталей щодо цього. Він також стверджував, що незважаючи на те, що тривале тримання його під вартою загалом відповідало національному законодавству, воно не було необхідним за
цих обставин. Насамкінець, він наголосив, що суди не розглянули
альтернативні запобіжні заходи після передання його справи до
суду першої інстанції.
59. Уряд доводив, що національні суди ретельно вивчили обставини справи при вирішенні питання про тримання заявника
під вартою та постановили обґрунтовані ухвали, які відповідали
як національному законодавству, так і Конвенції.
60. Застосовні загальні принципи наведені в рішенні у справі
«Бузаджі проти Республіки Молдова» [ВП] (Buzadji v. the Republic of
Moldova) [GC], заява № 23755/07, пункти 84–91 і 102, від 05 липня
2016 року).
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61. Суд зазначає, що сторонами не оскаржується, що заявник
безперервно перебував під вартою з моменту його затримання
01 грудня 2016 року (див. пункт 7).
62. Суд також зазначає, що всупереч твердженню Уряду ухвали районного суду від 02 та 06 грудня 2016 року не містили чітких
та конкретних підстав для тримання заявника під вартою, крім
простого посилання на доводи слідчого, без будь-якого розгляду
правдоподібності підстав, на які посилався останній (див. пункти
8 і 10). Щодо посилання суду на ризик можливого впливу заявника
на свідків та спілкування з іншими особами через мережу Інтернет у випадку його перебування на свободі Суд цікавиться, як наявність такого ризику співвідносилася з можливістю звільнення
заявника під заставу (див. там само).
63. Суд також зазначає, що обґрунтування судів не змінилося з плином часу. У своїх подальших ухвалах щодо продовження строку тримання заявника під вартою, зокрема від 26 січня,
22 березня, 13 травня, 26 червня, 07 серпня, 03 жовтня та 30 листопада 2017 року, а також від 24 січня 2018 року суди повторювали ті самі підстави, а саме: тяжкість інкримінованих заявнику обвинувачень, ризик його переховування чи перешкоджання
розслідуванню шляхом впливу на свідків або знищення чи приховування доказів, або продовження ним злочинної діяльності.
Суд зазначає, що ухвали про продовження строку тримання заявника під вартою були викладені у загальних формулюваннях
та містили повторювані фрази. З них не вбачається, що суди належним чином проаналізували факти щодо того, чи був необхідний такий запобіжний захід за цих обставин на відповідній
стадії провадження.
64. Крім того, за винятком ухвал від 26 січня та 22 березня
2017 року (див. пункт 11), національні органи влади не розглядали можливість застосування інших запобіжних заходів, альтернативних триманню під вартою (див. рішення у справі «Осіпенко
проти України» (Osypenko v. Ukraine), заява № 4634/04, пункти 77
і 79, від 09 листопада 2010 року).
65. Суд часто встановлював порушення пункту 3 статті 5 Конвенції у справах проти України у зв’язку з тим, що національні
суди посилалися на однакові підстави, якщо вони були, упродовж усього періоду тримання заявника під вартою (див., напри318
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клад, рішення у справах «Харченко проти України» (Kharchenko v.
Ukraine), заява № 40107/02, пункти 80, 81 і 99, від 10 лютого 2011 року та «Ігнатов проти України» (Ignatov v. Ukraine), заява № 40583/15,
пункт 41, від 15 грудня 2016 року).
66. З огляду на зазначене Суд вважає, що не розглянувши конкретні факти ситуації заявника та по суті постійно посилаючись
на тяжкість інкримінованих йому обвинувачень, органи влади
продовжували строк тримання заявника під вартою до розгляду
його справи судом на підставах, які не можуть вважатися «достатніми» та «відповідними».
67. Отже, було порушено пункт 3 статті 5 Конвенції.
2. Пункт 4 статті 5 Конвенції

68. Заявник скаржився, що суд першої інстанції не розглянув
належним чином його клопотання про звільнення з-під варти,
подане 24 січня 2018 року.
69. Уряд стверджував, що заявник міг скористатися ефективною процедурою оскарження законності тримання його під
вартою.
70. Суд зазначає, що скарги заявника стосувалися ненаведення судом першої інстанції відповідних підстав у його ухвалі
від 24 січня 2018 року при розгляді в рамках того самого провадження клопотання прокурора про продовження строку тримання його під вартою та клопотання заявника про звільнення з-під
варти. У зв’язку з цим Суд зазначає, що вже розглянув це питання за пунктом 3 статті 5 Конвенції (див. пункти 62–67). Суд не
вбачає необхідності розглядати те саме питання і за пунктом 4
статті 5 Конвенції (див., mutatis mutandis, рішення у справах «Ігнатенко проти Молдови» (Ignatenco v. Moldova), заява № 36988/07,
пункт 91, від 08 лютого 2011 року та «Ходорковський та Лебедєв
проти Росії» (Khodorkovskiy and Lebedev v. Russia), заяви № 11082/06
та № 13772/05, пункт 525, від 25 липня 2013 року). Отже, окремого розгляду скарги заявника за пунктом 4 статті 5 Конвенції не
вимагається.
3. Пункт 5 статті 5 Конвенції

71. Суд зазначає, що скарга заявника за цим пунктом є аналогічною скаргам, розглянутим Судом у низці інших справ проти
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України (див., в якості нещодавнього прикладу, рішення у справі
«Сінькова проти України» (Sinkova v. Ukraine), заява № 39496/11,
пункти 79–84, від 27 лютого 2018 року). Суд доходить висновку, що
заявник не мав забезпеченого правовою санкцією права на відшкодування у зв’язку з незаконним триманням його під вартою, як
це вимагається пунктом 5 статті 5 Конвенції. Отже, було порушено це положення.
III. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
72. Стаття 41 Конвенції передбачає:
«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї
і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони
передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності,
надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію.»
A. Шкода

73. Заявник вимагав 2 000 000 українських гривень (далі —
грн) (65 150 євро), що дорівнювало сумі внесеної ним застави, та
11 972,87 грн (390 євро) в якості відшкодування витрат на його медичні препарати. Він також вимагав 10 000 євро в якості відшкодування моральної шкоди.
74. Уряд вважав ці вимоги необґрунтованими та надмір
ними.
75. Суд не вбачає причинно-наслідкового зв’язку між внесенням застави та стверджуваним порушенням і тому відхиляє цю
вимогу. Вимогу заявника щодо відшкодування медичних витрат
Суд вважає необґрунтованою. З іншого боку, він присуджує заявнику 10 000 євро — повний розмір суми, що вимагалася в якості
відшкодування моральної шкоди, та додатково суму будь-якого
податку, що може нараховуватись.
B. Судові витрати

76. Заявник також вимагав 8000 євро в якості компенсації витрат на правову допомогу, понесених під час провадження у Суді.
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Він просив, щоб вони були сплачені безпосередньо на банківський
рахунок його представника. Він також вимагав 50 євро в якості
компенсації адміністративних витрат.
77. Уряд вважав суму, яка вимагалася, необґрунтованою.
78. З огляду на наявні у нього документи та свою практику Суд
присуджує 1000 євро за цим пунктом. Ця сума має бути сплачена
безпосередньо на банківський рахунок представника заявника,
пані О. В. Шаповал, як зазначено заявником (див., наприклад, рішення у справі «Хлаіфія та інші проти Італії» [ВП] (Khlaifia and Others
v. Italy) [GC], заява № 16483/12, пункт 288, від 15 грудня 2016 року).
C. Пеня

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

1. Долучає до суті справи заперечення Уряду про невичерпання національних засобів юридичного захисту щодо скарги заявника на відсутність належної медичної допомоги під час тримання під вартою та відхиляє його після розгляду по суті.
2. Оголошує прийнятними скарги за статтями 3 і 13 Конвенції на відсутність належної медичної допомоги під час тримання
під вартою та відсутність ефективного національного засобу юридичного захисту у зв’язку з цією скаргою, а також його скарги за
пунктами 3, 4 та 5 статті 5 Конвенції.
3. Постановляє, що було порушено статтю 3 Конвенції.
4. Постановляє, що було порушено статтю 13 Конвенції.
5. Постановляє, що було порушено пункт 3 статті 5 Конвенції.
6. Постановляє, що було порушено пункт 5 статті 5 Конвенції.
7. Постановляє, що немає необхідності окремо розглядати
скаргу за пунктом 4 статті 5 Конвенції.
8. Постановляє, що:
a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити такі суми, які мають бути конвертовані в національну
валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення
платежу:
321

Рішення ЄСПЛ за статтею 3 Конвенції

i) 10 000 (десять тисяч) євро та додатково суму будь-якого податку, що може нараховуватись, в якості відшкодування моральної шкоди;
ii) 1000 (одна тисяча) євро та додатково суму будь-якого
податку, що може нараховуватись заявнику, в якості
компенсації судових та інших витрат, ця сума має бути
сплачена на банківський рахунок його представника,
пані О. В Шаповал;
b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на зазначені суми нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка
діятиме в період несплати, до якої має бути додано три
відсоткові пункти.
9. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 04 липня 2019 року відповідно до правила 77 §§2 і 3 Регламенту Суду.
М. Блашко
в. о. заступника секретаря
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CONSEIL
DE L’EUROPE

COUNCIL
O F EU R O P E

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
п’ята СЕКЦІЯ
СПРАВА «СУКАЧОВ ПРОТИ УКРАЇНИ»
(Заява № 14057/17)

Рішення
Страсбург
30 січня 2020 року
ОСТАТОЧНЕ
30 травня 2020 року
Це рішення набуває статусу остаточного відповідно до обставин, §2 статті 44 Конвенції. Воно може бути відредагованим.
У справі «Сукачов проти України»,

Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
пані Г. Юдківська,
пані А. Нуссбергер, голова,
п. А. Потоцький,			
п. Й. Ґрозев,
пані С. О’Лірі,			
п. М. Мітс,
п. Л. Чантурія,
та пані К. Вестердік, секретар секції,
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після обговорення за зачиненими дверима 10 грудня 2019 року, виносить таке рішення, що було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА
1. Справу було розпочато за заявою (№ 14057/17), яку 10 лютого 2017 року подав до Суду проти України на підставі статті 34 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод
(далі — Конвенція) громадянин України, пан Віктор Валерійович
Сукачов (далі — заявник).
2. Заявника, якому було надано правову допомогу, представляла пані О. Ащенко, юрист, яка практикує у м. Харків. 23 серпня
2018 року пані Ащенко поінформувала Суд, що більше не могла
представляти заявника. Уряд України (далі — Уряд) представляв
його Уповноважений, пан І. Ліщина.
3. Заявник стверджував, зокрема, що умови тримання його під
вартою під час досудового слідства та перевезення до суду і тримання його там у дні проведення судових засідань були нелюдськими та такими, що принижують гідність, у порушення статті 3
Конвенції. Він також скаржився по суті за статтею 13 Конвенції на
відсутність у його розпорядженні ефективних засобів юридичного захисту у зв’язку із зазначеними скаргами.
4. 19 грудня 2017 року Суд вирішив надати справі заявника
статус пріоритетної відповідно до Правила 41 Регламенту Суду,
повідомити Уряд про скарги заявника та запропонувати сторонам
надати коментарі щодо доцільності застосування до справи процедури пілотного рішення (підпункт «а» пункту 2 Правила 61).
5. Сторони надали зауваження у справі. Уряд також надав коментарі щодо застосування процедури пілотного рішення у цій
справі, тоді як заявник залишив це питання на розсуд Суду.

ФАКТИ
I. Конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
6. Заявник народився в 1978 році та наразі тримається під
вартою у м. Дніпро.
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A. Умови тримання заявника під вартою
під час досудового слідства

7. 31 травня 2012 року заявник був затриманий за підозрою
у причетності до тероризму та виготовленні і зберіганні вибухових речовин.
8. Зрештою, 20 лютого 2018 року Індустріальний районний
суд міста Дніпра (далі — районний суд) визнав його винним за
всіма пунктами обвинувачення та обрав йому покарання у виді
позбавлення волі на строк дванадцять років.
9. З 12 липня 2012 року заявник тримається під вартою у Дніпропетровському (наразі Дніпровському) слідчому ізоляторі № 3,
який у березні 2016 року було перереєстровано в установу виконання покарань (далі для практичних цілей — Дніпровське
СІЗО).
10. З 12 липня 2012 року до 19 липня 2013 року заявник тримався у камері № 661, а з 21 листопада 2013 року до 08 травня
2014 року — у камері № 655. Згідно з його твердженнями обидві
камери знаходилися у корпусному відділенні 6. Сторони не вказали, в якій з цих камер заявник тримався з 19 липня до 21 листопада 2013 року; заявник посилався на обидві камери. Загальна площа кожної камери становила 7,7 квадратних метри, з яких
6,7 квадратних метри були житловим простором, призначеним
для двох осіб. Заявник зазначив, що доступний йому в камерах
особистий житловий простір складав 3,35 квадратних метри, що
свідчило про тримання у кожній камері разом з ним ще одного
ув’язненого. Не оскарживши це твердження, Уряд зазначив, що не
міг надати інформацію стосовно кількості ув’язнених, які трималися у цих камерах, оскільки відповідні записи були знищені після закінчення встановленого законом строку зберігання.
11. З 08 до 26 травня 2014 року заявника тримали у розрахованій на п’ятьох осіб камері № 931, загальна площа якої складала
14,5 квадратні метри або 13 квадратних метрів житлового простору. Заявник стверджував, що в цій камері трималося від чотирьох
до п’яти ув’язнених. Не оскарживши це твердження, Уряд знову
послався на відсутність відповідних записів.
12. З 26 травня 2014 року до 22 березня 2017 року заявника тримали у розрахованій на п’ятьох осіб камері № 911, загальна площа
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якої складала 14,5 квадратних метрів, або 13 квадратних метрів
житлового простору. У таблиці далі наведена надана Урядом інформація, не оскаржена заявником, про кількість ув’язнених, які
трималися у камері в різні періоди з 01 січня 2015 року до 22 березня 2017 року. Сторони не надали точну інформацію про кількість
ув’язнених у цій камері з 26 травня 2014 року до 01 січня 2015 року, заявник посилався на «чотирьох — п’ятьох ув’язнених», і Уряд
це не оскаржив. З огляду на встановлені у справі «Муршич проти
Хорватії» [ВП] (Muršić v. Croatia) [GC], заява № 7334/13, пункт 114,
від 20 жовтня 2016 року) принципи в останній колонці таблиці зазначено доступний заявнику особистий простір у камері в період
з 01 січня 2015 року до 22 березня 2017 року (сторони не надали
інформацію щодо періоду після останньої дати):
Період тримання заявника
під вартою (днів)
01.01–15.01.2015 (14)
15.01–16.01.2015 (1)
16.01–18.01.2015 (2)
18.01–28.01.2015 (10)
28.01–13.03.2015 (44)
13.03–15.03.2015 (2)
15.03–20.03.2015 (5)
20.03–28.03.2015 (8)
28.03–17.04.2015 (20)
17.04–05.05.2015 (18)
05.05–15.05.2015 (10)
15.05–28.05.2015 (13)
28.05–09.06.2015 (12)
09.06–16.06.2015 (7)
16.06–26.06.2015 (10)
26.06–07.07.2015 (11)
07.07–27.07.2015 (20)
27.07–02.08.2015 (6)
02.08–07.08.2015 (5)
07.08–11.08.2015 (4)
11.08–22.08.2015 (11)
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Кількість
ув’язнених
5
3
4
5
4
5
4
5
4
5
4
5
3
4
4
4
5
4
5
4
3

Особистий
простір,
квадратні метри
2,6
4,3
3,25
2,6
3,25
2,6
3,25
2,6
3,25
2,6
3,25
2,6
4,3
3,25
3,25
3,25
2,6
3,25
2,6
3,25
4,3
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Період тримання заявника
під вартою (днів)
22.08–04.09.2015 (13)
04.09–24.09.2015 (20)
24.09–27.09.2015 (3)
27.09–07.10.2015 (10)
07.10–14.11.2015 (38)
14.11–16.11.2015 (2)
16.11–04.12.2015 (18)
04.12–17.12.2015 (13)
17.12–18.12.2015 (1)
18.12.2015–11.02.2016 (55)
11.02–08.04.2016 (57)
08.04–19.04.2016 (11)
19.04–13.10.2016 (177)
13.10–17.10.2016 (4)
17.10–31.10.2016 (14)
31.10–03.11.2016 (3)
03.11.2016–03.01.2017 (61)
03.01–17.01.2017 (14)
17.01–22.03.2017 (64)

Кількість
ув’язнених
5
4
3
4
5
4
5
4
5
4
5
4
5
4
5
4
5
4
5

Особистий
простір,
квадратні метри
2,6
3,25
4,3
3,25
2,6
3,25
2,6
3,25
2,6
3,25
2,6
3,25
2,6
3,25
2,6
3,25
2,6
3,25
2,6

13. Згідно з первинними доводами заявника у зазначених камерах була погана вентиляція. Узимку вікна були зачинені так,
щоб їх неможливо було відчинити, і до камер не надходило свіже
повітря. З травня до жовтня рами з вікон знімалися і повітря у камерах ставало чистішим. Проте через часткову відсутність скла,
у камери залітали комарі, яких приваблювало штучне освітлення
з камер, яке ніколи не вимикалося. Туалет у камерах був відгороджений від житлової зони невисокою перегородкою. Камери не
були обладнані сифонною системою водовідведення, в результаті
чого в камері постійно зберігався неприємний запах. Ув’язнені
могли приймати душ лише раз на тиждень. Душові кабіни були
обладнані недостатньою кількістю кранів, з яких лише деякі зазвичай працювали. Часто було неможливо встановити прийнятну
температуру води. Адміністрація не забезпечувала централізоване прання білизни та ув’язнені були змушені прати і сушити свою
білизну у камерах. Камери постійно були вологими.
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14. На підтримку своїх тверджень заявник надав п’ять фото
графій камери № 911, зроблених ним та іншими ув’язненими.
На фотографіях видно туалет з низькою перегородкою без дверей, рукомийник, стіл, лавку, п’ять ліжок і білизну, яка висить
на мотузках. Заявник також посилався на письмові показання
інших ув’язнених. Зокрема, А. Б., Р. Ш. та А. Є., які вочевидь трималися з ним у камері № 911 в невстановлений період, стверджували, що доступний простір у камері обмежувався проходом
між ліжками шириною у 0,9 метра, якого було недостатньо для
будь-якої фізичної активності. Вони також стверджували, що туалет був відгороджений від житлової зони лише стінкою висотою
у 0,53 метра. Ув’язнені були змушені сховати туалет за «шторою»,
зробленою з постільної білизни. Туалетний отвір був закритий
зробленою ув’язненими «грушею», оскільки з каналізаційної
труби йшов неприємний запах. Ув’язнені також згадували про
неналежну вентиляцію в камері та стверджували, що до камери
залітала велика кількість комарів (оскільки влітку рами на вікнах були відсутні).
15. Заявник також посилався на письмові показання зазначених ув’язнених і двох інших ув’язнених (С. К. і К. З.) щодо загальної ситуації у Дніпровському СІЗО. Усі вони стверджували, що
ув’язнені могли приймати душ лише раз на тиждень, душові кабіни були брудними, а деякі крани не працювали. Вони також підтвердили описану заявником ситуацію з пранням білизни. С. К.
і К. З. також посилалися на переповненість, погане освітлення та
вентиляцію у своїх власних камерах, антисанітарію, відсутність
відокремлення туалету від житлової зони, ненадання предметів
особистої гігієни, речей першої необхідності або миючих засобів,
щоденні прогулянки тривалістю менше години у невеликому,
брудному та вкритому пилом подвір’ї, погане харчування тощо.
16. Насамкінець, на підтримку своїх доводів про умови тримання під вартою у Дніпровському СІЗО, заявник посилався на
доповіді Європейського Комітету з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню (далі — КЗК) за результатами його візитів до
України у 2009 та 2013 роках (див. пункти 28 і 30) та на доповідь за
2012 рік, підготовлену представниками національного превентивного механізму (далі — НПМ; див. пункт 46), які відвідали СІЗО.
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17. Згідно з твердженнями Уряду, який посилався на лист
підготовлений за його запитом адміністрацією Державної кримінально-виконавчої служби України (далі — ДКВС) від 16 березня
2018 року, усі вказані заявником камери були у задовільному стані.
Вони були обладнані сидячими та спальними місцями, а також
необхідними меблями та іншим інвентарем. Ув’язнені мали можливість працювати з документами, їсти та відпочивати у камерах.
Усі камери були обладнані санітарними вузлами, у тому числі рукомийниками та туалетами зі справним змивним механізмом, які
були відгороджені від житлової зони стіною висотою 1,6 метри.
Освітлення у камерах було увімкнуто вдень і вночі, а вентиляція
була належною. З 22 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. ув’язненим дозволялося безперервно спати; щоденні прогулянки за межами камер
тривали одну годину; подвір’я для прогулянок для камер № 661
та № 655 було розміром 11,5 квадратних метрів, а для камер № 911
та № 931-15 та 30 квадратних метрів відповідно.
18. 02 грудня 2016 року заявник надіслав звернення народному депутату Верховної Ради України M., в якому скаржився,
inter alia, що побутові умови у Дніпровському СІЗО погіршилися та ув’язненим не дозволялося приймати душ протягом трьох
тижнів. Він просив М. допомогти з організацією перевірки СІЗО.
22 грудня 2016 року М. звернувся до Генерального прокурора України з проханням вжити відповідних заходів і поінформувати
його про них. 19 січня 2017 року прокурор області, якому було направлено звернення, поінформував М. та заявника, що за результатами проведеної внутрішньої перевірки твердження заявника
не підтвердилися. Доступ до лазні та прального обслуговування
ув’язнених було організовано відповідно до встановленого графіку, а жодних порушень у роботі котельні та душових не було.
19. 23 лютого 2017 року заявник звернувся до Генерального прокурора України зі скаргою, стверджуючи про неналежний
розгляд його скарг щодо поганого стану душових і непроведення
перевірки стану деяких з них. Він також стверджував, що міг приймати душ лише раз на тиждень.
20. 31 травня 2017 року прокурор області поінформував заявника, що проведена за його зверненням перевірка встановила,
що доступ до лазні у СІЗО надавався відповідно до законодавства
та встановленого графіку. Відповідно до національних стандартів
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використання лазні було доступним щонайменше раз на тиждень.
Жодних перебоїв у роботі котельні та лазні встановлено не було.
Санітарний та технічний стан душових був задовільним. Після опитування інших ув’язнених жодних скарг від них у зв’язку
з цим виявлено не було.
B. Умови перевезення заявника та тримання під вартою у дні
проведення судових засідань
21. Уряд зазначив, а заявник не оскаржував, що з листопада
2012 року до березня 2018 року останній 392 рази перевозився
в автомобілі спеціального призначення з Дніпровського СІЗО до
районного суду для участі у судових засіданнях у його кримінальній справі. Відстань від СІЗО до суду складала приблизно 26,5 км,
і поїздка в один кінець тривала від сорока хвилин до півтори
години.
22. Згідно з твердженнями заявника для перевезення ув’яз
нених зазвичай використовувалися такі транспортні засоби: мікроавтобус «ГАЗ» з двома камерами, призначеними для двох — трьох і трьох — чотирьох осіб відповідно; мікроавтобус «ГАЗ» з двома
камерами розміром у 2,1–2,2 квадратні метри (для шести — десяти осіб) та 0,4 квадратного метра (для одного ув’язненого); мікроавтобус «ГАЗ» з трьома камерами, дві з яких були призначені
для одного — трьох ув’язнених та одна для чотирьох — п’яти; та
мікроавтобус «ГАЗ» з чотирма камерами. У мікроавтобусах було
недостатнє освітлення та вентиляція. Узимку в них було холодно,
а влітку температура всередині піднімалася до 35–40 градусів за
Цельсієм. У мікроавтобусах не було окремого місця для курців,
тому некурці були змушені вдихати тютюновий дим. На підтримку своїх тверджень заявник надав вісім фотографій декількох мікроавтобусів, які демонстрували відсутність вікон у деяких з них.
Він також посилався на доповідь НПМ за 2013 рік (див. пункт 47).
23. Згідно з твердженнями Уряду, який посилався на лист
Національної поліції України від 27 березня 2018 року, складений, у свою чергу, на підставі проведеної 21 листопада 2017 року
перевірки, заявника перевозили у таких транспортних засобах:
мікроавтобус УАЗ 31519 з однією загальною камерою, призначеною для двох ув’язнених; мікроавтобус ГАЗ 27521 з однією загальною камерою, призначеною для чотирьох ув’язнених; мікроавтобус TK-AZU-1, призначений для перевезення семи ув’язнених,
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з однією загальною камерою та трьома одиночними камерами;
мікроавтобус ГАЗ 2705-222, призначений для перевезення восьми
ув’язнених, з двома загальними камерами; мікроавтобус FotonBL 1043, призначений для перевезення дванадцятьох ув’язнених,
з однією загальною камерою, двома камерами для двох ув’язнених
і трьома одиночними камерами; та мікроавтобус ГАЗ 3307, призначений для перевезення двадцяти одного ув’язненого, з однією
загальною камерою, двома камерами для двох ув’язнених і двома
камерами для чотирьох ув’язнених. Зазначені транспортні засоби були облаштовані відповідно до національних і міжнародних
стандартів. Кожна камера в них була обладнана штучним освітленням, яке протягом поїздок було постійно увімкнене. Вентиляція в камерах здійснювалася через установлені на кузові автомобіля вентиляційні отвори; ув’язнені могли регулювати їх для
доступу свіжого повітря. Верхня та нижня частини дверей камер
становили собою ґрати, через які також забезпечувався доступ до
свіжого повітря. Автомобілі були обладнані обігрівачами. Записи
за 2017 рік свідчили, що вентиляція та система опалювання були
«доступними» в автомобілях спеціального призначення, і що вентиляційна система «працювала» в одному автомобілі, а системи
опалювання — у трьох.
24. Після прибуття до районного суду заявник тримався у камерах, розташованих у кімнаті для очікування, де знаходилися
місце для працівників конвою, три камери для ув’язнених і туалет. Уряд стверджував, і заявник не оскаржив, що кожна з камер
була розміром 6 квадратних метрів, обладнана лавками та мала
штучне освітлення.
25. Згідно з твердженнями заявника у камерах для очікування не було доступу до свіжого повітря та природного освітлення,
а також штучної вентиляції та столів. Ув’язненим дозволялося
піти до туалету лише з дозволу працівника конвою, якщо у кімнаті для очікування перебувало від двох до трьох працівників.
У камерах зазвичай трималося від трьох до семи ув’язнених. У дні
проведення засідань заявник залишався у суді протягом більшої
частини доби, оскільки мікроавтобус забирав ув’язнених із СІЗО
о 08 год. 30 хв., але засідання починалися лише о 14 год. 20 хв. —
14 год. 30 хв. і закінчувалися о 17 год. 30 хв., після чого мікроавтобус забирав ув’язнених до СІЗО.
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26. На підтримку своїх тверджень заявник надав чотири фотографії камер для очікування. Він також посилався на лист управ
ління Державної судової адміністрації України від 25 травня
2015 року, який підтверджував відсутність у цих камерах штучної вентиляції. Заявник також посилався на доповіді НПМ за 2013
та 2014 роки (див. пункт 47).
II. ВІДПОВІДНІ МАТЕРІАЛИ РАДИ ЄВРОПИ,
МІЖНАРОДНІ ТА НАЦІОНАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ
A. Комітет з питань запобігання катуванням чи нелюдському
або такому, що принижує гідність,
поводженню чи покаранню

1. Загальні доповіді

27. У відповідних витягах із загальних доповідей КЗК зазначено:
2-а загальна доповідь (CPT/Inf (92) 3)
«46. Питання переповненості безпосередньо стосується компетенції КЗК. Всі служби та діяльність всередині установи виконання покарань зазнають негативного впливу, якщо в установі буде більше
ув’язнених, ніж було передбачено для тримання у ній; загальний
рівень життя в установі, можливо, суттєво погіршиться. Крім того,
з матеріальної точки зору рівень переповненості установи виконання покарань або конкретної її частини може сам собою бути нелюдським або таким, що принижує гідність.
47. Вирішальне значення для добробуту ув’язнених відіграє задовільна програма їхньої діяльності (робота, навчання, спорт тощо)...
[У]в’язнені, незважаючи на те, наскільки хорошими є створені для
них побутові умови, не можуть бути просто залишені наодинці з самими собою протягом тижнів, інколи місяців, замкнутими у своїх
камерах. КЗК зазначає, що однією з цілей має стати забезпечення
ув’язненим в установах попереднього ув’язнення можливості проводити значну частину дня (8 або більше годин) поза межами камери,
займаючись різноманітною важливою діяльністю...
48. Особливу увагу слід приділяти прогулянкам. Вимога про дозвіл
ув’язненим перебувати щодня щонайменше одну годину на свіжо-
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му повітрі широко визнається основоположною гарантією... Також
очевидно, що щоденне перебування на свіжому повітрі має відбуватись на розумно просторій ділянці; сама ділянка має бути, наскільки
можливо, обладнана укриттям на випадок поганої погоди...
49. Доступ у будь-який час до нормальних туалетів, а також підтримання належних гігієнічних умов є важливими елементами створення гуманних умов...
50. КЗК хотів би додати, що його особливо турбує, коли він встановлює проблему переповненості у поєднанні з недостатнім режимом
діяльності та неналежним доступом до туалетів/душових в одній установі виконання покарань. Загальний вплив таких умов на
ув’язнених може виявитися вкрай негативним...»

7-а загальна доповідь (CPT/Inf (97) 10)
«13. Як КЗК зазначив у своїй 2-ій загальній доповіді, питання переповненості безпосередньо стосується компетенції Комітету (див.
CPT/Inf (92) 3, пункт 46). Переповненість установи виконання покарань призводить до тісних і антисанітарних умов проживання;
постійної відсутності приватності (навіть під час здійснення таких
базових задач, як користування туалетом); зменшення діяльності
поза межами камери, оскільки попит перевищує кількість наявних
працівників і приміщень; перевантаження частин медичного обслуговування; посилення напруженості та, відповідно, більшого рівня
насилля серед ув’язнених, а також між ув’язненими та працівниками. І цей список не є вичерпним.
КЗК вже неодноразово був змушений зробити висновок, що негативний вплив переповненості призводить до нелюдських та таких,
що принижують гідність, умов тримання під вартою...»

11-а загальна доповідь (CPT/Inf (2001) 16)
«28. Негативне явище переповненості пенітенціарних установ властиве пенітенціарним системам по всій Європі та серйозно підриває
спроби поліпшити умови тримання під вартою. На негативних наслідках переповненості пенітенціарних установ вже акцентувалася
увага в попередніх загальних доповідях. З поширенням діяльності
КЗК на Європейському континенті Комітет зіткнувся з великою кількістю ув’язнених і пов’язаним з цим серйозним переповненням пенітенціарних установ. Те, що держава тримає за ґратами так багато
своїх громадян, не може пояснюватись високим рівнем злочинності;
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відповідальним за це частково має бути загальний світогляд працівників правоохоронних і судових органів.
За таких обставин проблему не вдасться вирішити за рахунок зростання фінансових асигнувань для пенітенціарних установ. Натомість,
слід переглянути чинне законодавство і практику щодо тримання
під вартою під час досудового слідства та ухвалення вироків, а також щодо альтернативних позбавленню волі покарань. Саме такий
підхід проголошений у Рекомендаціях Комітету міністрів № R (99)
22 про переповненість пенітенціарних установ і зростання кількості
засуджених. КЗК дуже сподівається, що наведені у цьому важливому документі принципи дійсно будуть застосовані державами-членами; реалізація цих Рекомендацій вимагає пильного моніторингу
з боку Ради Європи.
29. У низці країн, відвіданих представниками КЗК, зокрема у країнах центральної та східної Європи, житло для ув’язнених часто складається з розрахованих на велику кількість осіб жилих приміщень,
де знаходяться всі або більшість зручностей, якими щодня користуються ув’язнені такі, як спальна та житлова зони, а також санітарні вузли. КЗК заперечує проти самого принципу такого розміщення приміщень у закритих пенітенціарних установах — і надто тоді,
коли, як це часто трапляється, ув’язнені тримаються у відповідних
жилих приміщеннях в умовах надзвичайної тісняви та антисанітарії ... Перебування в розрахованих на велику кількість осіб жилих приміщеннях неодмінно передбачає відсутність приватності
в ув’язнених у повсякденному житті ... Всі ці проблеми ще більше загострюються, коли кількість ув’язнених, які тримаються під вартою,
перевищує розумну місткість приміщень; крім того, у такій ситуації
на об’єкти спільного користування такі, як рукомийники або туалети,
покладається надмірне навантаження, а недостатня вентиляції для
такої великої кількості осіб часто призводить до жахливих умов.
30. Представники КЗК часто наштовхувалися на такі пристрої на
вікнах, як металеві віконниці, щити чи жалюзі, які позбавляють
ув’язнених доступу до природного освітлення та не пропускають
у приміщення свіже повітря. Вони найчастіше є характерною ознакою установ, де тримають ув’язнені під час досудового слідства. КЗК
повністю визнає, що стосовно певних категорій ув’язнених доцільним є вжиття додаткових заходів безпеки для запобігання ризику
змови і/або злочинної діяльності... [Н]авіть у випадку необхідності
вжиття таких заходів вони не мають позбавляти ув’язнених природ-
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ного світла та свіжого повітря. Останні становлять основоположні
елементи для життя, право на яке має кожний ув’язнений; крім того,
відсутність цих елементів створює сприятливі умови для поширення
захворювань — зокрема, туберкульозу...»

2. Доповіді щодо України

28. З 01 вересня 1997 року, коли Європейська конвенція про запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує
гідність, поводженню чи покаранню набрала чинності для України, делегації КЗК відвідували різні установи виконання покарань
і слідчі ізолятори в Україні, у тому числі Дніпровське СІЗО (у 2009
та 2013 роках). Таким чином, у його доповіді від 2011 року (CPT/Inf
(2011) 29) за результатами візиту до України 08–21 вересня 2009 року, КЗК зазначив (оригінальне виділення; примітки опущені):
«107. ...КЗК рекомендує, щоб органи влади України вжили активних заходів для забезпечення ув’язненим у Київському
СІЗО організованої діяльності за межами камери (робота, відпочинок/спілкування, освіта, спорт). Також Комітет рекомендує вжити заходів для будівництва більш підходящих подвір’їв,
щоб ув’язнені могли займатися спортивними вправами, а також забезпечити спортивний інвентар для виконання вправ
у приміщенні та надворі...
109. На момент відвідання делегацією в СІЗО у м. Дніпропетровськ
трималося 2900 осіб (у тому числі 220 жінок і 63 неповнолітніх) при
офіційній місткості 3456 осіб. Ця кількість включала 26 засуджених
до довічного позбавлення волі. СІЗО слугувало транзитним пунктом
для засуджених, яких переводили з однієї пенітенціарної установи
до іншої та щомісячно через нього проходило близько 5000 осіб.
Ув’язнені були розміщені у 10 будівлях різного віку та конфігурації.
З огляду на те, що візит до установи носив цільовий характер, і був
зосереджений на новоприбулих ув’язнених і засуджених до довічного позбавлення волі, у делегації склалася думка про побутові умови
тримання тільки стосовно кількох будівель.
110. У нещодавно відремонтованому блоці (відділення 6 і 7) у камерах
площею близько 7 м2 зазвичай трималося 2, а іноді — 3 ув’язнених.
У камерах було достатньо природного світла, яке надходило через
великі вікна, а доступ до електричного освітлення та вентиляції також був належним. Кожна камера була обладнана відгородженим

335

Рішення ЄСПЛ за статтею 3 Конвенції
санітарним вузлом і рукомийником. Цей блок, так званий блок «євро-стандарту», вважався адміністрацією взірцем.
У чотириповерховій будівлі, в якій трималися під вартою жінки (відділення 10), і деякі чоловіки (відділення 9), як зауважила делегація,
камери були менш переповнені, ніж у Київському СІЗО (наприклад,
у камері площею близько 15 м2 трималося 6 жінок, а у камері розміром 33 м2 трималося 13 ув’язнених). Обладнання камер (подвійні
двоярусні ліжка, шафи, відгороджений санітарний вузол) не викликали жодних конкретних зауважень. Проте предметом стурбовано
сті делегації стало те, що вікна всіх камер були обладнані міцними
металевими віконницями, що значно обмежувало доступ природного світла. КЗК вітає негайні заходи, вжиті адміністрацією СІЗО для
демонтажу металевих ставень з усіх вікон у камерах у відділеннях
9 і 10 після зауваження делегації після закінчення візиту до СІЗО
у м. Дніпропетровськ.
КЗК рекомендує Дніпропетровському СІЗО докласти зусиль для
зменшення переповненості, аби забезпечити не менше 4 м2 житлової площі на одного ув’язненого в багатомісних камерах.
111. Як і у Київському СІЗО, більшість ув’язнених проводила майже
весь час зачиненою в камерах без будь-якої належної діяльності.
Перша рекомендація, надана у пункті 107, також стосується
Дніпропетровського СІЗО.»

29. КЗК також дав такі загальні рекомендації органам влади
України:
«— розгляд пропозицій щодо внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України та Кримінального кодексу України має
вважатися пріоритетом, його мета має полягати у скороченні тривалості судових проваджень у кримінальних справах і ретельнішому описі обставин, за яких може бути обрано запобіжний захід
у вигляді тримання під вартою...
— слід докласти зусиль для вдосконалення підготовки суддів і прокурорів для сприяння використанню альтернативних ув’язненню
запобіжних заходів...
— у своїх зусиллях по боротьбі з переповненістю в установах виконання покарань органи влади України повинні керуватися
Рекомендацією Rec(99)22 Комітету міністрів Ради Європи щодо
переповненості в’язниць і збільшення кількості ув’язнених, Рекомендацією Rec(2000)22 щодо вдосконалення реалізації євро-
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пейських правил стосовно громадських санкцій та заходів, Рекомендацією Rec(2003)22 про умовно-дострокове звільнення та
Рекомендацією Rec(2006)13 щодо застосування тримання під вартою, умов, в яких воно відбувається, та запровадження гарантій
проти зловживань...
— органи влади України повинні якнайшвидше переглянути закріплені у законодавстві норми щодо особистого простору на кожного
ув’язненого та забезпечити надання щонайменше 4 м2 простору
на особу у багатомісних камерах у всіх установах під керівництвом Державного департаменту України з питань виконання покарань (у тому числі СІЗО...
— органи влади України мають активізувати свої зусилля для вдосконалення програм діяльності засуджених та осіб, взятих під варту.
Метою повинно бути забезпечення обом категоріям ув’язнених
можливості проводити значну частину доби (8 або більше годин) поза межами камери, займаючись різноманітною важливою
діяльністю...»

30. У своїй доповіді від 2014 року (CPT/Inf (2014) 15) за результатами візиту до України 09–21 жовтня 2013 року, Комітет зауважив таке (оригінальне виділення; примітки опущені):
«118. Делегація КЗК здійснила повторні візити до Київського, Дніпропетровського, Одеського та Сімферопольського СІЗО, в яких
ув’язнені/засуджені, які ще не відбували свої покарання, складали
приблизно 90% або більше від загальної кількості ув’язнених цих установ. Насамперед, слід зазначити, що на момент візиту у 2013 році
ці установи діяли за меншої місткості, аніж офіційна, хоча визначення місткості усе ще ґрунтувалося на національному стандарті у 2,5 м2
особистого простору на ув’язненого: ...
— Дніпропетровське СІЗО вміщувало 1777 ув’язнених (у тому числі
129 жінок та 24 підлітків) за офіційної місткості 3519 місць; ...
119. КЗК із задоволенням зазначає, що в оглянутих делегацією камерах відвіданих установ усім ув’язненим було надано власне ліжко.
Крім того, у багатьох камерах відповідних установ було дотримано
стандарт у 4 м2 особистого простору на одного ув’язненого у багатомісних камерах. Як працівники установ, так і ув’язнені, з якими розмовляла делегація, позитивно оцінили значне зменшення кількості
ув’язнених і збільшення площі особистого простору в камерах у контексті прийняття нового КПК України і набрання ним чинності.
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Однак ... делегація КЗК помітила локалізовану переповненість в усіх
відвіданих установах. Наповненість у багатьох камерах не тільки не відповідала стандартам КЗК щодо 4 м2 простору на одного
ув’язненого, але й порушувала українські стандарти, оскільки у деяких багатомісних камерах на одного ув’язненого припадало всього
лише 1,5 м2 особистого простору (наприклад, 38 осіб трималися у камері Київського СІЗО площею приблизно 57 м2, не враховуючи простір, який займав розташований у камері туалет; чотири ув’язнених
трималися у камері Одеського СІЗО площею приблизно 7 м2, не враховуючи простір, який займав розташований у камері туалет)...
Делегація зазначила, що у Дніпропетровському СІЗО металеві ставні, прикріплені до вікон камер у відділеннях 9 і 10, були зняті після
візиту у 2009 році. Були вжиті заходи для здійснення поступових ремонтних робіт у камерах; більшість житлових приміщень дійсно була
у поганому стані, камери мали погану вентиляцію та були брудними.
Крім того, туалети в камерах були відгороджені лише частково...

c. прогулянки
122. У всіх відвіданих СІЗО ув’язнені мали доступ до щоденних одногодинних прогулянок (дві години для підлітків). Однак подвір’я для прогулянок, які оглянула делегація КЗК, часто були замалими для передбаченої місткості та серйозних фізичних навантажень (наприклад, 9,5 м2
для двох ув’язнених або 34 м2 для 12 ув’язнених у Київському СІЗО)...

d. програми діяльності
123. Філософія, на якій ґрунтується режим, застосовний до осіб, які
тримаються під вартою, наведено у статті 7 Закону України «Про
попереднє ув’язнення». Зокрема, головними характерними рисами
режиму тримання під вартою є «ізоляція» осіб, взятих під варту,
постійний нагляд за ними і дотримання правил щодо їхнього роздільного тримання. Таким чином, діяльність, на яку мають право
особи, взяті під варту, полягає переважно у перегляді телепрограм
(у випадку наявності телевізора), настільних іграх, читанні книг
або журналів і доступі до релігійної літератури.
Нещодавно ухвалені Правила внутрішнього розпорядку слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України вказують,
що особи, взяті під варту, повинні мати доступ до загальної освіти
незалежно від їхнього віку. Проте якщо особа, взята під варту, бажає
працювати, необхідно отримати дозвіл від слідчого або судді...
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124. У ході візиту у 2013 році делегація виявила, що практично нічого не змінилося у забезпеченні діяльності поза межами камери для
осіб, взятих під варту. Більшість осіб, взятих під варту, були зачинені
в камерах протягом двадцяти трьох годин на добу, та їм майже нічим
було зайнятися (наприклад, дивитися телевізор або читати книжки).
Лише декільком жінкам, взятим під варту, було дозволено працювати (наприклад, у м. Київ), тоді як жодному з опитаних ув’язнених не
була запропонована участь в якій-небудь освітній діяльності. Як і під
час попередніх візитів, єдиним винятком були взяті під варту неповнолітні, які мали доступ до певної шкільної освіти, спілкування
та спортивної діяльності протягом вихідних...

f. висновки
126. Висновки делегації протягом візиту 2013 року чітко вказують,
що прийняття/набрання сили новим КПК України та інші нещодавно вжиті заходи сприяли ліквідації масової, надмірної переповненості у відвіданих установах. Слід подякувати за це органам влади
України. Проте переповненість залишається проблемою для багатьох ув’язнених, які усе ще мають у своєму розпорядженні дуже обмежений особистий простір (тобто менше 4 м2 на одного ув’язненого)
у камерах, умови в яких часто виявлялися поганими. Крім того, більшість осіб, взятих під варту, трималися у таких камерах протягом
23 годин на добу без повноцінної діяльності поза межами камери
або значного стимулу здійснювати щоденні прогулянки. Окрім того, мало хто з них міг підтримувати контакт з родичами. Ця ситуація ще гірша в низки ув’язнених, які вже упродовж декількох років
тримаються у таких умовах відповідно до старого КПК України.
Коротко кажучи, загальний ефект цих умов та обмежень для багатьох ув’язнених міг вважатися формою нелюдського та такого, що
принижує гідність, поводження.
127. У контексті цих зауважень КЗК рекомендує... органам влади
України вжити подальші заходи для того, щоб:
— посилити свої зусилля для досягнення мети надання щонайменше 4 м2 особистого простору на ув’язненого в багатомісних камерах і не поміщати більше одного ув’язненого до
камер площею 6 м2 (без урахування простору, який займає
розташований у камері туалет) у відвіданих СІЗО, зокрема
шляхом більш рівномірного розподілу ув’язнених між наявними житловими приміщеннями, зменшення передбаченої
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місткості відповідно до національних стандартів і перегляду
офіційної місткості зазначених установ відповідно;...
— реалізувати програми переобладнання/ремонту у старих
будівлях Київського та Дніпропетровського СІЗО;...
— забезпечити під час здійснення програм переобладнання/
ремонту повне відокремлення туалетів/санвузлів у камерах
(наприклад, до стелі);...
— забезпечити, щоб ув’язнені мали можливість щодня отримувати фізичне навантаження; це потребуватиме збільшення
подвір’їв для прогулянок. За можливості наявні подвір’я,
розташовані на дахах житлових блоків, необхідно замінити
подвір’ями, розташованими на землі;
— ...слід вжити заходів для гарантування, що під час розробки
та будівництва нових СІЗО/житлових блоків для осіб, взятих під варту, забезпечуватимуться належні умови для прогулянок на подвір’ях, розташованих на землі, спілкування
з ув’язненими з інших камер, роботи, навчання та здійснення інших видів важливої діяльності...»

31. КЗК також неодноразово визнавав загальні проблеми щодо умов тримання під вартою в Україні. Зокрема, у своїй доповіді
від 2017 року (CPT/Inf (2017) 15) за результатами візиту до України
21–30 листопада 2016 року він стверджував, що органи влади України повідомили йому про поточну реорганізацію пенітенціарної системи та заходи, вжиті для зменшення рівня переповненості пенітенціарних установ. Зокрема, органи державної влади
планували закрити деякі старі СІЗО та продати старі будівлі і землю приватним інвесторам, які після цього мали побудувати нові
слідчі ізолятори. КЗК схвалив реформи, але закликав органи державної влади посилити свої зусилля для подальшого зменшення
кількості осіб, взятих під варту. Він зауважив:
«...на жаль, зазначені реформи ще не вплинули на ситуацію осіб,
взятих під варту. Зокрема, на момент візиту все ще діяла стара неналежна норма щодо особистого простору на одного ув’язненого
у СІЗО (2,5 м2), а складні правила розподілення різних категорій
осіб, взятих під варту, продовжували спричиняти локалізовану переповненість у відвіданих слідчих ізоляторах...»
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32. Тому КЗК закликав органи влади України вжити рішучих
заходів для перегляду законодавства та режиму для осіб, взятих
під варту. Він також зауважив (оригінальне виділення; примітки
опущені):
«...найбільш вражаючою особливістю відвіданих СІЗО були жахливі
побутові умови, зокрема, в Одеському, Хмельницькому та Київському СІЗО (за позитивним винятком відділень для неповнолітніх
у Хмельницькому та Київському СІЗО). Умови у Київському та Одеському СІЗО ще більше погіршилися з останніх візитів КЗК у вересні
2014 року та жовтні 2013 року відповідно, і наразі їх можна вважати
нелюдськими та такими, що принижують гідність. Наведена ситуація погіршувалася повним відключенням або поганою роботою опалення в цих установах.

Умови були дещо кращими у Харківському СІЗО, хоча залишалися доволі поганими через вік і технічний стан будівель. Комітет
рекомендує продовжувати поточний ремонт Харківського СІЗО,
який за існуючого технічного стану найбільшою можливою мірою
включав би перетворення камер великої місткості на менші за
розміром житлові приміщення. Таке перетворення має також бути метою всіх інших СІЗО (і, за необхідності, всіх інших пенітенціарних установ) в Україні.
Крім того, у КЗК викликає серйозне занепокоєння те, що в усіх
відвіданих СІЗО особам, взятим під варту, зазвичай не пропонувалося жодної діяльності поза межами камери, окрім одногодинних прогулянок раз на добу.»
33. Нещодавно, у доповіді від 2018 року (CPT/Inf (2018) 41) за
результатами візиту до України 08–21 грудня 2017 року КЗК зазначив (оригінальне виділення; примітки опущені):
«9. ...КЗК із занепокоєнням зазначає, що після 7-го періодичного візиту до України (та 14 візитів у цілому) було вжито мало або не вжито взагалі заходів для реалізації декількох давно сформульованих
рекомендацій, у тому числі щодо пенітенціарної системи, зокрема
стосовно побутових умов, правової норми про особистий простір
для осіб, взятих під варту, режиму для осіб, взятих під варту...
КЗК повинен підкреслити, що у випадку відсутності прогресу у реалізації його рекомендацій, Комітету доведеться розглянути можливість застосування пункту 2 статті 10 Конвенції. Проте КЗК споді-
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вається, що рішучі дії органів влади України для реалізації його
рекомендацій зроблять такий крок непотрібним...
54. Делегація здійснила повторний візит до Київського слідчого
ізолятора (далі — Київське СІЗО); крім того, вперше відвідала Чернівецький слідчий ізолятор № 33 (далі — Чернівецьке СІЗО), Івано-Франківський слідчий ізолятор № 12 (далі — Івано-Франківське
СІЗО), Львівський слідчий ізолятор № 19 (далі — Львівське СІЗО)...
Загальний опис Київського СІЗО наведений у доповідях про попередні візити. На момент візиту у 2017 році в установі трималося
2371 ув’язнених ... та її офіційна місткість становила 2474 місць.
Проте ця місткість включала колишнє жіноче відділення, яке не працювало через пошкодження внаслідок пожежі; фактично в установі
було 2200 придатних для використання місць, що свідчило про її
офіційну переповненість.
Чернівецьке СІЗО є старою побудованою австрійцями пенітенціарною установою, і пам’яткою архітектури, розташованою у центрі
міста. Ізолятор був відкритий у 1819 році, частково пошкоджений
протягом Другої світової війни та пережив масштабну реконструкцію у 1950-х роках (коли його було підключено до електрики, каналізації та системи централізованого опалення). При офіційній місткості у 304 особи в установі трималося 198 ув’язнених, які проживали
в одному (двоповерховому) блоці...
Івано-Франківське СІЗО, яке почало працювати у 1918 році, розташоване у центрі міста на відносно невеликій площі поряд з міським
відділом поліції, прокуратурою та судом. Офіційна місткість установи становить 401 особу і в ній трималося 380 засуджених...
Львівське СІЗО з офіційною місткістю у 900 осіб розташоване у центрі міста у будівлі колишнього монастиря, побудованого у 17-му
столітті та перетвореного на установу виконання покарань у 1784 році. Ця пам’ятка архітектури складається з двох триповерхових блоків
і декількох прибудов (будівля адміністрації, медична частина, кухня
тощо), у ньому тримався 821 засуджений...
55. На початку візиту високопосадовці з Міністерства юстиції України поінформували делегацію про прогрес у здійсненні пенітенціарної реформи, яка, inter alia, включала розробку нового законодавства
(наприклад, новий проєкт Закону України «Про пенітенціарну систему», який має визначити заново місію служби та зробити більший
наголос на меті реабілітації ув’язнених, розробці нового проєкту
правил внутрішнього розпорядку СІЗО та виправних колоній, проєк-
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ту Закону України для полегшення умовно-дострокового звільнення
та створення служби пробації) і підготовці документа під назвою
«Паспорт реформ», який міститиме цілі подальших реформ пенітенціарної системи.
На жаль, більшість з цих заходів все ще знаходилися на початковій
стадії прийняття та/або реалізації, а зазначені проєкти законів розглядалися Радою без чіткої вказівки, коли їх буде прийнято. Водночас, з моменту скасування «Закону Савченко» у травні 2017 року,
кількість ув’язнених, як повідомляється, знову почала зростати —
особливо у СІЗО, деякі з яких знову стали переповненими, навіть
у порівнянні з офіційною нормою особистого простору на одного
ув’язненого (наприклад, у м. Київ, див. пункт 54). Міністерство юстиції України намагалося вжити заходів для вирішення цієї проблеми,
наприклад, плануючи відкрити нові відділення для ув’язнених у деяких виправних колоніях з вільними приміщеннями.
Ситуацію ще більше ускладнило те, що незважаючи на дуже погані,
інколи дійсно жахливі (див. пункт 62) умови тримання під вартою
у виправних колоніях, Міністерство мало дуже обмежений бюджет
на переобладнання та ремонт, що змушувало начальників установ
самостійно залучати кошти від приватних спонсорів, органів місцевого самоврядування та благодійних фондів, і навіть власні кошти
ув’язнених (та їхніх родичів). Фактично, бюджет кримінально-виконавчої служби на 2018 рік був меншим, ніж на 2017 рік, незважаючи
на збільшення кількості ув’язнених і постійне погіршення побутових
умов. Крім того, прогресу в реалізації планів щодо продажу нерухомості установ (описаних у ... доповіді про ad hoc візит у 2016 році)
майже не було.
56. КЗК бажає наголосити, що добре обізнаний про загальні труднощі та виклики, що стоять перед Україною. Проте з огляду на драматичну ситуацію у щонайменше деяких відвіданих пенітенціарних
установах Комітет вважає за необхідне невідкладно вжити реальних
заходів для досягнення позитивних змін у пенітенціарній системі.
У контексті встановлених протягом цього візиту фактів, а особливо
щодо Київського СІЗО, яке було предметом безпосереднього розгляду, ... КЗК закликає органи влади України приділити першочергову увагу реалізації всіх заходів, зазначених у пункті 55.
Це потребуватиме створення системи належної міжвідомчої
координації (у тому числі з Міністерством фінансів України) та
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реалістичного плану заходів з точними строками і виділеним
на їхню реалізацію бюджетом.
Комітет також закликає органи влади України продовжити докладати зусилля для зменшення кількості ув’язнених, зокрема шляхом
ширшого використання альтернативних триманню під вартою під
час досудового слідства запобіжних заходів.
57. Щодо ситуації осіб, взятих під варту, КЗК шкодує, що досі діє неналежна норма особистого простору на одного ув’язненого у СІЗО
(2,5 м2). Крім того, досі не відбулося жодних змін у режимі осіб, взятих під варту, який ґрунтувався на концепції «ізоляції» без жодного
зв’язку між камерами, та немає нічого, що б навіть віддалено нагадувало програму цілеспрямованої діяльності поза межами камери.
Комітет закликає органи влади України вжити рішучих заходів для
перегляду законодавства та режиму для осіб, взятих під варту, з врахуванням наведених зауважень та давно сформульованих Комітетом
рекомендацій...
62. Найбільш вражаючою рисою відвіданих установ (усіх, окрім
Кременчуцької виховної колонії для неповнолітніх ...) були у цілому погані або навіть жахливі побутові умови, зокрема у м. Київ
і м. Львів.
Ситуація у Київському СІЗО навіть погіршилися після попереднього
візиту КЗК у листопаді 2016 року, оскільки ... наразі воно стало переповненим (навіть відповідно до національного стандарту у 2,5 м2
особистого простору на одну особу, взяту під варту) і в деяких камерах ув’язнених було більше, ніж ліжок (наприклад, у камерах № 21 та
№ 32), у зв’язку з чим ув’язнені були змушені спати по черзі. Незважаючи на періодичні спроби провести невеликий ремонт (зазвичай
з використанням коштів самих ув’язнених), стан блоків погіршився,
камери були погано освітлені, мали погану вентиляцію, часто були напівзруйнованими та брудними (найбільше в «карантинних»
і транзитних відділеннях), а вся інфраструктура (електрика, водопостачання, каналізація) була майже в аварійному стані.
Коротко кажучи, для більшої частини контингенту установ (окрім
жінок і неповнолітніх) умови у Київському СІЗО могли вважатися
нелюдськими та такими, що принижували гідність.
63. ...наприкінці візиту делегація послалася на пункт 5 статті 8 Конвенції та попросила органи влади України впродовж 3 місяців надати Комітету детальний план дій, в якому будуть зазначені точні
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строки та сума виділених коштів для вирішення ситуації у Київському СІЗО.
У листі від 05 квітня 2018 року органи влади України поінформували
КЗК про вжиті та заплановані заходи у відповідь на зазначені прямі
зауваження. Вони включали проведення технічної оцінки, розробку детальних планів реконструкції та підготовку кошторису витрат
для усунення всіх недоліків в побутових умовах у Київському СІЗО.
Комітет схвалює ці плани, але з жалем зазначає, що, як вбачається,
жодні конкретні фінансові ресурси не були виділені на реалізацію
цих робіт, які вказувалися як такі, що залежали від отримання коштів і не мали точних строків виконання.
З огляду на дійсно повністю неприйнятну ситуацію у Київському
СІЗО КЗК закликає органи влади України реконструювати/переобладнати Київське СІЗО без подальших затримок. У цьому контексті слід також вжити заходів для забезпечення кожного ув’язненого
власним ліжком.
64. Побутові умови у Львівському СІЗО характеризувалися значною
мірою застарілою інфраструктурою старих будівель, і ситуація погіршилася через повну відсутність бюджету для ремонту, що призводило, inter alia, до неодноразових перебоїв в електро- та водопостачанні.
Камери зазвичай були напівзруйнованими, а меблі, матраци та простирадла — зношеними. Крім того, у деяких камерах було душно
та волого, особливо у великих. У багатьох камерах було тісно (наприклад, 14 ув’язнених трималися у камері площею 50 м2 з урахуванням
санвузла; шість ув’язнених проживали у камері площею приблизно
16 м2), а доступ як до природного, так і до штучного освітлення залишав бажати кращого.
Позитивним було те, що камери переважно були чистими. Умови були дещо кращими в камерах для жінок і неповнолітніх (у камерах
знаходилися душові та вони не були переповненими).
65. Згідно з твердженнями начальника Львівського СІЗО тривали переговори з міською радою та приватним інвестором щодо закриття
установи та переведення ув’язнених до нової спеціалізованої установи на окраїні міста. Комітет хотів би отримати більше інформації про ці плани та перспективи їхньої реалізації...
67. Побутові умови були дещо кращими у Чернівецькому та ІваноФранківському СІЗО, які були менш переповненими.
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Завдяки наполегливим зусиллям начальника СІЗО у пошуках спонсорів, житлові приміщення Чернівецького СІЗО поступово ремонтувалися (приблизно 40% з усіх камер уже відремонтовано), а умови
у відремонтованих камерах були доволі хорошими, у тому числі вони мали повністю відокремлені санвузли і навіть (у деяких камерах,
здебільшого для жінок і неповнолітніх) душові. Невідремонтовані
камери були напівзруйнованими (але чистими), як і загальні душові.
Начальник повідомив делегації, що система централізованого опалення та система водовідведення потребували негайного ремонту,
проте установа не мала для цього коштів, як і для заміни старих та
зламаних меблів. Однак найбільшою проблемою було протікання
даху, яке швидко руйнувало будь-які позитивні результати проведеного в камерах ремонту.
Результати нещодавнього ремонту також були помітні в ІваноФранківському СІЗО (так само проведеного лише завдяки отриманню начальником допомоги від органу місцевого самоврядування та
деяких місцевих компаній), і деякі з камер були відремонтовані із
залученням допомоги ув’язнених. Проте більшість житлових приміщень знаходилися у поганому стані (у тому числі меблі), в камерах
було дуже душно, темно та не дуже чисто.
68. ...КЗК закликає органи влади України негайно виділити
достатньо коштів з державного бюджету Львівському, Чернівецькому та Івано-Франківському СІЗО... і продовжити без
затримок ремонт/реконструкцію цих установ для усунення
зазначених недоліків; це повинно включати, де можливо, перетворення великих спальних приміщень на камери меншого
розміру. Див. також рекомендацію [у] пункті 57...
70. Більшість туалетів у камерах відвіданих установ досі були лише частково відокремленими. Крім того, як правило, ув’язнені мали доступ до душу лише раз на тиждень, предмети гігієни (окрім
мила) не надавалися безкоштовно, а в усіх відвіданих установах,
окрім Кременчуцького СІЗО, делегація почула скарги ув’язнених на
погану якість їжі. КЗК рекомендує вжити заходів для усунення
цих недоліків...
71. Давно сформульовані рекомендації КЗК щодо створення режиму
для осіб, взятих під варту, на жаль, залишаються невиконаними (див.
також пункт 57).
Як і протягом попередніх візитів, переважна більшість осіб, взятих
під варту, проводила до 23 годин на добу зачиненими в камерах без
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жодної організованої діяльності. Ув’язнені мали доступ до одногодинних (двогодинних для жінок і неповнолітніх) прогулянок раз
на добу у невеликих, гнітючих і напівзруйнованих подвір’ях, які до
того ж зазвичай розташовувалися на дахах блоків для ув’язнених,
та з яких можна було побачити лише небо.
Єдиними іншими розвагами для ув’язнених був перегляд телепрограм або прослуховування радіо у своїх камерах, читання книг і газет, а також настільні ігри зі співкамерниками...
73. ...КЗК закликає органи влади України посилити свої зусилля
для розробки програм діяльності для засуджених та ув’язнених,
зокрема щодо праці, навчання та професійної підготовки...
Комітет також закликає органи влади України без подальшої
затримки вжити заходів у відвіданих СІЗО (та загалом в усіх
слідчих ізоляторах) для збільшення кількості та покращення
подвір’їв для прогулянок...»
B. Комітет міністрів Ради Європи

1. Загальні документи

34. 30 вересня 1999 року Комітет міністрів ухвалив Рекомендацію № R (99) 22 щодо переповненості в’язниць і зростання кількості ув’язнених, яка передбачає, зокрема:
«Враховуючи, що переповненість в’язниць і зростання кількості ув’яз
нених становлять серйозну проблему для адміністрацій цих установ
і системи кримінального правосуддя в цілому, як з точки зору прав
людини, так і ефективного управління пенітенціарними установами;
Враховуючи, що ефективне управління контингентом ув’язнених
залежить від таких факторів, як загальна криміногенна ситуація,
пріоритети у боротьбі зі злочинністю, діапазон передбачених у кодексах покарань, тяжкість обраних покарань, частота використання
громадських санкцій та заходів, використання тримання під вартою
під час досудового слідства, ефективність і результативність органів
кримінального правосуддя і, не в останню чергу, ставлення суспільства до злочину та покарання...
Рекомендує Урядам держав-членів:
— вжити всіх необхідних заходів під час перегляду їхнього законодавства та практики щодо переповненості в’язниць і зростання
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кількості ув’язнених, застосовувати принципи, викладені в Додатку до цієї рекомендації ...
Додаток до Рекомендації № R (99) 22

I. Основні принципи
1. Позбавлення волі слід розглядати як крайню санкцію або захід,
а тому воно має передбачатися тільки для серйозних правопорушень, коли інші санкції та заходи є явно недостатніми.
2. Розширення приміщень в’язниць повинно бути радше винятковою мірою, оскільки зазвичай це навряд стане довгостроковим вирішенням проблеми переповненості. Країни, в яких місткість в’язниць
може бути достатньою в цілому, але погано пристосованою до місцевих потреб, повинні намагатися досягнути більш раціонального
розподілення місць у в’язницях...

II. Боротьба з браком місць у в’язницях
6. Для уникнення надмірного рівня переповненості необхідно встановити максимальну місткість пенітенціарних установ.
7. В умовах переповненості особливий акцент варто зробити на людській гідності, на заохоченні адміністрацій в’язниць застосовувати
гуманне і позитивне поводження, на повному визнанні ролі працівників, а також на ефективних сучасних підходах до управління.
Відповідно до Європейських пенітенціарних правил, особлива увага
повинна приділятись кількості доступного ув’язненим вільного простору, гігієні та санітарії, наданню достатнього та відповідним чином приготованого харчування, охороні здоров’я ув’язнених і можливості прогулянок...

III. Заходи щодо стадії досудового слідства
Уникнення кримінального переслідування — Зменшення застосування
запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою під час досудового
слідства.
10. Необхідно вживати відповідні заходи для повної реалізації принципів, встановлених у Рекомендації № R (87) 18 щодо спрощення
кримінального правосуддя. Зокрема, це передбачає, що державичлени з урахуванням їхніх власних конституційних принципів або
правових традицій, застосовуватимуть принцип дискреційного судового переслідування (або заходів, що мають ту саму мету) і використовуватимуть спрощені процедури та позасудове врегулювання

348

Сукачов проти України

як альтернативи судовому переслідуванню у відповідних справах
для уникнення повного кримінального переслідування.
11. Застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою під час досудового слідства та його тривалість повинні бути
зведені до мінімуму, враховуючи інтереси правосуддя. Для цього
держави-члени мають гарантувати, що їхнє законодавство та практика узгоджуються з відповідними положеннями Європейської
Конвенції з прав людини та практикою її контролюючих органів,
а також керуватися принципами, встановленими в Рекомендації
№ R (80) 11 про тримання під вартою під час досудового слідства,
зокрема щодо підстав, за яких може застосовуватися такий запобіжний захід.
12. Якнайширше мають застосовуватися альтернативи триманню
під вартою під час досудового слідства, такі як домашній арешт правопорушника, обмеження на виїзд або доступ до конкретного місця
без дозволу, внесення застави або нагляд і допомога відомства, визначеного судовим органом. У зв’язку з цим слід звернути увагу на
можливості контролю за виконанням вимоги залишатись у визначеному місці за допомогою електронних пристроїв для стеження.
13. Для сприяння ефективному та гуманному використанню запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою під час досудового
слідства необхідно передбачити належні фінансові і людські ресурси, а також у разі потреби розробити відповідні процесуальні засоби
та управлінські методи.»
35. 11 січня 2006 року Комітет міністрів переглянув Європейські пенітенціарні правила (Рекомендація Rec(2006)2), спочатку ухвалені
12 лютого 1987 року. Такими були його рекомендації державам-членам Ради Європи щодо мінімальних стандартів, застосовних до осіб,
взятих під варту під час досудового слідства, та засуджених. Їхні відповідні частини передбачають:
«1. Під час поводження з усіма особами, позбавленими волі, необхідно поважати їхні права людини.
2. Особи, позбавлені волі, зберігають усі права, яких вони не були законно позбавлені за рішенням суду, відповідно до якого вони засуджені до позбавлення волі чи взяті під варту.
3. Обмеження, накладені на осіб, позбавлених волі, повинні бути
мінімально необхідними та відповідати тій законній меті, з якою
вони накладалися.
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4. Тримання ув’язнених в умовах, які порушують їхні права людини,
не може бути виправдано нестачею ресурсів...

Розподіл та розміщення
...18.1. Розміщення ув’язнених, і зокрема надання місць для сну, повинно проводитися з повагою до людської гідності та, у разі можливості, із забезпеченням усамітнення, а також відповідно до санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням кліматичних умов, у тому числі
площі, кубатури приміщення, освітлення, опалення та вентиляції.
18.2. У всіх будівлях, де ув’язнені повинні мешкати, працювати або
збиратися:
a. вікна мусять бути достатньо великими, аби ув’язнені могли читати
або працювати при природному освітленні в нормальних умовах, та
має забезпечуватися приплив свіжого повітря, крім випадків, коли
наявна відповідна система кондиціонування повітря;
b. штучне освітлення має відповідати загальноприйнятим технічним нормам; та
c. має бути передбачена система сигналізації, яка дозволяє ув’яз
неним без затримки зв’язуватися з персоналом.
18.3. Конкретні мінімальні вимоги щодо питань, перерахованих
у пунктах 1 і 2, визначаються національним законодавством.
18.4. Національне законодавство мусить передбачати механізми для
гарантування, що ці мінімальні вимоги не порушуються внаслідок
перенаповнення в’язниць.
18.5. Зазвичай уночі ув’язнені тримаються в окремих камерах, за винятком тих випадків, коли їм зручніше розташовуватися разом з іншими ув’язненими.
18.6. Спільне розміщення допускається лише в тому випадку, коли
приміщення є придатним для цього та ув’язнені, які проживають
там, можуть спілкуватися одне з одним.
18.7. Наскільки це можливо, ув’язненим має надаватися вибір перед
поміщенням до спільного спального приміщення.
18.8. Під час ухвалення рішення щодо поміщення ув’язненого до
конкретної в’язниці або до конкретного її відділення слід належним
чином враховувати необхідність тримання під вартою:
a. підслідних окремо від засуджених;
b. ув’язнених чоловіків окремо від жінок; та
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c. молодих ув’язнених окремо від ув’язнених старшого віку.
18.9. Можуть бути зроблені винятки з вимог про роздільне тримання,
передбачених у пункті 8, для надання ув’язненим можливості спільно брати участь в організованій діяльності, проте ці групи мають завжди розділятися на ніч, якщо тільки ув’язнені не згодні триматися
разом та адміністрація в’язниці не вважає, що це буде найкраще відповідати інтересам всіх ув’язнених.
18.10. Заходи безпеки під час розміщення всіх ув’язнених повинні
бути мінімально обмежуючими з урахуванням ризику втечі або заподіяння ув’язненими шкоди собі або іншим.

Гігієна
19.1. Всі частини кожної в’язниці мають завжди триматися в порядку
та чистоті.
19.2. Під час поміщенні ув’язнених камери в’язниці або інші приміщення, до яких вони розподілені, повинні бути чистими.
19.3. Ув’язнені повинні мати безперешкодний доступ до санітарних
вузлів, які відповідають вимогам гігієни та дозволяють усамітнитися.
19.4. Ванних і душових повинно бути достатньо, аби кожен ув’яз
нений міг користуватися ними при температурі, яка відповідає клімату, і якщо можливо, щодня, але не менш двох разів на тиждень
(або частіше, якщо це необхідно) для підтримання гігієни.
19.5. Ув’язнені повинні тримати себе, свій одяг і спальні місця в чистому та охайному вигляді.
19.6. Адміністрація в’язниці має забезпечувати їх відповідними
предметами, у тому числі туалетними речами, інвентарем і засобами для прибирання.
19.7. Слід передбачити спеціальні заходи для задоволення санітарних потреб жінок.

Фізичні вправи та дозвілля
27.1. Кожен ув’язнений мусить мати можливість займатися фізичними вправами на свіжому повітрі не менше години щодня, якщо
дозволяє погода.
27.2. Мають бути передбачені інші можливості для заняття ув’яз
неними фізичними вправами на випадок поганої погоди.
27.3. Належним чином організована діяльність щодо підтримки фізичної форми та надання можливостей для належного заняття фі-
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зичними вправами і дозвіллям мають бути невід’ємною складовою
частиною внутрішнього розпорядку в’язниці.
27.4. Адміністрація в’язниць має сприяти такій діяльності шляхом
надання відповідного обладнання та інвентарю.
27.5. Адміністрація в’язниць має вживати заходів для організації
спеціальної діяльності для ув’язнених, які цього потребують.
27.6. Потрібно надавати ув’язненим можливості для проведення
дозвілля, включаючи спорт, ігри, культурні заходи, хобі та інші його
форми, а також, наскільки можливо, слід дозволяти ув’язненим самим організовувати такі заходи.
27.7. Ув’язнені мають право спілкуватися один з одним під час занять
і задля спільного проведення дозвілля...»

2. Рішення щодо України

36. Протягом багатьох років питання умов тримання під вартою в Україні (яке було розглянуто в рамках так званих груп справ
«Невмержицький проти України» (Nevmerzhitsky v. Ukraine), «Яковенко проти України» (Yakovenko v. Ukraine), «Логвиненко проти України» (Logvinenko v. Ukraine), «Ісаєв проти України» (Isayev v. Ukraine) та
«Мельник проти України» (Melnik v. Ukraine) було на порядку денному Комітету міністрів. Відповідно до пункту 2 статті 46 Конвенції
Комітет міністрів розглянув заходи, вжиті органами влади України для виконання відповідних рішень Суду.
37. Так, під час 1144-го засідання, проведеного 04–06 червня
2012 року, заступники міністрів ухвалили таке рішення (CM/Del/
Dec(2012)1144/27):
«Заступники
1. Нагадали, що перше розглянуте у цих групах справ рішення було
винесено Судом у 2005 році;
2. Запропонували органам влади України терміново ухвалити комплексний план дій для вирішення структурних проблем, вказаних
Судом у зв’язку з умовами тримання під вартою..., а також для створення ефективних засобів юридичного захисту у зв’язку з ними...
4. Крім того, запропонував органам влади України також надати
власну оцінку впливу вжитих наразі заходів і досягнутих цими заходами результатів...»
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38. Під час 1288-го засідання заступників міністрів, проведеного 06–07 червня 2017 року, Комітет міністрів ухвалив таке рішення (CM/Del/Dec(2017)1288/H46-35):
«Заступники
...
4. Відзначили зобов’язання державних органів вжити послідовних
заходів з метою вирішення комплексних питань, порушених у зазначених рішеннях, а також важливі законодавчі та інституційні реформи, які перебувають на стадії впровадження...
6. стосовно умов тримання у СІЗО та виправних колоніях звернули
увагу на впровадження системи пробації та наполегливо закликали державні органи надалі впроваджувати альтернативи триманню
під вартою з метою зменшення переповнення установ виконання
покарань;
7. Наполегливо закликали державні органи зосередитися на розробці
узгодженої стратегії боротьби з переповненням установ виконання
покарань та усунення значних недоліків умов тримання під вартою,
спираючись на відповідні рекомендації Європейського комітету
з питань запобіганню катуванням (КЗК) і Комітету міністрів...
10. Звернули увагу на розробку законопроекту, спрямованого
на впровадження превентивних і компенсаційних засобів юридичного захисту та наполегливо закликали державні органи продовжувати у постійній співпраці з Радою Європи вживати заходи з метою
впровадження ефективного засобу юридичного захисту або поєднання таких засобів...»

39. Під час 1302-го засідання заступників міністрів, проведеного 05– 07 грудня 2017 року, Комітет міністрів ухвалив таке рішення (CM/Del/Dec(2017)1302/H46-37):
«Заступники
...

Щодо загальних заходів
Умови тримання у СІЗО
2. Із задоволенням відзначили законодавчі та адміністративні заходи, що вживаються для реформування пенітенціарної системи,
зокрема, зусилля, що спрямовані на повне впровадження системи
пробації з метою зменшення загальної кількості ув’язнених;
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3. Рішуче закликали державні органи продовжувати запровадження
цих реформ та зосередитися на розробці чіткої узгодженої стратегії
боротьби з усіма недоліками матеріальних умов тримання в СІЗО,
враховуючи при цьому рекомендації Європейського комітету з питань запобіганню катуванням [КЗК];

Впровадження ефективних засобів юридичного захисту
4. Зважаючи на тривалий розгляд цього питання, державним органам необхідно терміново вжити рішучих заходів для впровадження
як превентивних, так і компенсаційних засобів юридичного захисту
у відповідність до усталеної практики Європейського суду;
5. Запропонували державним органам подати повну інформацію
щодо змісту законопроекту, який знаходиться на розгляді в Парламенті, разом із наданням інформації щодо невирішених питань, до
21 грудня 2017 року ...»

40. Під час 1310-го засідання заступників міністрів, проведеного 13 — 15 березня 2018 року, Комітет міністрів ухвалив таке рішення (CM/Del/Dec(2018)1310/H46-24):
«Заступники
...

Щодо загальних заходів
4. Із зацікавленістю відзначили інформацію, надану державними
органами, щодо поточної реформи пенітенціарної системи; проте висловили жаль, що надана наразі інформація не є достатньо
детальною, щоб продемонструвати конкретні результати як щодо
зменшення переповненості так і поліпшення матеріальних умов
тримання під вартою та доступу до медичної допомоги;
5. Наполегливо закликали державні органи прийняти комплексну
довгострокову стратегію вирішення цих проблем структурного характеру, спираючись на усталені рекомендації Європейського комітету з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому,
що принижує гідність, поводженню чи покаранню [КЗК] і Комітету
міністрів з цього питання;
6. Висловили глибоке занепокоєння з приводу того, що незважаючи
на неодноразові заклики Комітету, державні органи досі не вжили
рішучих заходів для впровадження, на законодавчому рівні та на
практиці, превентивних та компенсаційних заходів юридичного
захисту у відповідність до усталеної практики Європейського суду;
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дійшли висновку, що відсутність прогресу та продовження надходження подібних заяв накладає на Суд непомірний тягар і підриває
довіру до виконання органами державної влади своїх обов’язків
щодо вирішення довготривалих питань, констатованих у численних
рішеннях Суду;
7. Вирішили відновити розгляд цих груп справ щонайпізніше на своєму 1331-му (DH) засіданні у грудні 2018 року, та, за відсутності інформації про конкретний досягнутий прогрес впровадження ефективних
компенсаційних та превентивних заходів, дали Секретаріату вказівку
підготувати проект Проміжної Резолюції для цього засідання.»

41. Оскільки жодного такого прогресу досягнуто не було і,
зокрема, як вбачалося, законопроєкт, на який раніше посилалися
органи державної влади, був відхилений та не розглядалися якінебудь його конкретні альтернативи (CM/Notes/1331/H46-33), під
час 1331-го засідання, проведеного 04–06 грудня 2018 року, була
ухвалена така тимчасова резолюція (CM/ResDH(2018)472):
«Комітет міністрів ...
Беручи до уваги рішення [Суду] у групах справ проти України «Нев
мержицький проти України» (Nevmerzhitsky v. Ukraine), «Яковенко проти
України» (Yakovenko v. Ukraine), «Логвиненко проти України» (Logvinenko
v. Ukraine), «Ісаєв проти України» (Isayev v. Ukraine) та «Мельник проти
України» (Melnik v. Ukraine), ... передані Комітетові для здійснення нагляду за їх виконанням відповідно до статті 46 Конвенції;
Нагадуючи, що проблеми, виявлені у цих справах, зокрема, нелюдське та/або таке, що принижує гідність поводження, якого зазнали
заявники з огляду на переповненість у камерах, неналежні умови
тримання під вартою та ненадання належної медичної допомоги
під час тримання під вартою, та відсутність ефективного юридичного засобу захисту у зв’язку з цим, в яких Суд констатував порушення
статей 3 та 13 Конвенції, розглядаються Комітетом з 2005 року;
Підкреслюючи, що з огляду на структурний характер проблем, виявлених у рішеннях в цих групах справ, та тривалий проміжок часу
з моменту, коли Комітет вперше звернув увагу на ці проблемні питання, надважливим є вжиття державними органами чітких та рішучих заходів/кроків для усунення усіх цих недоліків;
Із зацікавленням відзначили прийняття Паспорту реформ, що є стратегічним документом, в якому державні органи визначили основні
перешкоди для покращення умов тримання під вартою в Україні;
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Повторно наголосили, що у попередніх рішеннях Комітет неодноразово закликав державні органи вжити рішучих заходів, спрямованих
на встановлення, на законодавчому рівні та на практиці, превентивних та компенсаційних засобів юридичного захисту відповідно до
практики Європейського суду;
Зазначили, що певні заходи, спрямовані на затвердження зазначених засобів, вже були вжиті у зв’язку зі створенням робочої групи,
однак про жодний конкретний прогрес у зв’язку з цим і досі не було
повідомлено;
НАГОЛОСИЛИ на серйозності наслідків з огляду на характер порушень у цих рішеннях, пов’язаних з абсолютною забороною катування та поганого поводження, передбаченого статтею 3 Конвенції;
ПІДКРЕСЛИЛИ нагальну потребу дотримання державними органами Паспорту реформ та продовження працювати над прийняттям
комплексної довгострокової стратегії, здатної призвести до вирішення цих проблем структурного характеру, із зазначенням чітких
та обов’язкових термінів виконання, а також забезпеченням необхідних кадрових та фінансових ресурсів;
ПОВТОРНО НАГОЛОСИЛИ, що відсутність конкретних заходів, спрямованих на встановлення ефективних засобів юридичного захисту
щодо тверджень про погане поводження у зв’язку з переповненістю
у камерах, неналежними умовами тримання під вартою ... послаблює довіру до готовності державних органів вирішити зазначені багаторічні проблеми;
ЗАЗНАЧИЛИ, що з огляду на збільшення кількості заяв, поданих до
Європейського суду, така відсутність прогресу також створює додаткове невиправдане навантаження для Конвенційної системи;
ЗАЗНАЧИЛИ, що з метою забезпечення ефективності зазначених засобів юридичного захисту на практиці, необхідно також здійснити
заходи, спрямовані на покращення матеріальних умов та надання
медичної допомоги особам, під час їхнього тримання під вартою;
ЗАКЛИКАЛИ державні органи виконати свої зобов’язання щодо вирішення проблем, пов’язаних з умовами тримання під вартою, і, як
наслідок, запровадити, у першочерговому порядку, ефективні національні засоби юридичного захисту щодо тверджень про погане
поводження у зв’язку з переповненістю у камерах, неналежними матеріальними умовами тримання ... під вартою.»
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C. Організація Об’єднаних Націй

42. 17 грудня 2015 року Генеральна асамблея Організації
Об’єднаних Націй ухвалила Мінімальні стандартні правила поводження з ув’язненими (A/RES/70/175), як загальні ключові стандарти поводження з ув’язненими. У відповідних частинах вони
передбачають:
«Приміщення
...

Правило 13
Всі приміщення, якими користуються ув’язнені, особливо спальні,
повинні відповідати всім санітарним вимогам, водночас належну
увагу слід приділити кліматичним умовам, особливо кубатурі цих
приміщень, мінімальному особистому простору, освітленню, опаленню і вентиляції.
Правило 14
У приміщеннях, де живуть і працюють ув’язнені:
a) Вікна повинні бути достатньо великими, щоб ув’язнені могли
читати або працювати при денному світлі, і сконструйованими
так, щоб забезпечувати доступ свіжого повітря, незалежно від наявності системи штучної вентиляції;
b) Штучне освітлення має бути достатнім, щоб ув’язнені могли читати або працювати без шкоди для зору.

Правило 15
Санітарні вузли повинні бути належними, щоб кожен ув’язнений міг
задовольняти свої природні потреби, коли йому це потрібно в умовах чистоти і пристойності...
Правило 17
Усі частини установи, якими регулярно користуються ув’язнені, повинні завжди триматися в належному порядку і повній чистоті...

Фізичні вправи і спорт
Правило 23
1. Всі ув’язнені, не зайняті роботою на свіжому повітрі, мають право
щонайменше на щоденну одногодинну прогулянку на вулиці, якщо
дозволяє погода.
2. Неповнолітнім та іншим ув’язненим приблизно одного віку, що
мають відповідний фізичний стан, має бути забезпечено фізичне
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тренування і можливість проведення спортивних ігор під час прогулянок. Для цього необхідно забезпечити наявність простору, обладнання та інвентаря...»
D. Підкомітет з питань запобігання катуванням

43. Відповідно до Факультативного протоколу 2002 року до
Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти катувань та інших
жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів
поводження або покарання (далі — Протокол 2002 року), ратифікованого Україною 21 липня 2006 року, створений згідно з Протоколом Підкомітет з питань запобігання катуванням (далі — ПЗК)
здійснив два візити до України (у 2011 та 2016 році).
44. Зокрема, у його доповіді (CAT/OP/UKR/1) за результатами
візиту у 2011 році ПЗК зазначив про переповненість у багатьох
СІЗО в Україні. Він також вважав загальні побутові умови СІЗО
неналежними щодо мінімального особистого простору на одного ув’язненого, освітлення, опалення та вентиляції. Загальний
рівень гігієни, доступ до чистої води та умови в санітарних вузлах (у тому числі відсутність усамітнення під час використання
туалету) в СІЗО викликали таке саме занепокоєння. Подвір’я для
прогулянок часто були «малими, напівзруйнованими та пустими». ПЗК рекомендував Україні вжити термінових заходів для
зменшення переповненості у СІЗО, приділити пріоритетну увагу покращенню загальних гігієнічних умов та доступу до води,
санітарно-гігієнічних засобів і предметів особистої гігієни у СІЗО,
та провести загальнодержавну перевірку побутових умов.
E. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини
(далі — Уповноважений з прав людини)/
Національний превентивний механізм

45. З 2000 року питання, чи дотримуються права ув’язнених
в Україні, розглядалося у щорічних доповідях Уповноваженого
з прав людини. Крім того, з листопада 2012 року Уповноважений
з прав людини виконує функції НПМ, передбачені Протоколом
2002 року. У зв’язку з цим Уповноважений з прав людини/НПМ
порушував низку питань.
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46. У доповіді 2012 року НПМ зробив такі зауваження щодо
умов у відвіданих установах, у тому числі Дніпровському СІЗО:
недотримання національного стандарту у 2,5 квадратні метри
особистого простору на ув’язненого у СІЗО; недостатнє природне
та штучне освітлення у камерах; відсутність вентиляції; надмірна
вологість і наявність цвілі у деяких камерах.
47. У доповіді 2013 року НПМ вказав на такі недоліки, виявлені під час перевірки транспортних засобів, які використовувалися для перевезення затриманих, осіб, взятих під варту, та засуджених: особистий простір у камерах таких транспортних засобів був меншим ніж 0,5 квадратних метри; висота дверей камер
була меншою ніж 1,55 м; двері камер не мали вентиляційних ґрат;
освітлення у камерах було відсутнє або неналежне; у камерах не
було систем опалення або кондиціонування повітря, або вони не
працювали; транспортні засоби та камери не прибиралися, а підлога була вкрита сміттям. НПМ також зауважив, що у низці національних судів особистий простір у камерах для очікування був
лише 0,7–1,5 квадратні метри. Аналогічні проблеми з камерами
для очікування вказані у доповіді 2014 року.
48. У доповіді 2016 року було зазначено, що незважаючи на
поточну пенітенціарну реформу в Україні, систематичні порушення прав людини, як і раніше, мали місце у більшості установ
виконання покарань і слідчих ізоляторів. Однією з основних проблем залишалася переповненість. Серед інших проблем були незадовільні санітарні, гігієнічні та побутові умови у камерах; неналежне опалення; відсутність освітлення, свіжого повітря та питної
води; а також неналежні умови в туалетах через відсутність усамітнення. Камери часто були брудними та в них був неприємний
запах; їхні стіни були вологими та вкритими цвіллю. Ув’язненим
не завжди надавалося місце для сну або постільна білизна; вони
часто скаржилися на наявність шкідників у камерах і відсутність
миючих засобів. Їжа, яка надавалася ув’язненим, була недостатньою та поганої якості.
49. У доповіді Уповноваженого з прав людини за 2017 рік, яка
включала розділ про діяльність НПМ у 2017 році, знову було зазначено, що незважаючи на поточну пенітенціарну реформу, не було
значного покращення ситуації щодо прав осіб, взятих під варту,
та ув’язнених. Насправді вбачалися ознаки негативних тенденцій
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у зв’язку з цим. Умови тримання під вартою у слідчих ізоляторах
були предметом особливого занепокоєння. Це могло бути пояснено
відсутністю реалістичного бачення ситуації у пенітенціарних установах. Був відсутній системний підхід до внесення змін до цієї
сфери і в результаті органи державної влади ухвалювали спірні
рішення. У переважній більшості відвіданих установ належні побутові умови тримання під вартою не були створені через недофінансування установ. Неодноразово підтверджувалися порушення
національних стандартів щодо особистого простору осіб, взятих
під варту, та засуджених. Деякі камери часто залишалися порожніми, оскільки потребували капітального ремонту. Переважна більшість багатомісних камер СІЗО перебували у занедбаному стані;
вони були вкриті цвіллю; не було належного доступу до свіжого
повітря або штучної вентиляції, а природне або штучне освітлення
було недостатнім. Обладнання у камерах неповністю відповідало
національним стандартам. У більшості випадків постільна білизна
була старою та зношеною; деяким ув’язненим постільна білизна не
видавалася взагалі. Усамітнення під час користування туалетом не
забезпечувалося (у туалетах були відсутні двері).
50. У 2018 році були відвідані усі українські СІЗО та пенітенціарні установи з функціями СІЗО. У своїй доповіді за 2018 рік
Уповноважений з прав людини зауважив, що майже в усіх камери не відповідали міжнародним стандартам щодо санітарних
умов, освітлення, опалення та вентиляції. Більшість камер були
переповнені (наприклад, у камерах, розрахованих на двох осіб
відповідно до національних стандартів щодо особистого простору, трималося шість або більше осіб). Загалом неналежні умови
тримання під вартою були виявлені майже в усіх СІЗО. Уповноважений з прав людини рекомендував органам державної влади узгодити національні стандарти щодо особистого простору та умов
тримання під вартою з європейськими.
III. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
A. Конституція України (1996 року)

51. Стаття 28 передбачає, що кожен має право на повагу до його гідності і ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому,
360

Сукачов проти України

нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню.
B. Закон України «Про попереднє ув’язнення» (1993 року)

52. Стаття 1 передбачає, що тримання під вартою повинно
здійснюється на принципах неухильного додержання Конституції
України, вимог Загальної декларації прав людини та інших міжнародних правових норм і стандартів поводження з ув’язненими.
Не можуть допускатися навмисні дії, що завдають фізичних чи
моральних страждань або принижують людську гідність.
53. Стаття 4 передбачає, що установами для тримання осіб,
щодо яких як запобіжний захід обрано тримання під вартою,
є слідчі ізолятори. В окремих випадках ці особи можуть перебувати в ізоляторах тимчасового тримання.
54. Стаття 9 передбачає, що особи, взяті під варту, мають право, inter alia, на щоденну прогулянку тривалістю одна година та
восьмигодинний сон. Вони мають право звертатися зі скаргами,
заявами та листами до державних органів і службових осіб.
55. Стаття 11 передбачає, що особам, взятим під варту, забезпечуються побутові умови, що відповідають правилам санітарії
та гігієни. Площа в камері для кожної особи не може бути менше
2,5 квадратного метра.
56. Відповідно до статті 21 адміністрація СІЗО зобов’язана
створити особам, взятим під варту, необхідні житлово-побутові
умови відповідно до встановлених норм, а також забезпечити їх
харчуванням і медичним обслуговуванням.
57. Стаття 22 передбачає, що нагляд за додержанням відповідних законів у СІЗО здійснюється прокурорами. Постанови
і вказівки прокурорів щодо умов тримання під вартою підлягають обов’язковому виконанню адміністрацією СІЗО.
C. Закон України «Про прокуратуру» (2014 року)

58. Стаття 2 передбачає, що до функцій прокуратури входить нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи.
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59. Стаття 26 передбачає, що здійснюючи зазначену функцію
прокурори мають право відвідувати місця попереднього ув’язнення
у будь-який час та опитувати осіб, які в них перебувають, з метою
отримання інформації про умови їхнього тримання та поводження
з ними. Вони також мають право ознайомлюватися з документами
та отримувати їхні копії, перевіряти законність наказів, розпоряджень, інших актів відповідних органів та установ. В разі невідповідності законодавству вони можуть вимагати від посадових чи службових осіб їх скасування та усунення будь-яких порушень закону,
до яких вони призвели, а також скасовувати незаконні акти індивідуальної дії. Прокурори можуть вимагати від посадових чи службових осіб надання пояснень щодо допущених порушень, а також
вимагати усунення порушень і причин та умов, що сприяли таким
порушенням. Прокурори мають право притягувати винних до передбаченої законом відповідальності. Вони мають право вимагати
від керівників органів вищого рівня проведення перевірок підпорядкованих і підконтрольних їм органів та установ попереднього
ув’язнення. Прокурори здійснюють ці контрольні функції шляхом
проведення регулярних перевірок, а також у зв’язку з необхідністю
належного реагування на відомості про можливі порушення законодавства, що містяться у скаргах, зверненнях чи будь-яких інших
джерелах. Письмові вказівки прокурора щодо додержання встановлених законодавством порядку та умов тримання осіб у СІЗО
є обов’язковими та підлягають негайному виконанню.
D. Кримінальний процесуальний кодекс України (2012 року)

60. Стаття 176 Кримінального процесуального кодексу України (далі — КПК України) передбачає, що запобіжними заходами є особисте зобов’язання, особиста порука, застава, домашній
арешт і тримання під вартою.
61. Стаття 183 передбачає, що тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом. Воно застосовується виключно у разі,
якщо прокурор доведе, що жоден із більш м’яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим цим Кодексом.
62. 04 квітня 2013 року Вищий спеціалізований суд України
з розгляду цивільних і кримінальних справ надіслав апеляційним
судам інформаційний лист, в якому надав своє тлумачення згада362
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них та інших відповідних положень Кодексу. Зокрема, у ньому зазначалося, що попереднє ув’язнення було винятковим запобіжним
заходом; що під час розгляду клопотання про застосування або продовження строку тримання під вартою під час досудового слідства
суди повинні розглядати можливість застосування інших (альтернативних) заходів; і що під час санкціонування взяття під варту суди
повинні враховувати вимоги дотримання розумного строку.
E. Кримінально-виконавчий кодекс України (2003 року)

63. Кримінально-виконавчий кодекс України (далі — Кодекс 2003
року) регулює порядок та умови виконання кримінальних покарань.
64. Стаття 8 (частково змінена у 2016 році) передбачає, inter
alia, що ув’язнені мають право звертатися з пропозиціями, заявами і скаргами до адміністрацій органів та установ виконання
покарань, їх вищестоящих органів, до Уповноваженого з прав людини, суду, органів прокуратури, інших органів державної влади
та органів місцевого самоврядування. Відповідні звернення подаються через адміністрацію установи виконання покарань. Про
отримання адміністрацією звернення ув’язненому видається талон-підтвердження. Протягом трьох діб (а у певних випадках протягом однієї доби) після отримання адміністрація має направити
зазначене звернення адресату.
65. Статті 51, 60-1 та 108 (змінені або додані у 2014–2016 роках)
збільшили обсяг прав осіб, засуджених до арешту (один з видів
кримінального покарання), щодо витрати грошей для придбання їжі і предметів першої потреби та одержання побачень. Вони
передбачали обов’язкове соціальне і пенсійне страхування засуджених до обмеження волі (ще один вид кримінального покарання), та усували обмеження на придбання засудженими їжі, одягу,
взуття, білизни та предметів першої потреби.
F. Правила внутрішнього розпорядку ізоляторів
Державної кримінально-виконавчої служби України
(2013 року)

66. Правила 2013 року повторюють і детально роз’яснюють
положення Закону України «Про попереднє ув’язнення» щодо порядку та умов тримання під вартою у СІЗО.
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67. Зокрема, особи, взяті під варту, мають право, inter alia, на
щоденні прогулянки тривалістю одна година; звернення зі скаргами, заявами та листами до державних органів і посадових осіб;
проживання в умовах, які відповідають санітарно-гігієнічним
правилам, та отримання безкоштовної гарячої їжі тричі на добу,
індивідуальне місце для сну, постільну білизну та інші предмети
побуту, а також предмети особистої гігієни.
G. Концепція реформування (розвитку)
пенітенціарної системи України (2017 року)

68. 13 вересня 2017 року Уряд (Кабінет міністрів) України
схвалив Концепцію реформування (розвитку) пенітенціарної
системи України (далі — Концепція 2017 року), встановивши загальні принципи, які лежатимуть в основі реформування та функціонування пенітенціарної системи в Україні.
69. У Концепції 2017 року було визнано, що існуюча пенітенціарна система неповністю відповідала принципам гуманності та поваги до прав людини, а умови тримання під вартою
в Україні необхідно було привести у відповідність до європейських стандартів. У ній зазначалося, що більшість пенітенціарних установ були у незадовільному стані, а деякі — в аварійному,
у зв’язку з чим стандарти тримання під вартою не дотримувалися. Головними проблемами були відсутність природного та
штучного освітлення у камерах; відсутність автоматичної вентиляції; відсутність регулярного доступу до питної води; недостатня кількість рукомийників; надмірна вологість і наявність
цвілі тощо. Більшість СІЗО були дуже старими: 12% з них були
побудовані більше ніж 200 років тому, 58% — від 100 до 200 років
тому, 14% — від п’ятдесяти до 100 років тому, і 14% — від десяти до п’ятдесяти років тому. Враховуючи тривалий строк використання, вони були суттєво зруйновані та застарілі. Тільки протягом 2015 — першого кварталу 2017 року кількість осіб, які трималися в установах виконання покарань, зменшилася в 1,4 рази
(з 57 396 до 41 800 осіб), а чисельність осіб, які трималися у СІЗО,
зросла у 1,2 рази (з 16 035 до 18 821 осіб). Хронічне недоотримання фінансування від держави пенітенціарною системою призвело до системних проблем з неналежними умовами тримання під
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вартою у СІЗО, які потребували ухвалення комплексних рішень
і належного фінансування.
70. У Концепції 2017 року пропонуються такі шляхи вирішення зазначених проблем: удосконалення законодавства щодо
функціонування СІЗО та установ виконання покарань відповідно до європейських стандартів; оптимізація структури органів
ДКВС і системи пенітенціарних установ; ремонт існуючих установ і будівництво нових СІЗО та установ виконання покарань;
приведення умов тримання під вартою у відповідність до вимог
Європейських пенітенціарних правил і створення умов, які не порушують гідність людини та не призводять до порушень Конвенції; створення ефективної системи протидії нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню, а також умов для його
запобігання; реалізація рекомендацій міжнародних організацій
щодо зміцнення гарантій захисту прав ув’язнених і засуджених;
удосконалення організаційної та кадрової структури СІЗО та установ виконання покарань; а також впровадження у них сучасних
інформаційних технологій.
71. Уряд стверджував, що з огляду на обмежене фінансування реалізація Концепції 2017 року за підрахунками триватиме до
2020 року.
H. Законопроєкт про превентивні
та компенсаційні засоби юридичного захисту

72. 08 липня 2016 року до Верховної Ради України був поданий проєкт Закону України «Про превентивні і компенсаційні
засоби у зв’язку з катуванням, нелюдським чи таким, що принижує гідність, поводженням або покаранням щодо засуджених та
осіб, узятих під варту, та запровадження інституту пенітенціарних суддів» (далі — законопроєкт 2016 року). Він передбачає превентивні та компенсаційні засоби юридичного захисту у зв’язку
з неналежним поводженням із засудженими та особами, взятими
під варту, і закріплює види засобів юридичного захисту та порядок їхнього застосування, а також виконання відповідних рішень.
Під превентивними засобами юридичного захисту розуміються
дії, спрямовані на припинення або попередження забороненого
поводження. Вони включають, inter alia, зобов’язання відповідних
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посадових осіб змінити місце тримання під вартою або камеру,
в якій перебуває особа, взята під варту, або засуджений; відремонтувати камеру, обладнати її або провести дезінфекцію, або
припинити її експлуатацію; надавати належне харчування тощо.
Під компенсаційними заходами розуміються дії, спрямовані на
надання відшкодування потерпілим від забороненого поводження. Вони включають грошову компенсацію матеріальної та
моральної шкоди, завданої таким потерпілим. Законопроєктом
також вводиться інститут пенітенціарних суддів, які розглядають
клопотання про застосування превентивних і компенсаційних
засобів юридичного захисту та ухвалюють обов’язкові рішення
у зв’язку з цим. Так, клопотання про застосування превентивних
засобів юридичного захисту повинні розглядатися упродовж трьох робочих днів, але за певних обставин — у період тривалістю
до місяця. Суддя зобов’язаний здійснити особистий візит до відповідної установи попереднього ув’язнення та провести анонімну
зустріч зі взятою під варту особою, яка звернулася з клопотанням.
За бажанням останнього під час зустрічі забезпечується участь
захисника. Відповідні органи або особи повинні негайно виконувати рішення про застосування превентивних заходів. Їхнє
невиконання тягне за собою притягнення до дисциплінарної або
кримінальної відповідальності.
73. Уряд стверджував, що законопроєкт розглядали відповідні парламентські комітети. Згідно з доступною на вебсайті Верховної Ради України інформацією 29 серпня 2019 цей законопроєкт був відкликаний.
I. Статистика щодо осіб, які тримаються під вартою
під час досудового слідства

74. Згідно з доповіддю НПМ за 2016 рік у період з 2009 до
2017 року в СІЗО трималася така кількість осіб, взятих під варту:
34 148 осіб у 2009 році; 38 030 осіб у 2010 році; 39 363 осіб у 2011 році;
37 632 осіб у 2012 році; 30 854 осіб у 2013 році; 21 502 осіб у 2014 році; 15 638 осіб у 2015 році та 16 615 осіб у 2016 році.
75. Згідно з твердженнями Уряду станом на 22 жовтня 2017 року у СІЗО та пенітенціарних установах з функціями СІЗО знаходилося 19 516 осіб.
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76. Згідно з інформацією на вебсайті ДКВС станом на 01 квітня 2019 року у СІЗО перебувало 20 346 осіб.
J. Статистика застосування запобіжного заходу
у вигляді взяття під варту

77. Відповідно до інформації, розміщеної на вебсайті Генеральної прокуратури України, у період з 2012 до 2018 року прокурорами та іншими працівниками правоохоронних органів було
подано і залишено без задоволення судами таку кількість клопотань про взяття під варту: у 2012 році — 27 746 клопотань подано
та 3178 (11%) залишено без задоволення; у 2013 році — 17 373 клопотання подано та 1882 (10%) залишено без задоволення; у 2014 році —
18 149 клопотань подано та 2 099 (11,5%) залишено без задоволення;
у 2015 році — 23 969 клопотань подано та 2294 (9,5%) залишено без
задоволення, у 2016 році — 17 593 клопотання подано та 3163 (18%)
залишено без задоволення; у 2017 році — 22 473 клопотання подано
та 4556 (20%) залишено без задоволення та у 2018 році — 21 501 клопотання подано та 4875 (22,6%) залишено без задоволення.

ПРАВО
I. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 3 КОНВЕНЦІЇ
78. Заявник скаржився за статтею 3 Конвенції, що умови тримання його у Дніпровському СІЗО та перевезення і тримання
в суді у дні проведення судових засідань були нелюдськими та такими, що принижують гідність. Стаття 3 передбачає:
«Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню.»
A. Доводи сторін

1. Заявник

79. Щодо умов тримання під вартою у Дніпровському СІЗО заявник зазначив з посиланням на надану Урядом інформацію (див.
пункт 12), що провів «загалом 540 діб» у камерах № 911 та № 931, де
його особистий простір складав менше 3 метрів. Він стверджував,
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що це само собою становило порушення статті 3 Конвенції. Він також зазначив, що протягом низки періодів, «загалом 256 діб», його
особистий простір у цих камерах складав 3,25 квадратні метри,
а його особистий простір у камерах № 655 та № 661 був 3,35 квадратні метри. Заявник вважав, що це також становило порушення
статті 3 Конвенції. Зокрема, його ситуація погіршувалася тим,
що він перебував у камерах протягом більшої частини доби, за
виключенням щоденної одногодинної прогулянки у невеликому
подвір’ї. Подвір’я для камер № 661 та № 655 площею 11,5 квадратних метрів не могло вважатися належним для ув’язненого, який
перебував у таких камерах двадцять три години на добу. Інші
фактори включали неналежне відокремлення туалету, відсутність свіжого повітря, погану вентиляцію, вологість і наявність
паразитів у камерах.
80. Щодо умов перевезення до районного суду у дні проведення засідань заявник зазначив, що у листі від 27 березня 2018 року
(див. пункт 23) було вказано лише кількість його перевезень і загальну тривалість поїздок, але була відсутня інформація про побутові умови перевезення. Крім того, акти за 21 листопада 2017 року (там само) були складені через декілька місяців після подання
ним заяви до Суду. Заявник вважав, що автомобілі спеціального
призначення були приведені у належний стан після подання ним
заяви. До того ж ці акти переважно стосувалися придатності автомобілів з точки зору безпеки. Крім того, проведена працівниками поліції перевірка не могла вважатися незалежною та неупередженою. Насамкінець, заявник повторив свої первинні доводи
про відсутність належної вентиляції у автомобілях спеціального
призначення. Тому він вважав, що умови його перевезення також
суперечили статті 3 Конвенції.
81. Щодо умов тримання його під вартою в камерах для очікування у суді заявник зазначив, що Уряд не прокоментував його
скаргу про відсутність вентиляції у цих камерах і не вказав кількість
ув’язнених, які трималися разом з ним. Тому заявник стверджував,
що у зв’язку з цим також було порушено статтю 3 Конвенції.
2. Уряд

82. Посилаючись на свій опис подій (див. пункти 12, 17 і 23), Уряд
стверджував, що у цій справі не було порушено статтю 3 Конвенції.
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B. Оцінка Суду

1. Загальні принципи

a) Оцінка доказів і встановлення фактів
83. Відповідні принципи були таким чином узагальнені в рішенні у справі «Ананьєв та інші проти Росії» (Ananyev and Others v.
Russia), заяви № 42525/07 і № 60800/08, від 10 січня 2012 року):
«121. Суд повторює, що твердження про жорстоке поводження
повинні підтримуватися відповідними доказами. Під час оцінки
доказів Суд керується критерієм доведеності «поза розумним сумнівом». Проте його метою ніколи не було запозичення підходу національних правових систем, які використовують цей стандарт. Роль
Суду полягає не у встановленні вини у вчиненні злочину або цивільної відповідальності, а у встановленні відповідальності Договірної
держави за Конвенцією. Специфіка його завдання за статтею 19
Конвенції — забезпечення дотримання Договірними державами
їхніх зобов’язань щодо захисту основоположних прав, закріплених
у Конвенції — зумовлює його підхід до питань доказів і доведеності. Під час проваджень у Суді відсутні процесуальні бар’єри для
прийнятності доказів або заздалегідь визначені формули для їхньої
оцінки. Суд робить висновки, які, на його думку, підтверджуються
вільною оцінкою всіх доказів, у тому числі такими умовиводами, які
можуть випливати з фактів і доводів сторін. Згідно з його усталеною
практикою доведеність може випливати зі співіснування достатньо
вагомих, чітких та узгоджених між собою висновків або подібних
неспростовних презумпцій факту. Крім того, рівень переконання,
необхідний для досягнення відповідного висновку та у зв’язку з цим
розподіл тягаря доведення, нерозривно пов’язаний зі специфікою
фактів, характером висунутого твердження та відповідним конвенційним правом (див., серед інших, рішення у справах «Начова та
інші проти Болгарії» [ВП] (Nachova and Others v. Bulgaria) [GC], заяви
№ 43577/98 та № 43579/98, пункт 147, ЄСПЛ 2005‑VII; «Ілашку та інші
проти Молдови та Росії» [ВП] (Ilaşcu and Others v. Moldova and Russia)
[GC], заява № 48787/99, ЄСПЛ 2004‑VII; ...).
122. Суд пам’ятає про об’єктивні труднощі, які можуть виникнути
у заявників в отриманні доказів для обґрунтування своїх скарг на
умови тримання під вартою. Через обмеження, накладені режимом
пенітенціарних установ, не можна реально очікувати, що ув’язнені
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зможуть надати фотографії своєї камери або її точні розміри, вказати температуру в ній або рівень освітленості. Однак заявник повинен надати детальний і послідовний опис умов його тримання, у тому числі конкретні факти такі, як, наприклад, дати його переведення
між установами, що дозволить Суду встановити, що скарга не є явно
необґрунтованою або неприйнятною з будь-яких інших підстав. Лише правдоподібний та досить детальний опис стверджувано таких,
що принижують гідність, умов тримання під вартою є достатнім доказом жорстокого поводження та належною підставою для повідомлення про скаргу Уряду держави-відповідача.
123. Суд неодноразово встановлював, що справи щодо тверджень
про неналежні умови тримання під вартою не зводяться у всіх випадках до неухильного застосування принципу affirmanti incumbit
probatio (той, хто щось стверджує, повинен довести це твердження),
оскільки у таких справах лише Уряд держави-відповідача має доступ до інформації, здатної підтвердити або спростувати ці твердження. З цього випливає, що після того, як Суд повідомить Уряд про
скаргу заявника, тягар збирання та надання відповідних документів лежить на останньому. Ненадання Урядом переконливих доказів
щодо побутових умов тримання може призвести до висновків про
обґрунтованість тверджень заявника (див. рішення у справах «Губін
проти Росії» (Gubin v. Russia), заява № 8217/04, пункт 56, від 17 черв
ня 2010 року та «Худойоров проти Росії» (Khudoyorov v. Russia), заява
№ 6847/02, пункт 113, ЄСПЛ 2005‑X (витяги)».

b) Відповідні принципи за статтею 3 Конвенції
84. Стаття 3 Конвенції втілює одну з основоположних цінно
стей демократичного суспільства. Вона містить абсолютну заборону катування або нелюдського чи такого, що принижує гідність, поводження або покарання, незалежно від обставин або
поведінки потерпілого. Жорстоке поводження має досягти мінімального рівня суворості, щоб підпадати під дію статті 3 Конвенції. Оцінка такого мінімального рівня є відносною: вона залежить від усіх обставин справи, таких як тривалість поводження,
фізичні та психологічні наслідки, а у деяких випадках від статі,
віку та стану здоров’я потерпілого. Хоча жорстоке поводження,
яке досягає такого мінімального рівня суворості, зазвичай включає у себе фактичне заподіяння тілесних ушкоджень або сильне
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фізичне чи душевне страждання, навіть за відсутності цих аспектів, коли поводження принижує чи ганьбить особу, демонструючи
відсутність поваги до її людської гідності чи нехтування нею, або
викликає відчуття страху, тривоги чи неповноцінності, здатне
зламати моральний та фізичний опір особи, його можна характеризувати як таке, що принижує людську гідність і підпадає під
встановлену статтею 3 Конвенції заборону (див. згадане рішення
у справі «Ананьєв та інші проти Росії» (Ananyev and Others v. Russia),
пункти 139 і 140, та рішення у справі «Нешков та інші проти Болгарії» (Neshkov and Others v. Bulgaria), заява № 36925/10 та 5 інших,
пункти 226 і 227, від 27 січня 2015 року).
85. У контексті тримання під вартою для того, щоб підпадати
під сферу дії статті 3 Конвенції, зазначені страждання та приниження мають перевищити той рівень страждання та приниження,
який є невід’ємно пов’язаним з позбавленням свободи. Держава
повинна гарантувати тримання особи під вартою в умовах, які
відповідають принципу поваги до її людської гідності, а спосіб
і метод виконання покарання не завдавали їй душевного страждання чи труднощів, які б перевищували невідворотний рівень
страждання, притаманний триманню під вартою, та щоб з огляду
на практичні вимоги ув’язнення охорона здоров’я такої особи та її
благополуччя забезпечувалася належним чином. Під час оцінки
умов тримання під вартою має враховуватися загальний вплив
цих умов, а також конкретні твердження, висунуті заявником,
і тривалість проведеного у цих умовах періоду (див. згадані рішення у справах «Ананьєв та інші проти Росії» (Ananyev and Others v.
Russia), пункти 141 і 142 та «Нешков та інші проти Болгарії» (Neshkov
and Others v. Bulgaria), пункти 228 і 229).
86. Серйозна нестача простору у камері є впливовим чинником під час оцінки, чи суперечили умови тримання під вартою
статті 3 Конвенції (див згадані рішення у справах «Ананьєв та інші проти Росії» (Ananyev and Others v. Russia), пункт 143 та «Нешков
та інші проти Болгарії» (Neshkov and Others v. Bulgaria), пункт 231,
а також рішення у справі «Муршич проти Хорватії» [ВП] (Muršić v.
Croatia) [GC], заява № 7334/13, пункт 104, від 20 жовтня 2016 року). Так, коли особистий простір ув’язненого складає менше 3
квадратних метрів житлової площі у густозаселеній тюремній
камері, відсутність особистого простору вважається настільки
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гострою, що виникає обґрунтована презумпція порушення статті
3 Конвенції. Тягар доведення покладається на Уряд держави-відповідача, який, однак, може спростувати цю презумпцію, продемонструвавши існування факторів, здатних належним чином
компенсувати серйозну нестачу відведеного особистого простору.
Обґрунтована презумпція може бути спростована лише за умови
сукупного дотримання таких вимог: (1) зменшення необхідного мінімального особистого простору площею 3 квадратні метри
є нетривалими, тимчасовими та незначними; (2) такі зменшення
супроводжуються наданням достатньої свободи руху та забезпеченням належної тривалості прогулянок; (3) заявник ув’язнений
в установі виконання покарань, яка за загальною оцінкою може
вважатися належною, а інші обтяжуючі триманню його під вартою обставини відсутні. Коли особистий простір складає від 3 до
4 квадратних метрів, чинник простору залишається впливовим
під час оцінки належності умов тримання під вартою. За таких
обставин порушення статті 3 Конвенції буде встановлено, якщо
чинник простору поєднаний з іншими неналежними побутовими
умовами тримання під вартою, зокрема з доступом до прогулянок, природного освітлення або повітря, наявністю системи вентиляції, адекватною температурою у камері, можливістю приватного користування туалетом, а також дотриманням базових санітарно-гігієнічних вимог (див. згадане рішення у справі «Муршич
проти Хорватії» (Muršić v. Croatia), пункти 138 і 139; а також згадані рішення у справах «Ананьєв та інші проти Росії» (Ananyev and
Others v. Russia), пункти 149–159 та «Нешков та інші проти Болгарії»
(Neshkov and Others v. Bulgaria), пункти 233–243 та рішення у справі
«Варга та інші проти Угорщини» (Varga and Others v. Hungary), заява
№ 14097/12 та 5 інших, пункти 75–78, від 10 березня 2015 року).
87. Щодо умов перевезення та тримання під вартою у суді
у дні проведення засідань Суд встановив, що загальні принципи
щодо зобов’язання держави забезпечувати тримання особи під
вартою в умовах, сумісних з повагою до її людської гідності, є також застосовними у цих ситуаціях (див. рішення у справі «Луценко
проти України (№ 2)» (Lutsenko v. Ukraine) (№ 2), заява № 29334/11,
пункт 155, від 11 червня 2015 року з подальшими посиланнями).
Крім того, він нещодавно узагальнив принципи щодо умов перевезення. Таким чином, оцінка, чи мало місце порушення статті 3
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Конвенції, не може обмежуватися лише чисельним підрахунком
простору, доступного ув’язненому під час перевезення. Лише комплексний підхід до конкретних обставин справи може надати чітке уявлення реального становища особи, яка перевозиться. Однак
виникає обґрунтована презумпція порушення, коли ув’язнені
перевозяться у транспортних засобах, в яких доступно менше
0,5 квадратного метра особистого простору. Низька висота стелі,
особливо в одиночних камерах, через яку ув’язнений змушений
схилятися, може посилити фізичні страждання та втому. Обтяжуючу обставину становитиме неналежний захист від зовнішніх
температур, якщо камери ув’язнених недостатньо опалюються
або мають погану вентиляцію. Ця презумпція може бути спростована лише у випадку коротких або нечастих перевезень. На противагу, зі збільшенням тривалості та частоти перевезень згубний
вплив переповненості має розглядатися як чинник, що посилює
аргументи заявника про порушення (див. рішення у справі «Томов
та інші проти Росії» (Tomov and Others v. Russia), заява № 18255/10
та 5 інших, пункти 123–126, від 09 квітня 2019 року).
2. Умови тримання заявника у Дніпровському СІЗО

a) Прийнятність
88. Суд зазначає, що ця скарга не є явно необґрунтованою
у розумінні підпункту «а» пункту 3 статті 35 Конвенції та не є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Тому вона має бути визнана прийнятною.
b) Суть
i) Загальні висновки
89. Суд зазначає, що у своїх зауваженнях у відповідь на зауваження Уряду заявник згадав лише про проблеми з відокремленням туалету, вентиляцією, свіжим повітрями, вологістю та наявністю паразитів у камерах, в яких він тримався. Він не підтримав свої первинні доводи про проблеми з дренажною системою
у туалеті та лазне-пральним обслуговуванням. Тому Суд не буде
коментувати ці питання (див., mutatis mutandis, рішення у справі
«Сергій Антонов проти України» (Sergey Antonov v. Ukraine), заява
№ 40512/13, пункт 89, від 22 жовтня 2015 року).
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90. Щодо перших проблем Суд зазначає, що доводи заявника
стосовно камер № 931 та № 911 підтверджуються фотографіями та письмовими показаннями його співкамерників та інших
ув’язнених (див. пункти 14 і 15). Уряд не оскаржив ці показання як
такі. У цілому доводи заявника також підтверджуються доповіддю
КЗК за 2014 рік (див. пункт 30). Суд також зазначає, що встановив
аналогічні умови тримання під вартою у справах інших заявників,
які трималися у Дніпровському СІЗО у той самий час, що і заявник
у цій справі (див. рішення у справах «Білозор та інші проти України» [КМТ] (Bilozor and Others v. Ukraine) [CTE], заява № 9207/09 та
5 інших заяв, від 20 липня 2017 року; «Майстренко проти України»
[КМТ] (Maystrenko v. Ukraine) [CTE], заява № 45811/16, від 28 червня 2018 року; «Сенін проти України» [КМТ] (Syenin v. Ukraine) [CTE],
заява № 19585/18, від 21 лютого 2019 року; «Радюкін проти України» [КМТ] (Radyukin v. Ukraine) [CTE], заява № 27805/18, від 11 липня 2019 року; «Петров і Коростильов проти України» [КМТ] (Petrov
and Korostylyov v. Ukraine) [CTE], заяви № 19591/18 та № 19596/18,
від 11 липня 2019 року; «Лисенко проти України» [КМТ] (Lysenko v.
Ukraine) [CTE], заява № 38092/18, від 19 вересня 2019 року; «Цукур
та інші проти України» [КМТ] (Tsukur and Others v. Ukraine) [CTE],
заяви № 53132/18, № 53181/18 та № 59802/18, від 17 жовтня 2019
року та «Онищенко та інші проти України» [КМТ] (Onyshchenko and
Others v. Ukraine) [CTE], заява № 54434/18 та 4 інші, від 14 листопада 2019 року). Зі свого боку, Уряд висунув лише загальні твердження, обмежившись посиланням на інформацію, підготовлену адміністрацією слідчого ізолятора в березні 2018 року, тобто
через один — чотири роки після тримання заявника під вартою
у згаданих камерах (див. аналогічний підхід у рішеннях у справах
«Бєляєв та Дігтяр проти України» (Belyaev and Digtyar v. Ukraine), заяви № 16984/04 та № 9947/05, пункт 38, від 16 лютого 2012 року та
«Родзевілло проти України» (Rodzevillo v. Ukraine), заява № 38771/05,
пункт 53, від 14 січня 2016 року). Крім того, деякі згадані заявником проблеми (вологість і наявність паразитів у камерах) Уряд
взагалі не прокоментував. З огляду на наведене Суд погоджується
з наданим заявником описом умов тримання під вартою у камерах № 931 та № 911.
91. Однак щодо камер № 655 та № 661 Суд зазначає, що вони
знаходилися у корпусному відділенні 6 (див. пункт 10). Суд не
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може не звернути увагу на те, що після свого візиту до Дніпровського СІЗО у 2009 році КЗК зауважив, що блок, до якого входило
відділення 6, був відремонтований, кожна камера була обладнана
відокремленим туалетом, а вентиляція здавалася належною (див.
пункт 28). Хоча заявник тримався у цих камерах у 2012–2014 роках, Суд не може виключити, що ситуація, яку спостерігали представники КЗК у 2009 році, могла зберегтися протягом подальшого
тримання заявника під вартою у відділенні 6. Отже, він не може «поза розумним сумнівом» дійти висновку, що камери № 655
і № 661 були у такому самому стані, що й камери № 931 і № 911.
92. Насамкінець, Суд зазначає, що заявник мав щоденні прогулянки на свіжому повітрі тривалістю одна година протягом тримання його під вартою у Дніпровському СІЗО (див. пункти 17 та 79).
93. Далі Суд по черзі оцінить умови тримання заявника у чотирьох зазначених камерах.
ii) Тримання заявника під вартою у камерах № 655 і № 661
94. З 12 липня 2012 року до 08 травня 2014 року заявник тримався під вартою у камерах № 655 та № 661, в яких він мав у своєму розпорядженні 3,35 квадратні метри особистого простору
(див. пункт 10). Тому чинник простору є впливовим під час оцінки належності умов тримання заявника у цих камерах (див. згадане рішення у справі «Муршич проти Хорватії» (Muršić v. Croatia),
пункт 139). Ситуація заявника також погіршувалася у зв’язку
з перебуванням заявника у камерах протягом двадцяти трьох годин на добу, а тривалість його прогулянки обмежувалася однією
годиною. Подвір’я площею 11,5 квадратних метрів було лише на
3,8 квадратних метри більшим за самі камери (див. пункт 17) і,
вочевидь, одночасно використовувалося іншими ув’язненими.
Тому, на думку Суду, воно було занадто малим, щоб заявник мав
реальну можливість тренуватися (див. аналогічний підхід у рішенні у справі «Трепашкін проти Росії (№ 2)» (Trepashkin v. Russia
(№ 2), заява № 14248/05, пункт 118, від 16 грудня 2010 року). Таким
чином, Суд зазначає, що чинник простору був поєднаний з майже постійним перебуванням заявника всередині камери протягом одного року та десяти місяців. Ситуацію заявника можна
порівняти з іншими справами (див., наприклад, рішення у справах «Іштван Габор Ковач проти Угорщини» (Istvбn Gбbor Kovбcs v.
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Hungary), заява № 15707/10, пункт 26, від 17 січня 2012 року, в якій
заявник мав у своєму розпорядженні 3,5 квадратні метри особистого простору протягом шістдесяти семи діб, і «Трутень проти України» (Truten v. Ukraine), заява № 18041/08, пункти 51 та 54, від
23 червня 2016 року, в якій заявник мав у своєму розпорядженні 3,1 квадратні метри особистого простору протягом більш ніж
одного року), в яких Суд встановив порушення статті 3 Конвенції
за обставин, коли тримання заявників під вартою було поєднано
з їхнім перебуванням усередині камер двадцять три години на
добу. Тому Суд доходить висновку, що в цій справі також було порушено статтю 3 Конвенції (див. також згадане рішення у справі
«Муршич проти Хорватії» (Muršić v. Croatia), пункт 139).
iii) Тримання заявника під вартою у камері № 931
95. З 08 до 26 травня 2014 року заявник тримався у камері
№ 931, в якій він мав у своєму розпорядженні 2,6–3,25 квадратні
метри особистого простору, залежно від кількості осіб, які трималися разом з ним (див. пункт 11). Навіть припустивши, що
у його розпорядженні була остання згадана площа особистого
простору протягом більшої частини часу проведеного у цій камері (див. аналогічний підхід у рішенні у справі «Гаспарі проти
Вірменії» (Gaspari v. Armenia), заява № 44769/08, пункт 60, від 20 вересня 2018 року), питання простору досі залишається впливовим
чинником під час оцінки належності умов тримання під вартою
(див. згадане рішення у справі «Муршич проти Хорватії» (Muršić v.
Croatia), пункт 139). Ситуація заявника також погіршувалася іншими аспектами умов його тримання під вартою (див. пункти 90
та 92). На думку Суду, сукупний вплив зазначених чинників становив порушення статті 3 Конвенції.
iv) Тримання заявника під вартою у камері № 911
96. З 26 травня 2014 року до 22 березня 2017 року заявник тримався у камері № 911. З 26 травня 2014 року до 01 січня 2015 року
він мав у своєму розпорядженні 2,6–3,25 квадратні метри особистого простору, залежно від кількості осіб, які трималися разом
з ним; а з 01 січня 2015 року до 22 березня 2017 року — у різні розділені у часі періоди, 2,6, 3,25 або 4,3 квадратні метри особистого
простору (див. пункт 12).
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97. Зокрема, з 01 січня 2015 року до 22 березня 2017 року протягом низки непослідовних періодів тривалістю від тридцяти
восьми до 177 діб заявник мав у своєму розпорядженні 2,6 квадратні метри особистого простору. На думку Суду, з огляду на
їхню тривалість жоден з цих періодів не міг бути використаний
для спростування обґрунтованої презумпції порушення статті 3
Конвенції (див. згадане рішення у справі «Муршич проти Хорватії» (Muršić v. Croatia), пункти 151 і 152, в якій навіть коротший
період тривалістю двадцять сім діб не міг бути використаний
для спростування такої презумпції). Крім того, було декілька
інших непослідовних періодів тривалістю одна — чотирнадцять
діб, протягом кожного з яких заявник також мав у своєму розпорядженні 2,6 квадратні метри особистого простору. Хоча ці
непослідовні періоди були короткими, на думку Суду, такі обмеження особистого простору до менше ніж 3 квадратних метрів
повинні вважатися частиною більш довгого, постійного тримання заявника під вартою у камері № 911 (див., аналогічний підхід
у згаданому рішенні у справі «Гаспарі проти Вірменії» (Gaspari v.
Armenia), пункт 57). У будь-якому випадку ці умови не були компенсовані іншими чинниками (див. згадане рішення у справі
«Муршич проти Хорватії» (Muršić v. Croatia), пункт 138 та рішення у справі «Нікітін та інші проти Естонії» (Nikitin and Others
v. Estonia), заява № 23226/16 та 6 інших, пункт 179, від 29 січня
2019 року). Навпаки, прогулянки заявника були обмежені, а також існували інші обставини, які обтяжували умови тримання
його під вартою (див. пункти 90 та 92). Тому Суд вважає, що Уряд
не спростував обґрунтовану презумпцію порушення статті 3
Конвенції щодо періодів тривалістю від однієї до чотирнадцяти
діб, коли заявник мав у своєму розпорядженні 2,6 квадратні метри особистого простору.
98. Щодо періодів, протягом яких заявник мав у своєму розпорядженні 3,25 квадратні метри особистого простору, та навіть
припустивши, що з 26 травня 2014 року до 01 січня 2015 року більшість часу він мав у своєму розпорядженні 3,25 квадратні метри
особистого простору, чинник простору погіршувався у зв’язку
з іншими аспектами умов тримання його під вартою (див. пунк
ти 90 та 92). Їхній сукупний вплив також становив порушення
статті 3 Конвенції.
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99. Насамкінець, протягом декількох непослідовних періодів
у часі, тривалістю від однієї до дванадцяти діб, заявник мав у своєму розпорядженні 4,3 квадратні метри особистого простору, тому
жодного питання стосовно особистого простору не порушується
(див. згадане рішення у справі «Муршич проти Хорватії» (Muršić
v. Croatia), пункт 140). Крім того, Суд зазначає, що у своїх зауваженнях заявник конкретно пов’язував стверджуване порушення
статті 3 Конвенції з періодами, протягом яких він мав у своєму
розпорядженні менше трьох або від трьох до чотирьох квадратних метрів особистого простору (див. пункт 79). Тому Суд не буде
робити жодних висновків щодо періодів, протягом яких заявник
мав у камері № 911 4,3 квадратні метри особистого простору.
v) Висновок
100. Суд вважає, що було порушено статтю 3 Конвенції у зв’язку
з умовами тримання заявника під вартою у Дніпровському СІЗО
(окрім періодів, протягом яких він мав у своєму розпорядженні
4,3 квадратні метри особистого простору в камері № 911).
3. Умови перевезення та тримання заявника під вартою
у дні проведення засідань

101. З 08 листопада 2012 року до 12 березня 2018 року заявника 392 рази перевозили з Дніпровського СІЗО до районного суду
(див. пункт 21). Оскільки впродовж кожного дня проведення судових засідань умови перевезення заявника чергувалися з умовами
його тримання під вартою у суді, Суд оцінить ці умови разом (див.
аналогічних підхід у рішеннях у справах «Селезньов проти Росії»
(Seleznev v. Russia), заява № 15591/03, пункти 57–63, від 26 червня
2008 року та «Світлана Казьміна проти Росії» (Svetlana Kazmina v.
Russia), заява № 8609/04, пункти 76–79, від 02 грудня 2010 року).
102. Насамперед, Суд зазначає, що у нього відсутня інформація від сторін про особистий простір, доступний заявнику в автомобілях спеціального призначення та у камерах для очікування у суді. Так, у своїх первинних доводах заявник лише зазначив
у загальних і знеособлених формулюваннях, що один з автомобілів спеціального призначення складався з двох камер, одна
площею 2,1–2,2 квадратні метри та розрахована на шість–десять
осіб, а інша площею 0,4 квадратні метри та розрахована на одну
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особу; він не вказав, чи перевозили його особисто в одній або
обох цих камерах, скільки ще ув’язнених перевозилося разом з
ним і скільки разів. Він лише стверджував, що у камерах зазвичай
трималося від трьох до семи ув’язнених. Ані у своїх первинних
доводах, ані у подальших зауваженнях заявник, який повинен
був надати достатньо детальний опис стверджуваних подій (див.
згадане рішення у справі «Ананьєв та інші проти Росії» (Ananyev
and Others v. Russia), пункт 122), не вказав площу камер в інших
автомобілях спеціального призначення. Він також не зазначив,
зі скількома ув’язненими та скільки разів його особисто перевозили в різних автомобілях спеціального призначення і тримали
у камерах для очікування у суді. Він також не стверджував, що
не міг надати всю або частину цієї інформації. Суд також бере до
уваги абстрактну та знеособлену мову, використану заявником
в його первинних доводах (див. пункти 22 та 25). Заявник, якого
представляв захисник, мав достатньо можливостей деталізувати
ці твердження після повідомлення Уряду про скарги. Однак він
не деталізував, як та якою мірою описане в його загально сформульованих твердженнях вплинуло на його індивідуальну ситуацію. За відсутності цієї інформації та відомостей Суд не може
здійснити жодну оцінку щодо особистого простору, доступного
заявнику в автомобілях спеціального призначення та в камерах
суду (див., mutatis mutandis, рішення у справі «Закшевський проти
України» (Zakshevskiy v. Ukraine), заява № 7193/04, пункти 75, 77 і 78,
від 17 березня 2016 року).
103. Суд також зазначає, що у своїх зауваженнях у відповідь
на зауваження Уряду заявник не підтримав свої первинні доводи
про неналежне освітлення та температуру в автомобілях спеціального призначення; він лише чітко вказав про проблеми з вентиляцією (див. пункт 80). Так само, він не підтримав свої первинні
доводи про відсутність доступу до природного освітлення та відсутність столів у камерах для очікування, а також про проблеми
з використанням туалету; а вказав лише про відсутність вентиляції у цих камерах (див. пункт 81). З цього випливає, що єдиний
аспект умов перевезення та тримання заявника під вартою у дні
проведення судових засідань, який необхідно розглянути, — це
проблеми з вентиляцією в автомобілях спеціального призначення та камерах для очікування у суді.
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104. Суд зазначає, що доводи заявника про неналежну вентиляцію в автомобілях спеціального призначення у цілому підтверджуються доповіддю НПМ за 2013 рік (див. пункт 47). До того ж навіть припустивши про перевезення заявника у вказаних
Урядом автомобілях Суд зауважує, що в актах від 21 листопада
2017 року було зазначено, що вентиляція працювала лише в одному з них, тоді як в інших вона була «доступною» (див. пункт 23).
Крім того, акти були складені більш ніж через п’ять років після
першого перевезення заявника, і навіть акт, в якому було зазначено про працюючу систему вентиляції в одному з автомобілів, не
обов’язково відображав його фактичний стан на момент перевезення заявника (див., mutatis mutandis, згадані рішення у справах
«Бєляєв та Дігтяр проти України» (Belyaev and Digtyar v. Ukraine),
пункт 38 та «Родзевілло проти України» (Rodzevillo v. Ukraine), пункт
53). Стосовно відсутності вентиляції у камерах для очікування суду, то це було підтверджено листом від 25 травня 2015 року (див.
пункт 26). Тому Суд вважає, що доводи заявника щодо цього не
були спростовані Урядом.
105. Суд пам’ятає про кількість разів, коли заявник був змушений знаходитися у погано вентильованих або невентильованих камерах в автомобілях спеціального призначення та суді,
і погоджується, що ця обставина могла заподіяти йому певний
рівень незручності. Проте Суд також зазначає, що заявник не надав жодних доводів щодо характеру та рівня його стверджуваних
страждань через ці незручності та не продемонстрував, чи досягла ця незручність сама собою рівня суворості, який підпадає під
дію статті 3 Конвенції. За таких обставин Суд вважає, що заявник не висунув небезпідставну скаргу на умови його перевезення
в автомобілях спеціального призначення та тримання під вартою
у камерах суду у дні проведення засідань (див., mutatis mutandis,
рішення у справах «Темченко проти України» (Temchenko v. Ukraine),
заява № 30579/10, пункт 97, від 16 липня 2015 року та «Корбан проти України» (Korban v. Ukraine), заява № 26744/16, пункти 106 та 108,
від 04 липня 2019 року).
106. Отже, ця частина заяви є явно необґрунтованою та має
бути відхилена відповідно до підпункту «а» пункту 3 та пункту 4
статті 35 Конвенції.
380

Сукачов проти України

II. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 13 КОНВЕНЦІЇ
107. Заявник також скаржився по суті за статтею 13 Конвенції
на відсутність ефективних засобів юридичного захисту в Україні
у зв’язку з його скаргами за статтею 3 Конвенції. Це положення
передбачає:
«Кожен, чиї права та свободи, визнані в [цій] Конвенції, було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які здійснювали свої офіційні повноваження.»
A. Доводи сторін

1. Заявник

108. Заявник стверджував, що не мав жодних ефективних
засобів юридичного захисту у зв’язку з його скаргами за статтею 3 Конвенції. Скарги адміністрації Дніпровського СІЗО не
дали б жодного позитивного результату, оскільки погані умови
тримання під вартою були системною проблемою в Україні. Щодо можливості звернутися зі скаргами до прокурора, на яку послався Уряд, то в рішенні у справі «Мельник проти України» (Melnik
v. Ukraine), заява № 72286/01, пункт 69, від 28 березня 2006 року)
Суд постановив, що Уряд не продемонстрував, що така скарга
могла б призвести до покращення умов тримання під вартою,
які суперечили статті 3 Конвенції. Цей висновок був повторений у низці інших справ, в яких Суд встановлював, що заявники не мали у своєму розпорядженні жодного ефективного засобу
юридичного захисту у зв’язку з їхніми аналогічними скаргами.
Таким чином, заявник вважав, що не було жодного доступного
йому ефективного засобу юридичного захисту у зв’язку з його
скаргою за статтею 3 Конвенції.
2. Уряд

109. Посилаючись на статтю 8 Кодексу 2003 року (див.
пункт 64) Уряд стверджував, що заявник мав можливість звернутися до прокурора зі скаргою на умови тримання. Він звертався
до прокурора зі скаргами на санітарно-гігієнічні умови тримання
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його під вартою, але не на умови тримання у вказаних у цій заяві камерах або умови його перевезення та тримання під вартою
у дні проведення засідань. За результатами перевірки скарг заявника прокурор надав обґрунтовану відповідь (див. пункти 18
і 20). Отже, заявник мав у своєму розпорядженні ефективний національний засіб юридичного захисту у зв’язку з його скаргою за
статтею 3 Конвенції, а тому статтю 13 Конвенції порушено не було. Насамкінець, Уряд посилався на законопроєкт 2016 року, який
передбачав превентивні та компенсаційні засоби юридичного
захисту у зв’язку з неналежними умовами тримання під вартою
(див. пункт 72).
B. Оцінка Суду

1. Прийнятність

110. Суд зазначає, що визнав явно необґрунтованою скаргу заявника на умови його перевезення та тримання під вартою у дні
проведення судових засідань. Отже, щодо цього не було подано
небезпідставну скаргу за статтею 13 Конвенції (див. згадане рішення у справі «Темченко проти України» (Temchenko v. Ukraine),
пункт 98).
111. Щодо скарги на стверджувану відсутність засобів юридичного захисту у зв’язку зі скаргою на умови тримання під вартою
у Дніпровському СІЗО Суд зазначає, що вона не є явно необґрунтованою у розумінні підпункту «а» пункту 3 статті 35 Конвенції;
також не є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Отже, вона
має бути визнана прийнятною.
2. Суть

a) Загальні принципи
112. Стаття 13 Конвенції гарантує наявність на національному
рівні засобу юридичного захисту, здатного забезпечити втілення
суті конвенційних прав і свобод незалежно від того, в якій формі вони закріплені в національному законодавстві. Таким чином,
дія цього положення полягає у вимозі забезпечення національного засобу юридичного захисту, який може по суті врегулювати небезпідставну скаргу за Конвенцією та надати відповідне
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відшкодування. Цей засіб юридичного захисту має бути ефективним у теорії та на практиці. Така ефективність не залежить
від визначеності позитивного результату для зацікавленої особи
(див., наприклад, рішення у справі «Хірсі Джамаа та інші проти
Італії» [ВП] (Hirsi Jamaa and Others v. Italy) [GC], заява № 27765/09,
пункт 197, ЄСПЛ 2012).
113. Обсяг зобов’язань за статтею 13 Конвенції залежить від
характеру скарги за Конвенцією. Щодо скарг за статтею 3 Конвенції на умови тримання під вартою, то можливі два види відшкодування: покращення таких умов і відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок них. Для особи, яка тримається в таких умовах,
найціннішим є засіб юридичного захисту, здатний швидко припинити триваюче порушення. Проте як тільки таку особу звільняють або поміщують в умови, які відповідають вимогам статті 3
Конвенції, ця особа повинна мати забезпечене правовою санкцією
право на відшкодування за будь-яке порушення, які вже мало
місце. Так, у справі «Домьян проти Угорщини» (Domjбn v. Hungary),
заява № 5433/17, пункт 25, від 14 листопада 2017 року), яка була
визнана неприйнятною відповідно до згаданого пілотного рішення у справі «Варга та інші проти Угорщини» (Varga and Others v.
Hungary), Суд зазначив, що у відповідному національному законодавстві були дві передумови для застосування компенсаційного
засобу юридичного захисту: по-перше, попереднє використання
превентивного засобу юридичного захисту, якщо кількість діб,
проведених у неналежних умовах, перевищила тридцять (якщо
неналежні умови тримання під вартою існували протягом довшого періоду, то непотрібно було подавати ще одну скаргу упродовж
трьох місяців); і по-друге, дотримання шестимісячного строку,
який розпочинався з дати, коли неналежні умови тримання під
вартою припинили існувати або, для осіб, які вже були звільнені на
момент набрання чинності новим законом, з конкретної встановленої законом дати. Суд дійшов висновку, що жодна з цих передумов не вбачалася необґрунтованою перешкодою для доступності
засобу юридичного захисту. Отже, превентивні та компенсаційні
засоби юридичного захисту могли доповнювати один одного, щоб
вважатися ефективними (див. згадані рішення у справах «Ананьєв та інші проти Росії» (Ananyev and Others v. Russia), пункти 96–
98 і 214 та «Нешков та інші проти Болгарії» (Neshkov and Others v.
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Bulgaria), пункт 181; див. також згадане рішення у справі «Варга та
інші проти Угорщини» (Varga and Others v. Hungary), пункти 48 і 49 та
рішення у справі «Улемек проти Хорватії» (Ulemek v. Croatia), заява
№ 21613/16, пункт 72, від 31 жовтня 2019 року [не остаточне]).
Для цілей вичерпання національних засобів юридичного захисту за статтею 35 Конвенції Суд постановив, що за відсутності
превентивного засобу юридичного захисту, який передбачає
ефективну можливість, якою могли та повинні були скористуватися заявники протягом тримання їх під вартою, використання
компенсаційного засобу юридичного захисту після закінчення
існування незадовільних умов тримання під вартою зазвичай
є ефективним засобом юридичного захисту. Проте якщо ефективний превентивний засіб юридичного захисту був створений,
то заявники, які тримаються під вартою, як правило, не можуть
бути звільнені від зобов’язання ним скористатися. Іншими словами, перед зверненням до Суду зі скаргами вони повинні спочатку скористатися доступним та ефективним превентивними
засобом юридичного захисту і згодом, за необхідності, відповідним компенсаційним засобом. Якщо використання доступного
та ефективного в інших випадках засобу юридичного захисту
є безуспішним через невелику тривалість перебування заявника
у неналежних умовах, єдиним доступним вибором буде компенсаційний засіб юридичного захисту, який передбачає можливість
отримання відшкодування за попереднє поміщення у такі умови. Цей період може залежати від багатьох чинників, пов’язаних
з порядком функціонування національної системи засобів юридичного захисту та характером стверджуваної неналежності умов
тримання заявника під вартою. У будь-якому випадку компенсаційний засіб юридичного захисту у цьому контексті зазвичай необхідно використати упродовж шести місяців після припинення
існування стверджуваних неналежних умов тримання під вартою. Це, звичайно, не перешкоджає можливості, що національне
законодавство передбачає різний порядок використання засобів
юридичного захисту або довший встановлений строк для використання компенсаційного засобу. У цьому випадку використання такого засобу визначається відповідними національними порядком і строками (див. згадане рішення у справі «Улемек проти
Хорватії» (Ulemek v. Croatia), пункти 82–83 та 86–90).
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114. Орган державної влади, зазначений у статті 13 Конвенції,
не обов’язково є судовим органом. Суд вже постановляв, що засоби юридичного захисту у зв’язку з умовами тримання під вартою, які забезпечуються адміністративними органами державної влади, можуть задовольнити вимоги цього положення. Проте повноваження та процесуальні гарантії, якими володіє такий
орган держаної влади, мають значення для визначення, чи буде
доступний засіб юридичного захисту ефективним. Наприклад,
щоб превентивний засіб юридичного захисту у зв’язку з умовами
тримання під вартою, який забезпечується адміністративним органом державної влади, був ефективним, такий орган має: (i) бути
незалежним від пенітенціарних органів; (ii) забезпечувати ефективну участь ув’язненого у розгляді його скарги; (iii) забезпечувати оперативний та ретельний розгляд скарги; (iv) мати у своєму
розпорядженні широкий спектр юридичних засобів для усунення
проблем, які призвели до цієї скарги; та (v) бути здатним ухвалювати обов’язкові рішення, які підлягають виконанню, у достатньо
короткий строк (див. згадані рішення у справах «Ананьєв та інші
проти Росії» (Ananyev and Others v. Russia), пункти 214–216 та 219 та
«Нешков та інші проти Болгарії» (Neshkov and Others v. Bulgaria), пункти 182 і 183).
115. Щодо компенсаційних засобів юридичного захисту тягар
доведення, який покладається на ув’язненого, не повинен бути
надмірним. Хоча від нього може вимагатися подання небезпідставної скарги та доступних йому доказів, таких, як детальний
опис оскаржуваних умов, показання свідків або скарги до адміністрації пенітенціарної установи чи контролюючих органів
і відповіді від них, після чого тягар доведення покладається на
органи державної влади, які мають спростувати ці твердження.
Крім того, процесуальні норми, які регулюють розгляд позовів
про відшкодування шкоди, мають відповідати принципу справедливості, закріпленому у пункті 1 статті 6 Конвенції, у тому
числі вимозі розумного строку, а норми, які регулюють судові
витрати, не повинні покладати надмірний тягар на ув’язненого,
якщо його позов виправданий. Насамкінець, не потрібно вимагати, щоб ув’язнений вказував на конкретних посадових осіб, причетних до незаконного поводження, оскільки погані умови тримання під вартою необов’язково спричинені помилками окремих
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посадових осіб, а часто є результатом більш широкомасштабних
чинників (див. згадані рішення у справах «Ананьєв та інші проти
Росії» (Ananyev and Others v. Russia), пункти 228 і 229 та «Нешков та
інші проти Болгарії» (Neshkov and Others v. Bulgaria), пункт 184).
116. Ефективним засобом юридичного захисту, який вимагається статтею 13 Конвенції, є такий засіб, згідно з яким орган
державної влади або суд, що приймає рішення у справі, повинен
розглянути скаргу за Конвенцією по суті. У справах, аналогічних
цій справі, щоб національний засіб юридичного захисту у зв’язку
з умовами тримання під вартою був ефективним, зазначений орган державної влади або суд має розглянути дії або бездіяльність,
які нібито становили порушення статті 3 Конвенції, відповідно до
принципів і стандартів, встановлених цим Судом у його практиці
щодо зазначеного положення. Просте посилання на це положення
у національних рішеннях не є достатнім; розгляд справи повинен
відповідати стандартам, які випливають з практики Суду (див.
згадане рішення у справі «Нешков та інші проти Болгарії» (Neshkov
and Others v. Bulgaria), пункти 185–187).
117. Якщо орган державної влади або суд встановлює, що
було порушено статтю 3 Конвенції у зв’язку з умовами, в яких
ув’язнений перебував або перебуває, він повинен надати належне відшкодування. У контексті превентивних засобів юридичного
захисту відшкодування, залежно від характеру основної проблеми, може складатися із заходів, які впливають лише на відповідного ув’язненого, або — наприклад, якщо справа стосується переповненості, — із ширших заходів, здатних усунути ситуацію
масових і супутніх порушень прав ув’язнених внаслідок неналежних умов тримання у конкретній пенітенціарній установі.
У контексті компенсаційних засобів юридичного захисту грошове
відшкодування має бути доступним будь-якому нинішньому або
колишньому ув’язненому, який тримався в нелюдських чи таких,
що принижували гідність, умовах, і подав заяву у зв’язку з цим.
Висновок про порушення вимог статті 3 Конвенції призводить до
виникнення обґрунтованої презумпції заподіяння ув’язненому
моральної шкоди. Національні норми та практика, які регулюють
дію засобу юридичного захисту, повинні враховувати цю презумпцію, а не передбачати присудження відшкодування залежно
від можливості ув’язненого довести існування моральної шкоди
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у вигляді емоційного стресу. Насамкінець, ув’язнені повинні мати
можливість скористатися засобами юридичного захисту без страху, що це призведе до покарання або негативних наслідків (там
само, пункти 188–191).
b) Застосування зазначених принципів у цій справі
i) Превентивні засоби юридичного захисту
118. Суд зазначає, що Уряд посилався на статтю 8 Кодексу
2003 року, яка стосується права ув’язнених звертатися зі скаргами до різних органів державної влади, у тому числі прокурора.
Проте він також зазначає, що цей Кодекс стосується засуджених,
а не осіб, взятих під варту під час досудового слідства, як заявник у цій справі. Однак, стаття 9 Закону України «Про попереднє
ув’язнення» передбачає аналогічне право для осіб, узятих під варту (див. пункт 54).
119. У низці справ Суд вже розглядав ефективність звернення
до прокурора зі скаргою. Так, ще у 2006 році він постановив, що
відповідно до Закону України «Про попереднє ув’язнення» або Закону України «Про прокуратуру» подана прокурору скарга не була
ефективним і доступним засобом юридичного захисту, оскільки
статус прокуратури в національному законодавстві та її конкретна
роль «обвинувачення» під час розслідування кримінальних справ
не забезпечували належні гарантії для незалежного та неупередженого розгляду скарги. Крім того, така скарга не могла призвести
до застосування превентивних або компенсаційних засобів. Суд
вже постановив, що проблеми, пов’язані з умовами тримання під
вартою, стосувалися не індивідуальної ситуації, а мали структурний характер (див. рішення у справі «Коваль проти України» (Koval
v. Ukraine), заява № 65550/01, пункт 95, від 19 жовтня 2006 року).
З того часу Суд відхиляв аналогічні посилання Уряду в низці інших справ (див., наприклад, рішення у справах «Яковенко проти
України» (Yakovenko v. Ukraine), заява № 15825/06, пункт 75, від
25 жовтня 2007 року; «Коктиш проти України» (Koktysh v. Ukraine),
заява № 43707/07, пункт 86, від 10 грудня 2009 року; «Знайкін проти України» (Znaykin v. Ukraine), заява № 37538/05, пункт 42, від
07 жовтня 2010 року; «Іглін проти України» (Iglin v. Ukraine), заява
№ 39908/05, пункт 43, від 12 січня 2012 року; згадане рішення
у справі «Бєляєв та Дігтяр проти України» (Belyaev and Digtyar v.
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Ukraine), пункт 31; рішення у справах «Самойлович проти України»
(Samoylovich v. Ukraine), заява № 28969/04, пункт 55, від 16 травня
2013 року; «Горбатенко проти України» (Gorbatenko v. Ukraine), заява
№ 25209/06, пункт 125, від 28 листопада 2013 року; «Зінченко проти України» (Zinchenko v. Ukraine), заява № 63763/11, пункт 53, від
13 березня 2014 року; згадане рішення у справі «Родзевілло проти
України» (Rodzevillo v. Ukraine), пункт 41; та рішення у справі «Зак
шевський проти України» (Zakshevskiy v. Ukraine), заява № 7193/04,
пункт 59, від 17 березня 2016 року).
120. Суд також зазначає, що у правовій системі України прокурор несе відповідальність за нагляд за дотриманням законів
при застосуванні заходів, пов’язаних з обмеженням свободи.
Здійснюючи цю функцію, прокурор має право вимагати від відповідних посадових осіб усунення будь-яких порушень, а також
причин та умов, що їм сприяли (див. пункти 58 і 59). Хоча прокурор безсумнівно має повноваження відігравати важливу роль
у забезпеченні належних умов тримання під вартою, з огляду
на процесуальні недоліки скарга прокурору також не відповідає
вимогам ефективного засобу юридичного захисту. Так, подібна
скарга не ґрунтується на особистому праві ув’язненого на отримання відшкодування, а вимога розгляду такої скарги за участю
ув’язненого або забезпечення прокурором такої участі відсутня
(у тому числі можливість прокоментувати отримані прокурором
доводи начальника слідчого ізолятора, задати питання та надати
додаткові доводи). Питання буде вирішуватися лише між прокурором і відповідною установою, а ув’язнений матиме право лише отримати інформацію, яким чином прокурор розглянув його
скаргу (див., аналогічний підхід у згаданих рішеннях у справах
«Ананьєв та інші проти Росії» (Ananyev and Others v. Russia), пункти
104 та 216 та «Нешков та інші проти Болгарії» (Neshkov and Others v.
Bulgaria), пункт 212).
121. Крім того, навіть якщо ув’язнений отримує від прокурора наказ, який вимагатиме від адміністрації пенітенціарної
установи усунути порушення прав ув’язненого, забезпечивши
належні умови тримання під вартою, його особисте становище
у вже переповненій установі зможе поліпшитися лише за рахунок
і на шкоду іншим ув’язненим. З огляду на структурний характер
проблеми, яку Суд виявив у низці інших справ проти України та
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підтвердив у цій справі (див. пункти 135–143), в адміністрації
не буде можливості задовольнити велику кількість аналогічних
звернень (див., mutatis mutandis, згадані рішення у справах «Ананьєв та інші проти Росії» (Ananyev and Others v. Russia), пункт 111
та «Нешков та інші проти Болгарії» (Neshkov and Others v. Bulgaria),
пункт 63).
122. У цій справі Уряд не надав жодної нової інформації щодо
того, як звернення до прокурора зі скаргою про неналежні умови тримання під вартою могло б запобігти стверджуваному порушенню або його продовженню, або надати заявнику належне
відшкодування. Тому, як і у попередніх справах проти України,
Суд доходить висновку, що така скарга не відповідає вимозі ефективного засобу юридичного захисту.
123. Суд також зауважує, що єдиним запропонованим Урядом у цій справі національним засобом юридичного захисту було звернення до прокурора зі скаргою. Як було встановлено, така скарга не може вважатися ефективним засобом юридичного
захисту. У низці аналогічних справ Уряд пропонував інші нібито ефективні засоби юридичного захисту у зв’язку зі скаргами,
пов’язаними з умовами тримання під вартою. Розглянувши їх,
Суд встановив, що вони також були неефективними, зокрема,
звернення до адміністрації СІЗО зі скаргами (див., наприклад,
згадане рішення у справі «Зінченко проти України» (Zinchenko v.
Ukraine), пункт 53) або до будь-якого іншого органу державної
влади (див., наприклад, згадане рішення у справі «Коваль проти
України» (Koval v. Ukraine), пункт 96), а також звернення до судів
з цивільним або адміністративним позовом (див., наприклад, рішення у справі «Маленко проти України» (Malenko v. Ukraine), заява
№ 18660/03, пункт 37, від 19 лютого 2009 року; згадане рішення
у справі «Іглін проти України» (Iglin v. Ukraine), пункт 43; рішення у справах «Самойлович проти України» (Samoylovich v. Ukraine),
заява № 28969/04, пункт 55, від 16 травня 2013 року та «Коберник
проти України» (Kobernik v. Ukraine), заява № 45947/06, пункт 38,
від 25 липня 2013 року). Суд враховує, що оскаржувані проблеми мали структурний характер і не стосувалися лише особистого
становища заявників. Він вважає, що з цих самих підстав наведені засоби юридичного захисту також будуть неефективними
і в цій справі.
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ii) Компенсаційні засоби юридичного захисту
124. Суд зазначає, що Уряд не стверджував, що будь-які такі
засоби юридичного захисту були доступні заявнику у цій справі.
iii) Висновок
125. Тому Суд зазначає, що було порушено статтю 13 Конвенції у поєднанні зі статтею 3 Конвенції у зв’язку з відсутністю у заявника ефективного засобу юридичного захисту для оскарження
умов тримання його під вартою у Дніпровському СІЗО.
III. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 46 КОНВЕНЦІЇ
126. Відповідна частина статті 46 Конвенції передбачає:
«1. Високі Договірні Сторони зобов’язуються виконувати остаточні
рішення Суду в будь-яких справах, у яких вони є сторонами.
2. Остаточне рішення Суду передається Комітетові Міністрів, який
здійснює нагляд за його виконанням.»

A. Доводи сторін

1. Заявник

127. Заявник стверджував, що не міг надати коментарі щодо
доцільності застосування до цієї справи процедури пілотного рішення, і залишив це питання на розсуд Суду. Водночас заявник
стверджував, що більшість згаданих Урядом позитивних змін відбулися лише нещодавно, а деякі з них — вже після подання ним
цієї заяви. Заявник тримався у неналежних умовах у Дніпровському СІЗО з липня 2012 року. Отже, незалежно від згаданих Урядом
реформ, його права за статтями 3 та 13 Конвенції були порушені.
2. Уряд

128. Уряд стверджував, що пенітенціарна реформа в Україні
розпочалася у 2016 році. Їй передувало внесення змін до Кодексу
2003 року (див. пункти 64 і 65), які розширили права ув’язнених
і змінили вимоги до умов тримання їх під вартою відповідно
до європейських стандартів. У вересні 2016 року Верховна Рада
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України прийняла декілька законів, спрямованих на покращення
доступу до правосуддя взятих під варту та засуджених осіб; на виконання покарань і реалізацію засудженими їхніх прав; гуманізацію порядку та умов виконання покарань і застосування нових
заохочень та покарань до засуджених осіб. Ці закони зробили процес винесення вироку більш гуманним і забезпечили механізми,
які дозволяли засудженим реалізовувати свої права. У 2017 році
було прийнято Концепцію (див. пункти 68–71). Щодо засобів юридичного захисту у зв’язку з неналежними умовами тримання під
вартою Уряд посилався на законопроєкт 2016 року (див. пункт 72).
Він також стверджував, що Міністерство юстиції України підготувало низку інших законопроєктів.
129. Крім того, до Правил 2013 року (див. пункти 66 і 67) були
внесені зміни, щоб дозволити особам, взятим під варту, надсилати онлайн скарги до НПМ, адміністрацій пенітенціарних установ
і прокурорів зі скаргами на погані умови тримання під вартою
онлайн. Ця послуга надала широкий спектр інструментів для подання електронних скарг і направлення їх одному або декільком
адресатам, для отримання та перегляду відповідей, і доступу до
історії кореспонденції. У вісімдесяти шести пенітенціарних установах були встановлені вісімдесят шість комплектів обладнання
та 104 термінали для відправлення таких скарг.
130. У травні 2016 року Державна пенітенціарна служба України була ліквідована, а її обов’язки були покладені на Міністерство
юстиції України; таким чином, відповідальність за пенітенціарні установи була передана останньому. У 2016 році були проведені ремонтні роботи у 889 об’єктах, які належали пенітенціарним установам (будівлі, інженерні споруди та мережі), на суму
20,6 мільйонів українських гривень (далі — грн). Відповідно до
бюджетних запитів, зроблених Міністерством юстиції України,
у 2016 році капітального та поточного ремонту потребували 952
об’єкти на суму 53,6 мільйонів грн, а у 2017 році — 856 об’єктів на
суму 59,68 мільйонів грн. У вересні 2017 року Міністерство юстиції України ухвалило перелік з одинадцяти виправних центрів або установ виконання покарань, які підлягали консервації.
Для раціонального розподілу засуджених та осіб, узятих під варту,
і запобігання переповненості були створені частини з камерами
попереднього ув’язнення в установах мінімального та середньо391
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го рівня безпеки та спеціалізованих лікарнях. Тривала подальша
робота над законодавчою та інституційною реорганізацією ДКВС,
цей процес вимагав значної фінансової підтримки та співпраці
багатьох органів державної влади.
131. Уряд також зазначив, що у 2016 році в Міністерстві юстиції України був створений відділ для інспекції дотримання прав
людини в пенітенціарних установах. У 2017 році він перевірив
двадцять пенітенціарних установ і надіслав міжрегіональному
управлінню Міністерства юстиції України рекомендації щодо
усунення виявлених порушень і вжиття заходів.
132. Уряд також стверджував, що пенітенціарна реформа
в Україні проводилася за підтримки міжнародних організацій
та інших держав. Так, у рамках співпраці з Радою Європи у 2011–
2014 роках було здійснено: (a) реалізацію проєкту «Підтримка пенітенціарної реформи в Україні», спрямованого на підтримку та
розвиток діяльності, пов’язаної з введенням системи пробації,
а також на вдосконалення управління пенітенціарними установами та органами і слідчими ізоляторами в Україні; та (b) участь у
проєкті «Боротьба з жорстоким поводженням і безкарністю», який
фокусувався на вдосконаленні ефективності децентралізованих
превентивних механізмів у пенітенціарних установах шляхом
посилення функціональних можливостей інститутів громадянського суспільства. У результаті реалізації останнього проєкту були
розроблені двадцять три рекомендації щодо оцінки механізмів,
які дозволяють засудженим висувати скарги на жорстоке поводження. Зацікавлені сторони проєкту визнали, що ані існуючі механізми подання скарг стверджуваними потерпілими від жорстокого поводження, ані реакція органів державної влади на них, не
відповідали принципам незалежності та неупередженості, оперативності, достатньої залученості потерпілого та прозорості громадського контролю. У 2015 році був запущений проєкт «Подальша підтримка пенітенціарної реформи в Україні». Він фокусувався на вдосконаленні реабілітаційного підходу під час виконання
кримінальних покарань і вдосконаленні порядку та практики перевірки установ виконання покарань і розгляду скарг, висунутих
особами, взятими під варту, та засудженими. Одним з результатів
співпраці з Радою Європи стала також підготовка буклету про
управління установами виконання покарань, кодексу поведінки
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для працівників цих установ і посібника щодо пенітенціарної системи та прав людини, а також розробка стандартів оцінки роботи
пенітенціарних установ. Насамкінець, в Україні був врахований
досвід інших країн у запровадженні системи пробації.
133. Уряд також стверджував, що під час 1302-го засідання
(див. пункт 39) Комітет міністрів із задоволенням вказав на законодавчі та адміністративні заходи, вжиті для реформування
пенітенціарної системи. Враховуючи обставини цієї справи та
проведені реформи, Уряд дійшов висновку, що до цієї справи було
недоречно застосовувати процедуру пілотного рішення.
B. Оцінка Суду

1. Загальні принципи

134. Відповідні принципи щодо застосування статті 46 Конвенції у пілотному рішенні були узагальнені в згаданому рішенні
у справі «Ананьєв та інші проти Росії» (Ananyev and Others v. Russia),
пункти 180–183; див. також згадані рішення у справах «Нешков
та інші проти Болгарії» (Neshkov and Others v. Bulgaria), пункт 267,
«Варга та інші проти Угорщини» (Varga and Others v. Hungary), пунк
ти 94–97) так:
i) У контексті статті 1 Конвенції пункт 1 статті 46 Конвенції
покладає на державу-відповідача зобов’язання вживати
під контролем Комітету міністрів належні загальні та/або
індивідуальні заходи для захисту прав заявника, порушення яких встановлює Суд. Такі заходи повинні також
вживатися щодо інших осіб, які перебувають у становищі
заявника, зокрема шляхом вирішення проблем, які призвели до висновків Суду. Комітет міністрів неодноразово
наголошував на цьому зобов’язанні під час нагляду за виконанням рішень Суду;
ii) Для сприяння ефективному виконанню його рішень у цьо
му контексті Суд може скористатися процедурою пілотного рішення, яка дозволяє йому визначити структурну
проблему, яка призводить до порушення, та вказати заходи, які держава-відповідач повинна вжити для вирішення
цієї проблеми. Проте цей підхід застосовується з повагою
до функцій конвенційних органів: відповідно до пункту 2
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статті 46 Конвенції саме Комітет міністрів повинен оцінити результати вжиття відповідних заходів;
iii) Ще одна важлива роль процедури пілотного рішення полягає у спонуканні держави-відповідача вирішити велику
кількість індивідуальних скарг, які виникають через одну
й ту саму структурну проблему на національному рівні,
таким чином, втілюючи принцип субсидіарності, який лежить в основі конвенційної системи. Завдання Суду, визначене статтею 19 Конвенції, необов’язково виконується
найкращим чином повторенням одних і тих самих висновків у низці справ. Мета процедури полягає у сприянні найбільш оперативному та ефективному усуненню недоліку, який впливає на захист відповідних конвенційних
прав у національному законодавстві. Хоча насамперед дії
держави-відповідача повинні бути спрямовані на усунення такого недоліку та введення за необхідності ефективних засобів юридичного захисту у зв’язку з виявленими
порушеннями, вони також можуть передбачати ad hoc рішення, такі, як угоди про мирне врегулювання із заявниками або односторонні пропозиції щодо відшкодування,
які відповідають вимогам Конвенції. Суд може відкласти
розгляд усіх аналогічних справ, даючи державі-відповідачу можливість вирішити їх подібними чином;
iv) Якщо держава-відповідач не вживає таких заходів після
ухвалення пілотного рішення, то для забезпечення ефективного дотримання Конвенції Суд буде змушений продовжити розгляд та ухвалення рішень щодо аналогічних
поданих до нього заяв, розгляд яких він міг вирішити відкласти.
2. Існування структурної проблеми, яка виправдовує
застосування процедури пілотного рішення у цій справі

135. Суд зазначає, що ця справа стосується повторюваної проблеми, яка лежить в основі неодноразових порушень Україною
статті 3 Конвенції. Зокрема, з моменту ухвалення його першого
рішення щодо умов тримання під вартою в Україні («Невмержицький проти України» (Nevmerzhitsky v. Ukraine), заява № 54825/00,
ЄСПЛ 2005‑II), Суд виніс п’ятдесят п’ять рішень (у деяких справах
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було декілька заявників), встановлюючи порушення статті 3 Конвенції у зв’язку з поганими умовами тримання під вартою у слідчих ізоляторах (див. перелік рішень у Додатку).
136. У низці цих рішень Суд також дійшов висновку про порушення статті 13 Конвенції через відсутність ефективних національних засобів юридичного захисту у зв’язку зі скаргами заявників за статтею 3 Конвенції. Крім того, у більшості з цих рішень Суд
постановив, що проблема щодо умов тримання під вартою в Україні
мала структурний характер (див., наприклад, згадані рішення
у справах «Коваль проти України» (Koval v. Ukraine), пункт 96; «Коктиш проти України» (Koktysh v. Ukraine), пункт 86; рішення у справах
«Віслогузов проти України» (Visloguzov v. Ukraine), заява № 32362/02,
пункти 42 і 43, від 20 травня 2010 року; «Логвиненко проти України»
(Logvinenko v. Ukraine), заява № 13448/07, пункти 57 і 58, від 14 жовтня 2010 року; «Петухов проти України» (Petukhov v. Ukraine), заява
№ 43374/02, пункт 78, від 21 жовтня 2010 року; «Іззетов проти України» (Izzetov v. Ukraine), заява № 23136/04, пункт 38, від 15 вересня 2011 року; «Устянцев проти України» (Ustyantsev v. Ukraine), заява № 3299/05, пункт 58, від 12 січня 2012 року; згадані рішення
у справах «Іглін проти України» (Iglin v. Ukraine), пункт 43; «Бєляєв
та Дігтяр проти України» (Belyaev and Digtyar v. Ukraine), пункти 30
і 31; рішення у справі «Барило проти України» (Barilo v. Ukraine), заява № 9607/06, пункт 56, від 16 травня 2013 року; згадані рішення у справах «Горбатенко проти України» (Gorbatenko v. Ukraine),
пункт 125; «Зінченко проти України» (Zinchenko v. Ukraine), пункт 53;
«Родзевілло проти України» (Rodzevillo v. Ukraine), пункт 41; рішення
у справах «Сосновський проти України» (Sosnovskiy v. Ukraine), заява
№ 9450/06, пункт 65, від 08 грудня 2016 року та «Комаров проти
України» (Komarov v. Ukraine), заява № 4772/06, пункт 94, від 19 січня 2017 року).
137. Більшість справ проти України, в яких Суд встановлював
порушення статті 3 Конвенції, стосувалися проблем переповненості та різних інших повторюваних проблем, пов’язаних з побутовими умовами тримання під вартою: неналежними санітарногігієнічними умовами, недостатнім освітленням і вентиляцією,
наявністю паразитів та цвілі у камерах, обмеженим доступом до
душу, обмеженими щоденними прогулянками, відсутністю усамітнення під час користування туалетом, поганою якістю їжі то395
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що. Порушення були виявлені у великій кількості установ різних
областей України. Таким чином, дійсно вбачається, що порушення не були спричинені поодиноким випадком або результатом
конкретних подій у кожній окремій справі. Вони виникли у межах
широко розповсюдженої структурної проблеми, яка була результатом поганого функціонування пенітенціарної системи України
та недостатніх гарантій проти поводження, забороненого статтею 3 Конвенції.
138. Вбачається, що незважаючи на висновки, висловлювані
Судом щодо України майже щорічно з 2005 року, на національному рівні структурної проблема досі не вирішена. Насправді,
відповідно до бази даних справ Суду, наразі очікують на розгляд
близько 120 на перший погляд обґрунтованих заяв проти України
зі скаргами на умови тримання під вартою. Ця цифра сама собою
вказує на існування повторюваної структурної проблеми (див.
згадані рішення у справах «Ананьєв та інші проти Росії» (Ananyev
and Others v. Russia), пункт 184 та «Варга та інші проти Угорщини» (Varga and Others v. Hungary), пункт 98). Крім того, виявлення
структурної проблеми, яке виправдовує застосування процедури пілотного рішення, необов’язково пов’язане лише з кількістю
заяв, які очікують розгляду; потенційне надходження аналогічних заяв у майбутньому також є важливим чинником (див. згадане рішення у справі «Нешков та інші проти Болгарії» (Neshkov
and Others v. Bulgaria), пункт 270). У зв’язку з цим Суд зауважує,
що з 01 квітня 2019 року кількість осіб, узятих під варту у слідчих
ізоляторах в Україні, становила 20 346 осіб (див. пункт 76). Як було зазначено у низці міжнародних і національних доповідей (див.
пункти 28–33, 44, 46 і 48–50), багато з них тримаються в умовах
переповненості та/або інших неналежних умовах. Крім того, вони
не мають у своєму розпорядженні ефективних засобів юридичного захисту, які б дозволили їм покращити своє становище (див.
пункти 118–125).
139. Комітет міністрів також визнав структурний характер
проблеми умов тримання під вартою в Україні. Він здійснює нагляд за виконанням рішень Суду щодо умов тримання під вартою
з 2005 року. У грудні 2018 року він прийняв тимчасову резолюцію,
в якій знову наголосив на структурному характері цієї проблеми.
Він вказав, що у попередніх рішеннях уже неодноразово закли396
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кав органи влади України вжити рішучих заходів для створення
превентивних і компенсаційних засобів юридичного захисту для
вирішення цієї проблеми. Незважаючи на вжиття певних заходів,
жодного конкретного прогресу досягнуто не було, що також поклало на конвенційну систему додатковий тягар. Тому Комітет
міністрів підкреслив термінову необхідність продовження здійснення органами державної влади роботи над ухваленням комплексної довгострокової стратегії, здатної призвести до вирішення
цих структурних проблем з чіткими та обов’язковими строками
вжиття відповідних заходів і наданням необхідних ресурсів (див.
пункт 41).
140. КЗК також неодноразово визнавав структурний характер проблем щодо умов тримання під вартою в Україні. У своїй
нещодавній доповіді щодо України він схвалив поточну реформу
пенітенціарної системи та заходи, вжиті для зменшення переповненості, але підкреслив, що реформа не вплинула на становище
осіб, узятих під варту під час досудового слідства, та закликав органи державної влади надалі зменшувати їхню кількість. Він зазначив, що досі діяла стара норма у 2,5 квадратні метри особистого простору на одного ув’язненого у СІЗО, а складні правила
розподілу різних категорій ув’язнених продовжували призводити
до локалізованої переповненості. Тому Комітет закликав органи
влади України вжити рішучих кроків для внесення змін до законодавства та режиму для таких осіб. Він також зауважив про погані побутові умови тримання під вартою у відвіданих СІЗО, які
в деяких з них навіть погіршилися з моменту його попередніх візитів (див. пункт 31).
141. Недостатній прогрес у вирішенні проблеми поганих умов
тримання під вартою також помітив НПМ, який дійшов висновку,
що незважаючи на поточну пенітенціарну реформу, у більшості
СІЗО України досі мали місце систематичні порушення прав людини (див. пункт 48). Аналогічні висновки також зробив Уповноважений з прав людини, який виконує функції НПМ з 2012 року
(див. пункт 45) та який виявив неналежні умови тримання під
вартою майже в усіх СІЗО України. Уповноважений з прав людини рекомендував органам державної влади узгодити національні стандарти особистого простору та умов тримання під вартою
з європейськими (див. пункт 50).
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142. Суд зазначає, що хоча Уряд стверджував, що до цієї справи недоцільно було застосовувати процедуру пілотного рішення,
зокрема з огляду на поточну пенітенціарну реформу, він не заперечив існування структурної проблеми щодо умов тримання
під вартою в Україні. Насправді ця проблема була прямо визнана у Концепції 2017 року, в якій зазначалося, що більшість пенітенціарних установ в Україні була у незадовільному, або навіть
в аварійному стані, і це вимагало ухвалення комплексних рішень
та виділення належного фінансування (див. пункт 69). Тому Суд
вважає, що незважаючи на вжиття Україною позитивних заходів
у рамках поточної пенітенціарної реформи, актуальність проблеми, пов’язаної з умовами тримання під вартою, в останні роки
не зменшилася. Виявлені у цій справі порушення були встановлені через чотирнадцять років після винесення першого рішення
Суду щодо умов тримання під вартою в Україні, незважаючи на
зобов’язання Уряду за статтею 46 Конвенції вжити необхідних загальних та індивідуальних заходів.
143. З огляду на зазначені міркування та повторювану проблему, яка існує протягом багатьох років, значну кількість осіб,
на яку вона вплинула або здатна вплинути, та нагальну необхідність забезпечити їм оперативне та належне відшкодування на
національному рівні, Суд вважає за доцільне застосувати у цій
справі процедуру пілотного рішення (див. аналогічний підхід
у рішенні у справі «Торреджані та інші проти Італії» (Torreggiani
and Others v. Italy), заява № 43517/09 та 6 інших, пункт 90, від
08 січня 2013 року; згадані рішення у справах «Ананьєв та інші
проти Росії» (Ananyev and Others v. Russia), пункт 190; «Нешков та
інші проти Болгарії» (Neshkov and Others v. Bulgaria), пункт 271;
«Варга та інші проти Угорщини» (Varga and Others v. Hungary), пункт
100 та рішення у справі «Резмівеш та інші проти Румунії» (Rezmiveș
and Others v. Romania), заява № 61467/12 та 3 інших, пункти 110
і 111, від 25 квітня 2017 року).
3. Загальні заходи для вирішення структурної проблеми

144. Оскільки рішення Суду є по суті установлюючим, держава-відповідач має право на свій розсуд під наглядом Комітету
міністрів обирати засоби, за допомогою яких вона виконуватиме своє зобов’язання за статтею 46 Конвенції, якщо вони сумісні
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з висновками, зробленими у рішенні Суду. Проте для допомоги дер
жаві-відповідачу у виконанні свого зобов’язання Суд у виняткових
випадках може вказати вид заходів, які можуть бути вжиті для
усунення виявленої ним проблеми (див. згадане рішення у справі
«Варга та інші проти Угорщини» (Varga and Others v. Hungary), пунк
ти 101 і 102). У низці справ Суд вже зазначав загальні заходи для
сприяння найбільш оперативному та ефективному вирішенню
повторюваних недоліків умов тримання під вартою (див. рішення у справі «Орчовський проти Польщі» (Orchowski v. Poland), заява
№ 17885/04, пункт 154, від 22 жовтня 2009 року; згадане рішення
у справі «Торреджані та інші проти Італії» (Torreggiani and Others v.
Italy), пункти 91–99; див. також згадані рішення у справах «Ананьєв та інші проти Росії» (Ananyev and Others v. Russia), пункти 197–203
та 214–231; «Нешков та інші проти Болгарії» (Neshkov and Others v.
Bulgaria), пункти 276–278; «Варга та інші проти Угорщини» (Varga
and Others v. Hungary), пункти 104 і 105 та «Резмівеш та інші проти
Румунії» (Rezmiveș and Others v. Romania), пункти 115–120).
a) Заходи для зменшення переповненості
та покращення умов тримання під вартою
145. Суд хотів би підкреслити, що покращення умов тримання
під вартою в Україні виходить за межі його судової функції. Проте хоча його завданням не є надання вказівок щодо комплексної
пенітенціарної реформи або рекомендацій щодо того, як Україна
повинна організувати свою пенітенціарну систему, у зв’язку з чим
Комітет міністрів знаходиться у кращому становищі, Суду не забороняється наголошувати на конкретних питаннях, які потребують розгляду органами влади України. Такі питання, на які Суд
звернув увагу, можуть допомогти окреслити наведені у пілотному
рішенні проблеми та вирішити їх (див. згадані рішення у справах
«Ананьєв та інші проти Росії» (Ananyev and Others v. Russia), пункти 194 і 95; «Нешков та інші проти Болгарії» (Neshkov and Others v.
Bulgaria), пункт 274; та «Варга та інші проти Угорщини» (Varga and
Others v. Hungary), пункт 105 з подальшими посиланнями).
146. Тому для цілей цього пілотного рішення Суд вважає за
доцільне вказати на проблему переповненості, яку Україна неминуче повинна буде розглянути під час виконання цього рішення.
Суд повторює, що коли держава не може гарантувати кожному
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ув’язненому умови, які відповідають статті 3 Конвенції, найбільш
доречним рішенням проблеми переповненості буде зменшення
кількості осіб, узятих під варту, шляхом частішого використання
не пов’язаних з позбавленням волі запобіжних заходів і мінімізації застосування попереднього ув’язнення (див. згадані рішення у справах «Ананьєв та інші проти Росії» (Ananyev and Others v.
Russia), пункт 197; «Варга та інші проти Угорщини» (Varga and Others
v. Hungary), пункт 104 та «Резмівеш та інші проти Румунії» (Rezmiveș
and Others v. Romania), пункт 115; див. також відповідні рекомендації КЗК і Комітету міністрів у пунктах 27, 33, 34 і 38).
147. У зв’язку з цим Суд зазначає, що проблема переповненості
під час досудового тримання під вартою тісно пов’язана з іншою
проблемою, яка часто встановлюється у рішеннях проти України
щодо скарг за статтею 5 Конвенції, а саме: надмірна тривалість
тримання під вартою під час досудового слідства. Зокрема, він неодноразово встановлював порушення пункту 3 статті 5 Конвенції
у зв’язку з відсутністю належного виправдання як для коротких,
так і для довгих періодів тримання під вартою під час досудового
слідства в Україні (див., наприклад, рішення у справах «Харченко
проти України» (Kharchenko v. Ukraine), заява № 40107/02, пункт 99,
10 лютого 2011 року; «Комарова проти України» (Komarova v. Ukraine),
заява № 13371/06, пункти 77–81, від 16 травня 2013 року; «Осаковський проти України» (Osakovskiy v. Ukraine), заява № 13406/06, пункти 82–85, від 17 липня 2014 року; «Ярошовець та інші проти України»
(Yaroshovets and Others v. Ukraine), заява № 74820/10 та 4 інші, пункти
123–128, від 03 грудня 2015 року; «Ігнатов проти України» (Ignatov
v. Ukraine), заява № 40583/15, пункти 40–42, від 15 грудня 2016 року; «Жердєв проти України» (Zherdev v. Ukraine), заява № 34015/07,
пункти 121–124, від 27 квітня 2017 року; «Макаренко проти України»
(Makarenko v. Ukraine), заява № 622/11, пункти 91–94, від 30 січня
2018 року; та «Криволапов проти України» (Krivolapov v. Ukraine), заява № 5406/07, пункти 106–108, від 02 жовтня 2018 року).
148. Наразі Суд встановив порушення пункту 3 статті 5 Конвенції у більш ніж дев’яноста справах проти України. Так, у згаданому рішенні у справі «Харченко проти України» (Kharchenko v.
Ukraine), пункти 98–101), яке стосувалося, inter alia, сумісності старого КПК України (прийнятого у 1960 році) зі статтею 5 Конвенції,
Суд запропонував державі-відповідачу вжити негайних заходів
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для узгодження національного законодавства та адміністративної
практики з висновками Суду за статтею 5 Конвенції. У згаданому
рішенні у справі «Ігнатов проти України» (Ignatov v. Ukraine), пункти
52 і 53) він також встановив, що незважаючи на прийняття у 2012 році нового КПК України, порушення статті 5 Конвенції повторювалися у практиці стосовно України, та вважав найкращим способом усунення згаданого порушення прискорення реформування
законодавства та/або адміністративної практики для узгодження
кримінального процесу в Україні з вимогами статті 5 Конвенції.
149. Суд також зауважує, що зібрана Генеральною прокуратурою України статистика (див. пункт 77) демонструє зменшення
у 2018 році кількості прокурорських клопотань про взяття під варту у порівнянні з 2012 роком. Проте ця кількість досі більша, ніж
у 2013, 2014 та 2016 роках, що свідчить про нестабільність і непостійність зменшення кількості таких клопотань. Суд також зазначає, що кількість клопотань, залишених без задоволення судами,
у 2018 році подвоїлася у порівнянні з 2012 роком. Він схвалює вжиті
українськими судами заходи для ретельнішого розгляду клопотань
про взяття під варту, який призвів до зменшення кількості осіб, щодо яких такі клопотання задовольняються. Однак, він зазначає, що
незважаючи на вжиті судами заходи, кількість осіб, які тримаються під вартою у СІЗО України, у 2019 році збільшилася у порівнянні
з 2015–2017 роками (див. пункти 74–76), що пояснюється збільшенням частоти використання постанов про продовження строку тримання під вартою або іншими причинами (див. пункт 33). Якою
б не була причина збільшення переповненості СІЗО, Суд хотів би
повторити, що слід заохочувати прокурорів та інших працівників правоохоронних органів України до подальшого зменшення
кількості клопотань про первинне взяття під варту та продовження його строку, окрім найбільш серйозних випадків. Прокурорів і суддів слід також заохочувати використовувати, наскільки
можливо, альтернативні триманню під вартою запобіжні заходи.
150. Зменшення переповненості СІЗО також випливатиме зі
зміни поточного мінімального національного стандарту у 2,5 квадратні метри особистого простору на одного ув’язненого, передбаченого статтею 11 Закону України «Про попереднє ув’язнення»
1993 року (див. пункт 55); внесення змін неодноразово рекомендував КЗК (див. пункти 28, 30, 31 і 33) та воно вимагається відповідно
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до встановлених Судом стандартів у згаданому рішенні у справі
«Муршич проти Хорватії» (Muršić v. Croatia), пункти 138–140).
151. Інша проблема стосується покращення побутових умов
в українських СІЗО. Хоча Суд схвалює заходи, на які посилалася
держава-відповідач (див. пункт 130), він зауважує, що незважаючи на них, побутові умови у СІЗО залишилися поганими або навіть погіршилися, як підтверджують міжнародні та національні
доповіді (див. пункти 28-33, 44, 46 та 48–50). З огляду на масштаб
цієї проблеми Суд вважає, що постійні та довгострокові зусилля
і вжиття подальших заходів, спрямованих на значне оновлення
існуючих слідчих ізоляторів, або заміну застарілих чи законсервованих установ новими, повинні продовжуватися без затримки,
і для цього мають бути виділені належні кошти. Хоча реалізація
цих заходів може вимагати значних фінансових ресурсів, відсутність ресурсів не може у принципі виправдати умови тримання
під вартою, які становлять порушення статті 3 Конвенції. Держава-відповідач має організувати свою пенітенціарну систему так,
щоб забезпечити дотримання цього положення, незважаючи на
будь-які труднощі (див. згадані рішення у справах «Нешков та інші проти Болгарії» (Neshkov and Others v. Bulgaria), пункти 277 і 278
та «Варга та інші проти Угорщини» (Varga and Others v. Hungary),
пункт 103 з подальшими посиланнями).
152. Суд залишає на розсуд органів влади України здійснення під наглядом Комітету міністрів практичних заходів, які вони вважають доречними для зменшення переповненості та покращення умов тримання під вартою, що можуть також включати
зазначені далі засоби.
b) Ефективні засоби юридичного захисту
153. Як і в інших пілотних рішеннях (див. згадані рішення у справах «Ананьєв та інші проти Росії» (Ananyev and Others v.
Russia), пункт 212, та «Нешков та інші проти Болгарії» (Neshkov and
Others v. Bulgaria), пункт 279), у цій справі Суд утримався від надання конкретних вказівок щодо загальних заходів, які мають
вжити органи влади України під час виконання цього рішення
для узгодження умов тримання під вартою у слідчих ізоляторах
з вимогами статті 3 Конвенції. Пропонуючи можливі шляхи вирішення певних проблем, Суд вважає, що надання конкретних інс402
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трукцій щодо цього виходитиме за межі його судових функцій.
Проте його позиція щодо загальних заходів, необхідних для усунення системної проблеми, яка лежить в основі виявленого у цій
справі порушення статті 13 Конвенції, відрізняється. Висновки
Суду за цим положенням вимагають внесення конкретних змін
у законодавство України, які дозволять будь-якій особі у становищі заявника звернутися зі скаргою на порушення статті 3 Конвенції через погані умови тримання її під вартою та отримати належне відшкодування за будь-яке подібне порушення на національному рівні. Суд уже виявляв недоліки в законодавстві України та
наводив принципи Конвенції, якими повинні керуватися органи
державної влади під час створення національних засобів юридичного захисту, які вимагаються статтею 13 Конвенції у цьому контексті (див. пункти 112–125). Звичайно, держава-відповідач вільна
обирати під контролем Комітету міністрів засоби для виконання
своїх зобов’язань за пунктом 1 статті 46 Конвенції (див. згадані
рішення у справах «Ананьєв та інші проти Росії» (Ananyev and Others
v. Russia), пункт 213, та «Нешков та інші проти Болгарії» (Neshkov
and Others v. Bulgaria), пункт 280). Вона може створити нові засоби
юридичного захисту, такі, як передбачалися у законопроєкті (див.
пункт 72), який у подальшому був відкликаний з Верховної Ради
України, або внести зміни до існуючих засобів для узгодження їх
з вимогами статті 13 Конвенції (див. згадані рішення у справах
«Ананьєв та інші проти Росії» (Ananyev and Others v. Russia), пункт
232; «Торреджані та інші проти Італії» (Torreggiani and Others v. Italy),
пункт 98; та «Нешков та інші проти Болгарії» (Neshkov and Others v.
Bulgaria), пункт 280). Щоб допомогти державі-відповідачу знайти
доречні способи вирішення, Суд наведе можливі превентивні та
компенсаційні засоби юридичного захисту.
i) Превентивні засоби юридичного захисту
154. Превентивний засіб юридичного захисту має повністю відповідати вимогам, встановленим у пункті 114, і, щонайважливіше,
бути здатним забезпечувати швидке відновлення порушених прав.
Найкращим способом його впровадження буде створення спеціального органу державної влади для нагляду за установами виконання покарань і слідчими ізоляторами. Розгляд скарг ув’язнених
спеціальним органом державної влади зазвичай призводить до
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швидшого отримання результату, ніж їхній розгляд в ході звичайного судового провадження. Для ефективності засобу юридичного
захисту цей орган державної влади повинен мати право здійснювати моніторинг порушень прав ув’язнених, бути незалежним від
пенітенціарних органів державної влади, мати повноваження та
обов’язок розслідувати скарги за участю особи, яка подала скаргу,
і бути здатним ухвалювати обов’язкові рішення, які підлягають виконанню, із зазначенням належного способу відновлення порушених прав (див. згадані рішення у справах «Ананьєв та інші проти
Росії» (Ananyev and Others v. Russia), пункти 215 і 216 та «Нешков та
інші проти Болгарії» (Neshkov and Others v. Bulgaria), пункти 281 і 282).
155. Держава-відповідач також може запровадити такий порядок в існуючих органах державної влади, наприклад, у прокуратурі. Як було зазначено, наразі звернення до прокурора зі скаргою
не є ефективним засобом юридичного захисту в Україні з низки
підстав (див. пункти 119–121). Тому, якщо держава-відповідач
зрештою вирішить виконати це рішення шляхом внесення змін
до порядку звернення зі скаргою до прокурора, цей порядок має
відповідати принципам, наведеним у пунктах 114 і 154.
156. Суд хотів би підкреслити, що саме органи влади України
повинні вирішити, який вид органу державної влади передбачити (приклади превентивних засобів юридичного захисту, які були
реалізовані в аналогічних справах, див. в ухвалах щодо прийнятності у справах «Стелла та інші проти Італії» (Stella and Others v.
Italy), заява № 49169/09, пункти 46–55, від 16 вересня 2014 року;
«Домьян проти Угорщини» (Domjбn v. Hungary), заява № 5433/17,
пункти 21–23, від 14 листопада 2017 року та згадане рішення
у справі «Улемек проти Хорватії» (Ulemek v. Croatia), пункти 73,
93 та 103). Він також зазначає, що згаданий Урядом законопроєкт
(див. пункт 72) передбачав створення інституту пенітенціарних
суддів, які б відповідали за розгляд звернень про застосування
превентивних і компенсаційних засобів юридичного захисту та
за прийняття обов’язкових для виконання рішень у зв’язку з цим.
Хоча вбачається, що інститут таких суддів, його повноваження та
функції, передбачені у законопроєкті, prima facie відповідали вимогам «превентивного засобу», Суд із жалем зауважує, що 29 серп
ня 2019 року законопроєкт був відкликаний з Верховної Ради
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України (див. пункт 73), і Уряд не повідомив Суду про поточний
розгляд будь-яких альтернативних законопроєктів.
ii) Компенсаційні засоби юридичного захисту
157. Якщо вже мало місце порушення статті 3 Конвенції, дер
жава повинна визнати його та забезпечити відшкодування. Тільки превентивного засобу юридичного захисту не буде достатньо,
оскільки засіб юридичного захисту, який запобігає або припиняє
порушення статті 3 Конвенції, не може надати відшкодування за
нелюдське чи таке, що принижує гідність, поводження, яке вже
відбулося. Тому має також існувати засіб юридичного захисту,
який може надати відшкодування за попередні порушення. Такий
засіб є особливо важливим з огляду на принцип субсидіарності,
щоб потерпілі не були змушені звертатися до Суду зі скаргами, які
потребуватимуть встановлення основних фактів і надання відшкодування матеріальної шкоди, що має входити до компетенції
національних судів (див. згадані рішення у справах «Ананьєв та
інші проти Росії» (Ananyev and Others v. Russia), пункт 221, з подальшими посиланнями, та «Нешков та інші проти Болгарії» (Neshkov
and Others v. Bulgaria), пункт 285). Таким чином, превентивні та
компенсаційні засоби юридичного захисту можуть доповнювати один одного, щоб вважатися ефективними (див. також пункт
113). Слід також узяти до уваги взаємозв’язок між ними, згаданий
у другому абзаці пункту 113.
158. Одна з форм відшкодування може полягати у скороченні
строку відбування покарання для відповідної особи пропорційно
кожному дню, проведеному нею у неналежних умовах тримання
під вартою. Такий засіб юридичного захисту може стосуватися
лише осіб, які досі перебувають під вартою (див. згадане рішення у справі «Нешков та інші проти Болгарії» (Neshkov and Others v.
Bulgaria), пункт 287). Проте скорочення строку їхнього покарання
може становити для таких осіб належну та достатню компенсацію лише за умови, якщо воно призведе до визнання порушення
статті 3 Конвенції та надасть відшкодування цього порушення,
яке б можна було оцінити (див. згадану ухвалу щодо прийнятності
у справі «Стелла та інші проти Італії» (Stella and Others v. Italy),
пункти 58-60 та ухвалу щодо прийнятності у справі «Порше проти
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Швейцарії» (Porchet v. Switzerland), заява № 36391/16, пункт 20, від
08 жовтня 2019 року).
159. Іншою формою відшкодування є надання грошової компенсації, єдиний можливий варіант для осіб, які більше не тримаються під вартою. Будь-який такий засіб юридичного захисту
повинен повністю відповідати вимогам, встановленим у пунктах
115 і 117. Крім того, сума відшкодування моральної шкоди не повинна бути нерозумною в порівнянні із сумами справедливої сатисфакції, які присуджує Суд в аналогічних справах. Відповідний
національний орган влади повинен буде надати достатньо вагомі
підстави для виправдання рішення щодо присудження меншої суми відшкодування такої шкоди або відмови в її присудженні (див.
згадане рішення у справі «Ананьєв та інші проти Росії» (Ananyev and
Others v. Russia), пункт 230). Щодо елементів, пов’язаних з оцінкою рівня шкоди, найважливішим чинником є час, проведений
ув’язненими в умовах, які були визнані такими, що порушують
вимоги статті 3 Конвенції (там само, пункт 172). Насамкінець,
компенсаційний засіб юридичного захисту повинен мати зворотну силу, у сенсі надання відшкодування за порушення статті 3
Конвенції, які відбулися до його введення, як у справах, в яких оскаржувана ситуація вже закінчилася звільненням ув’язненого або
іншим чином, так і у справах, в яких він продовжує перебувати
у відповідних умовах (там само, пункт 289).
iii) Строк для введення превентивних
і компенсаційних засобів
160. Суд зазначає, що у своїй проміжній резолюції 2018 року
(див. пункт 41) Комітет міністрів підкреслив термінову необхідність
продовження органами влади України роботи над ухваленням комплексної довгострокової стратегії, здатної призвести до вирішення
структурних проблем з «чіткими та обов’язковими строками» вжиття відповідних заходів, але не вказав ці строки. У свою чергу, Суд вважає, що з огляду на постійний та довгостроковий характер виявленої
у цій справі структурної проблеми і на очевидну відсутність наразі
розгляду будь-якого конкретного способу вирішення цієї проблеми
на національному рівні має бути встановлений конкретний строк,
і що необхідні превентивні та компенсаційні засоби юридичного
захисту повинні бути введені не пізніше, ніж через вісімнадцять мі406
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сяців після набуття цим рішенням статусу остаточного (див. згадані
рішення у справах «Торреджані та інші проти Італії» (Torreggiani and
Others v. Italy), пункт 99; «Нешков та інші проти Болгарії» (Neshkov and
Others v. Bulgaria), пункт 290; та, mutatis mutandis, «Томов та інші проти Росії» (Tomov and Others v. Russia), пункт 198).
c) Процедура, якої необхідно дотримуватися
в інших аналогічних справах
161. Відповідно до пункту 6 Правила 61 його Регламенту Суд
може відкласти розгляд усіх аналогічних заяв до вжиття державоювідповідачем заходів, встановлених у цьому пілотному рішенні.
Проте відкладення має скоріше факультативний, а не обов’язковий
характер, що відображено словами «у випадку необхідності» цього Правила та в різноманітності підходів у попередніх пілотних
рішеннях (див. згадане рішення у справі «Ананьєв та інші проти
Росії» (Ananyev and Others v. Russia), пункт 235 з подальшими посиланнями). З огляду на принципи, встановлені в рішенні у справі
«Ананьєв та інші проти Росії» (Ananyev and Others v. Russia), пункт
236), Суд не вважає за доцільне на цьому етапі відкладати розгляд
аналогічних справ, які очікують розгляду або будуть подані в майбутньому (див. також згадані рішення у справах «Нешков та інші
проти Болгарії» (Neshkov and Others v. Bulgaria), пункт 291 та «Варга
та інші проти Угорщини» (Varga and Others v. Hungary), пункт 116).
IV. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
162. Стаття 41 Конвенції передбачає:
«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї
і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності, надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію.»
A. Шкода

163. Заявник вимагав 20 000 євро в якості відшкодування моральної шкоди.
164. Уряд вважав вимогу надмірною та закликав Суд відхилити її.
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165. Щодо встановленого у цій справі порушення статті 3 Конвенції Суд вважає, що заявник зазнав моральної шкоди в результаті порушення його прав за цим положенням. Беручи до уваги усі
обставини справи, зокрема, тривалість періоду, протягом якого
заявник тримався в умовах, що порушували статтю 3 Конвенції,
принципи, які регулюють присудження відшкодування моральної шкоди у цій сфері (див. пункт 159), та ухвалюючи рішення на
засадах справедливості, Суд присуджує заявнику 9500 євро за цим
пунктом. Щодо порушення статті 13 Конвенції Суд вважає, що визнання порушення само собою є достатньою справедливою сатисфакцією (див. згадані рішення у справах «Ананьєв та інші проти
Росії» (Ananyev and Others v. Russia), пункт 173; «Нешков та інші проти Болгарії» (Neshkov and Others v. Bulgaria), пункти 299 і 300 та «Варга та інші проти Угорщини» (Varga and Others v. Hungary), пункт 120).
B. Судові витрати

166. Заявник не подав жодних вимог щодо цього.
167. Отже, Суд нічого не присуджує за цим пунктом.
C. Пеня

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

1. Оголошує прийнятними скаргу заявника за статтею 3 Конвенції на умови тримання його під вартою у Дніпровському СІЗО
та скаргу за статтею 13 Конвенції на відсутність ефективних засобів юридичного захисту у зв’язку із зазначеною скаргою, а решту скарг у заяві — неприйнятними.
2. Постановляє, що було порушено статтю 3 Конвенції у зв’язку
з умовами тримання заявника під вартою у Дніпровському СІЗО
(за виключенням періодів, коли доступний йому особистий простір був більше 4 квадратних метрів).
3. Постановляє, що було порушено статтю 13 Конвенції
у зв’язку з відсутністю ефективних засобів юридичного захисту
щодо скарги заявника за статтею 3 Конвенції.
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4. Постановляє, що встановлення порушення статті 13 Конвенції у поєднанні зі статтею 3 Конвенції само собою є достатньою справедливою сатисфакцією.
5. Постановляє, що:
a) упродовж трьох місяців з дати, коли це рішення набуде
статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції, держава-відповідач повинна сплатити заявнику
9500 (дев’ять тисяч п’ятсот) євро та додатково суму будьякого податку, що може нараховуватись, в якості відшкодування моральної шкоди; ця сума має бути конвертована
в національну валюту держави-відповідача за курсом на
день здійснення платежу;
b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на зазначену суму нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка
діятиме в період несплати, до якої має бути додано три
відсоткові пункти.
6. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції.
7. Постановляє, що упродовж вісімнадцяти місяців з дати,
коли це рішення набуде статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції, держава-відповідач повинна впровадити
систему ефективних національних засобів юридичного захисту
у зв’язку з умовами тримання під вартою, що мають як превентивний, так і компенсаційний вплив, для виконання у повному
обсязі вимог, наведених у цьому рішенні.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 30 січня
2020 року відповідно до правила 77 §§2 і 3 Регламенту Суду.
К. Вестердік
секретар

А. Нуссбергер
голова

Відповідно до пункту 2 статті 45 Конвенції та пункту 2 Правила 74 Регламенту Суду до цього рішення додається окрема думка
судді Грозєва.
A. Н.
К. В.
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ДУМКА СУДДІ ГРОЗЄВА,
ЯКА СПІВПАДАЄ З ПОЗИЦІЄЮ БІЛЬШОСТІ
Я погоджуюся з цим рішенням, в якому порушуються важливі структурні питання щодо переповненості та умов тримання
під вартою у СІЗО, а також доступних ефективних національних
засобів юридичного захисту в Україні, і я проголосував за усіма
пунктами разом з більшістю. Підставою для моєї окремої думки
є мої сумніви щодо включеного у рішення викладу принципу стосовно зв’язку між превентивними та компенсаційними засобами
юридичного захисту у справах, які стосуються стверджувано нелюдських умов тримання під вартою. У пункті 113 рішення більшість зазначила, що для цілей вичерпання національних засобів
юридичного захисту за статтею 35 Конвенції заявник повинен вичерпати існуючий та ефективний превентивний засіб юридичного захисту перед тим, як отримати можливість вимагати грошове
відшкодування за допомогою компенсаційного засобу юридичного захисту. Цей виклад принципу не стосується конкретних обставин цієї справи, оскільки в Україні не існує жодного ефективного
превентивного засобу юридичного захисту. Однак це є новим витком розвитку практики Суду, який випливає з дещо аналогічного
obiter dictum у нещодавній хорватській справі (див. «Улемек проти
Хорватії» (Ulemek v. Croatia), заява № 21613/16, пункти 86 і 87, від
31 жовтня 2019 року). Оскільки цей виклад принципу сформульований доволі загально, він викликає певне занепокоєння, і я волів
би висловити свої сумніви щодо його правильності та подальшого
застосування.
Більшість постановила у пункті 113, цитуючи її правильно, що
«...якщо ефективний превентивний засіб юридичного захисту був
створений, то заявники, які тримаються під вартою, як правило,
не можуть бути звільнені від зобов’язання скористатися ним. Іншими словами, перед зверненням до Суду зі скаргами вони повинні спочатку скористатися доступним та ефективним превентивними засобом юридичного захисту і згодом, за необхідності,
відповідним компенсаційним засобом. Якщо використання доступного та ефективного в інших випадках засобу юридичного
захисту є безуспішним через невелику тривалість перебування
заявника у неналежних умовах, єдиним доступним вибором бу410
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де компенсаційний засіб юридичного захисту, який передбачає
можливість отримання відшкодування за попереднє поміщення
у такі умови. Цей період може залежати від багатьох чинників,
пов’язаних з порядком функціонування національної системи засобів юридичного захисту та характером стверджуваної неналежності умов тримання заявника під вартою. У будь-якому випадку компенсаційний засіб юридичного захисту у цьому контексті
зазвичай необхідно використати упродовж шести місяців після
припинення існування стверджуваних неналежних умов тримання під вартою.»
Я дійсно згоден з зазначеним формулюванням, яке також
знайшло своє відображення у рішенні у справі «Улемек проти
Хорватії» (Ulemek v. Croatia), що для особи, яка тримається під
вартою в нелюдських умовах, «найціннішим є засіб юридичного захисту, здатний швидко припинити триваюче порушення»
(див. пункт 113). Абсолютне право на припинення порушення статті 3 Конвенції безперечно має бути пріоритетом. Проте перехід від твердження про надзвичайну важливість превентивного засобу юридичного захисту до перетворення його
на обов’язковий засіб юридичного захисту, від якого залежить
можливість вимагати відшкодування, є доволі сміливим кроком. Спроба змусити як Уряд, так і заявників надавати перевагу
превентивному засобу юридичного захисту через наші вимоги
щодо прийнятності пов’язана з певними ризиками. Моє занепокоєння полягає в тому, що спонукаючи надавати таку перевагу
превентивному засобу юридичного захисту, Суд заплутається
у своїй практиці щодо прийнятності та ризикуватиме створити
процесуальний лабіринт як для Уряду під час розробки національних засобів юридичного захисту, так і для заявників під час
їхнього вичерпання.
По-перше, мене непокоїть залежність доступу до компенсаційного засобу юридичного захисту від вичерпання превентивного засобу юридичного захисту, яка встановлена абстрактно
без урахування конкретних чинників в індивідуальній справі,
що призводить до ризику виникнення плутанини. Як час, так
і інші чинники матимуть важливе значення для вирішення питання ефективності превентивного засобу юридичного захисту
та, у свою чергу, визначення моменту, коли компенсаційний за411
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сіб юридичного захисту буде або повинен був стати доступним.
Скільки часу у заявника зайняло подання скарги, а в органів дер
жавної влади — реагування на них, чи є нелюдські умови тримання під вартою системною проблемою, та якими були доступні
альтернативи для припинення тримання конкретного заявника
під вартою у нелюдських умовах — усі ці питання будуть враховуватися. Суд може вирішити, чи є прийнятним у такій справі
очікування протягом одного, двох або трьох місяців перед переведенням особи, яка тримається в нелюдських умовах, до іншої
установи. Після цього він може оцінити, чи сумісна з Конвенцією конкретна національна система, відповідно до якої задовольняється або відхиляється позов про відшкодування шкоди,
і з точки зору якої розглядається скарга. Проте ухвалення такого
рішення абстрактно є ще більш проблемним.
Друга проблема, яка мене непокоїть, має більш основоположний характер. Цей новий підхід до прийнятності вимоги про відшкодування шкоди опосередковано визнає, що Суд готовий відмовити особі, яка тримається під вартою у нелюдських і таких, що
принижують гідність, умовах, у праві на відшкодування за певний
період часу, проведений у таких умовах. Суд може встановити, що
необхідність надання пріоритету превентивному засобу юридичного захисту може виправдати обмеження права ув’язнених, які
тримаються під вартою у нелюдських умовах, на відшкодування.
Проте доволі складно вжити урівноважуючих заходів, особливо
якщо вони застосовуються загалом та абстрактно.
Насамкінець, цей новий підхід до прийнятності вимоги про
відшкодування шкоди за нелюдські умови тримання під вартою
також не узгоджується з усталеним принципом практики Суду,
який полягає в тому, що якщо доступно більше одного потенційно ефективного засобу юридичного захисту, заявнику необхідно
скористатися лише одним із них (див. рішення у справі «Акіліна
проти Мальти» [ВП] (Aquilina v. Malta) [GC], заява № 25642/94, ЄСПЛ
1999, пункт 39) і що саме заявник має обирати засіб юридичного
захисту, який є найбільш доречним у його справі (див. рішення
у справах «О’Кіффі проти Ірландії» [ВП] (O’Keeffe v. Ireland) [GC], заява № 35810/09, ЄСПЛ 2014 пункти 110 і 111 та «Ніколае Вирджилиу
Тенасе проти Румунії» [ВП] (Nicolae Virgiliu Tănase v. Romania) [GC],
заява № 41720/13, від 25 червня 2019 року, пункт 176). Надання
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пріоритету превентивному засобу юридичного захисту та врахування логіки практики Суду щодо вичерпання національних
засобів юридичного захисту може призвести до неочікуваного
результату — послаблення національних компенсаційних засобів
юридичного захисту. В індивідуальних справах та, особливо,
у справах щодо системних проблем з умовами тримання під вартою превентивний засіб юридичного захисту може не забезпечити
виправлення ситуації навіть після певного періоду часу. Якщо Суд
зробить компенсаційний засіб юридичного захисту допоміжним,
то це призведе або до неефективності такого засобу, оскільки він
не зможе остаточно вирішити проблему з нелюдськими умовами
тримання під вартою, або до дублювання засобів, або як до першого, так і до другого. Таким чином, Суд стане «першою інстанцією» для позовів щодо нелюдських умов тримання під вартою.
Замість посилення національних засобів юридичного захисту
він може опинитися у становищі, коли підриватиме діючу систему відшкодування на національному рівні, порушуючи принцип
субсидіарності.
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CONSEIL
DE L’EUROPE

COUNCIL
O F EU R O P E

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
ЧЕТВЕРТА СЕКЦІЯ
СПРАВА «ЛУКАШОВ ПРОТИ УКРАЇНИ»
(Заява № 35761/07)
20 травня 2021 року в рішення були внесені зміни
відповідно до Правила 81 Регламенту Суду

Рішення
Страсбург
20 квітня 2021 року
Це рішення набуває статусу остаточного відповідно до обставин, §2 статті 44 Конвенції. Воно може бути відредагованим.
У справі «Лукашов проти України»,

Європейський суд з прав людини (Четверта секція), засідаючи
палатою, до складу якої увійшли судді:
п. Ф. Вегабовіч, голова,
п. К. Ранцоні,
п. П. Пацолай,
та І. Фрайвірт, заступник секретаря секції,
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після обговорення за зачиненими дверима 23 березня 2019 року, виносить таке рішення, що було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА
1. Справу було розпочато за заявою (№ 35761/07), яку 26 липня 2007 року подав до Суду проти України на підставі статті 34
Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод
(далі — Конвенція) громадянин України, пан Олександр Олександрович Лукашов (далі — заявник).
2. Заявника, якому була надана правова допомога, представляв пан Андрій Кадочніков, юрист, який практикує у м. Вінниця.
Уряд України представляв його Уповноважений, на останніх етапах провадження пан І. Ліщина з Міністерства юстиції.
3. 11 березня 2013 року Уряду було повідомлено про заяву та
запропоновано надати зауваження стосовно скарг заявника на
жорстоке поводження у відділі міліції та в установах виконання
покарань, неефективність подальших розслідувань, неналежні
умови тримання заявника під вартою та ненадання йому належної медичної допомоги, свавільне тримання в одиночній камері
та застосування до нього режиму «профілактичного нагляду» під
час тримання під вартою, а також на стверджувану неефективність національних засобів юридичного захисту у зв’язку з його
скаргами на неналежні умови тримання під вартою та ненадання
належної медичної допомоги.
4. Уряд заперечив проти розгляду заяви комітетом. Розглянувши заперечення Уряду, Суд відхиляє його.

ФАКТИ
5. Заявник народився у 1962 році та проживає у м. Первомайськ Луганської області. Він неодноразово засуджувався. У березні
2017 року закінчився строк відбуття ним покарання за останнім
вироком.
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A. Стверджуване жорстоке поводження із заявником

1. Затримання заявника та стверджуване
жорстоке поводження працівників міліції

6. Надані Урядом протоколи свідчать, що 23 жовтня 2001 року
заявник вчинив грабіж поблизу села Велика Криниця Запорізької
області, але втік з місця події. Через декілька годин працівники ДАІ побачили його у сусідньому селі. Помітивши, як до нього
наближався патрульний автомобіль, заявник спробував втекти.
Працівники ДАІ переслідували і затримали його, коли він застряг
у болоті.
7. Згідно з твердженнями Уряду під час затримання заявник
чинив активний опір і один з працівників міліції для подолання його опору застосував «прийоми рукопашного бою» та наручники.
8. Заявник стверджував, що він не чинив опору працівникам міліції та не застосовував силу, і під час затримання до нього
застосовувались лише наручники. Згідно з його твердженнями
з 17 год 00 хв 23 жовтня 2001 року до 01 год 00 хв 24 жовтня 2001 року в Головному управлінні МВС у м. Запоріжжя його катували працівники міліції з метою отримання його зізнавальних показань
у вчиненні злочинів, в яких він підозрювався. Як стверджувалося,
працівники міліції били його по голові, спині та грудях, застосовували електричний струм до його статевого органу, душили
його протигазом і поліетиленовим пакетом та підвісили його на
палиці, час від часу змінюючи його положення. Не витримавши
жорстокого поводження, заявник надав зізнавальні показання та
підписав порожні аркуші паперу. Після цього його доставили до
Орджонікідзевського районного відділу міліції, де його залишили з кровотечою в камері. Його прохання викликати швидку медичну допомогу, як стверджувалося, були проігноровані.
8. 25 жовтня 2001 року заявника доставили до міської лікарні
м. Запоріжжя для медичного обстеження. За результатами обстеження було виявлено, що у нього був забій грудної клітки та декілька подряпин на голові.
9. У невказану дату після закінчення досудового розслідування у кримінальній справі щодо заявника, яке згідно з твердженнями Уряду тривало більше одного року з моменту затримання
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заявника, він звернувся до прокуратури Запорізької області зі
скаргою на стверджуване жорстокого поводження працівників
міліції у жовтні 2001 року. Заявник описав жорстоке поводження
аналогічно, як він описав його Суду (див. пункт 8), та зазначив, що
наявні у нього тілесні ушкодження були задокументовані в міській лікарні м. Запоріжжя .
10. 01 листопада 2002 року Токмацький районний суд визнав
заявника винним у вчиненні декількох епізодів грабежу за обтяжуючих обставин та інших злочинів і обрав йому покарання
у виді позбавлення волі на строк тринадцять років, відхиливши
його твердження про жорстоке поводження працівників міліції
як необґрунтовані.
11. 11 грудня 2002 року прокуратура Запорізької області повідомила заявнику про відсутність підстав для порушення кримінальної справи у зв’язку з твердженнями про жорстоке поводження, оскільки за результатами перевірки його скарги було встановлено, що його тілесні ушкодження були отримані внаслідок
застосування працівниками міліції пропорційної сили для подолання опору заявника під час його затримання.
12. 01 вересня 2003 року та 09 листопада 2004 року Апеляційний суд Запорізької області та Верховний Суд України відповідно,
пославшись на висновки прокуратури, залишили без задоволення
апеляційну та касаційну скарги заявника на його вирок і відхилили твердження заявника про жорстоке поводження працівників
міліції.
13. 12 березня 2007 року заявник повторно звернувся до
прокуратури зі скаргою на катування у відділі міліції в жовтні
2001 року.
14. 31 серпня 2007 року прокуратура Запорізької області відмовила у порушенні кримінальної справи за скаргою заявника,
встановивши відсутність доказів вчинення працівниками міліції
якого-небудь злочину під час затримання або допиту заявника у відділі міліції. На підставі рапортів працівників міліції, які
затримали заявника та були свідками затримання, прокурор
встановив, що під час затримання заявник чинив активний опір,
і тому для подолання його опору були застосовані фізична сила
та наручники, в результаті чого він отримав тілесні ушкодження, пізніше задокументовані у міській лікарні м. Запоріжжя (див.
421

Рішення ЄСПЛ за статтею 3 Конвенції

пункт 9). Прокурор також посилався на те, що ні під час допиту, ні
в інший момент досудового розслідування заявник не скаржився
на побиття працівниками міліції. У зв’язку з цим він зазначив, що
перші скарги заявника на різні дії працівників міліції датувалися
14 лютого 2002 року та січнем 2003 року, і в жодній з цих скарг
заявник не порушував питання жорстокого поводження працівників міліції 23 жовтня 2001 року.
15. 22 жовтня 2007 року Орджонікідзевський районний суд
міста Запоріжжя залишив без задоволення скаргу заявника на
постанову від 31 серпня 2007 року та встановив, що проведена
прокурором перевірка була ретельною і всебічною. Згідно з твердженнями заявника копія згаданої постанови йому не вручалась.
2. Стверджуване жорстоке поводження із заявником
під час тримання під вартою після засудження

a) Події у Житомирській установі виконання покарань № 8
та подальше розслідування
i) Події 21 та 28 лютого 2008 року
16. 21 лютого 2008 року заявник прибув до Житомирської
установи виконання покарань № 8 (далі — Житомирська установа
виконання покарань).
17. Згідно з твердженнями заявника після прибуття його обшукали і побили двоє працівників установи, які погрожували
йому вбивством, якщо він скаржитиметься на адміністрацію установи. Після цього його помістили до камери № 102, так званої
«прес-хати» (прес-хата — камера, де трималися ув’язнені, які були
незаконно найняті адміністрацією установи виконання покарань
для залякування непокірних співкамерників). У цих ув’язнених
безпідставно виник конфлікт із заявником і вони, натягнувши
йому на голову светр, вдарили його у живіт твердим предметом.
Заявника забрали з «прес-хати», але 28 лютого 2008 року його знову помістили до цієї камери, де його одразу побили співкамерники. Під час бійки вони, як стверджувалося, встромили йому
в живіт чужорідний предмет.
18. Згідно з твердженнями Уряду та відповідними наданими
ним протоколами після прибуття 21 лютого 2008 року заявника
обшукали та вилучили у нього частину полотна ножівки. Заявник
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чинив активний опір обшуку, махав милицею перед собою, намагаючись вдарити працівника охорони установи виконання покарань, висловлювався нецензурною лайкою і зрештою навмисно
вдарив себе милицею по голові. Пізніше у камері заявник агресивно поводився та спровокував конфліктну ситуацію між ним
та ув’язненими Т. і По. Заявник кидав свої особисті речі в інших
ув’язнених і бився об двері камери головою та ногою, при цьому нецензурно висловлюючись. Коли прибули працівники охорони, він
не виконав їхніх вимог і продовжив агресивно поводитися. Потім
його забрали з камери до приймального відділення. Дорогою туди заявник агресивно поводився і намагався вдарити працівників
охорони. Після неодноразових попереджень один із працівників
застосував прийом самбо (бойове мистецтво), щоб заспокоїти заявника. Зокрема, працівник завернув ліву руку заявника за спину, одночасно утримуючи його за грудну клітку правою рукою.
Згодом заявника оглянув лікар установи та виявив, що у нього
були садна на лобі та забій тім’яної ділянки ліворуч. До повернення начальника установи виконання покарань заявника на двадцять чотири години помістили до карцеру; наступного дня було
винесено постанову про поміщення його до карцеру на строк сім
днів у зв’язку з його неправомірною поведінкою. Після звільнення
з карцеру 28 лютого 2008 року його повернули до камери № 102, де
він знову спровокував конфліктну ситуацію з ув’язненими Па. та
Жи., які там трималися, після чого його помістили до одиночної
камери на три місяці.
19. 27 лютого 2008 року було проведено судово-медичну експертизу заявника. Заявник поскаржився лікарю, що двоє працівників установи виконання покарань вдарили його в область
живота та ліву руку, а потім співкамерники нанесли йому удари
по голові, грудях і животі. Він також зізнався, що сам себе вдарив
милицею по голові. У заявника було виявлено низку синців та саден, а також інфіковану рану черевної стінки у формі трикутника,
і його направили для подальшого обстеження до хірурга та невропатолога.
20. 28 лютого 2008 року заявника оглянув хірург Житомир
ської установи виконання покарань, який діагностував у нього інфіковану рану черевної стінки та посттравматичний остеоартроз
лівого колінного суглоба.
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21. 29 лютого 2008 року виконуючий обов’язки начальника Житомирської установи виконання покарань відмовив у порушенні
кримінальної справи у зв’язку з обставинами, які призвели до отримання заявником тілесних ушкоджень, задокументованих
21 лютого 2008 року, встановивши, що заявник сам був у цьому винен. Постанова ґрунтувалася на рапортах працівників Житомирської установи виконання покарань і працівників медичної
частини установи, а також на показаннях співкамерників заявника. З постанови виконуючого обов’язки начальника установи
виконання покарань вбачається, що заявник відмовився давати
показання щодо події.
22. 11 березня 2008 року заявника оглянув невропатолог,
який діагностував йому остеохондроз, а також встановив, що він
страждав від наслідків травми голови, яка супроводжувалася головним болем.
23. 14 березня 2008 року було закінчено судово-медичну експертизу, розпочату 27 лютого 2008 року (див. пункт 20). У заявника виявили садна на лобі, забій тім’яної частини голови та два
садна на грудях. Згідно з твердженнями експерта ці тілесні ушкодження були заподіяні тупими твердими предметами ймовірно у дати та за обставин, зазначених заявником. Стосовно рани
черевної стінки експерт встановив, що вона була заподіяна предметом з обмеженою контактною поверхнею і встановити дату її
утворення було неможливо, оскільки рана була інфікована.
24. 21 березня 2008 року лікар установи виконання покарань
оглянув заявника та не виявив жодних тілесних ушкоджень.
25. У невказані дати заявник та його представник поскаржилися до прокуратури на жорстоке поводження ув’язнених і працівників установи виконання покарань із заявником 21 та 28 лютого 2008 року.
26. 21 березня 2008 року прокуратура відмовила у порушенні
кримінальної справи щодо працівників установи виконання покарань та співкамерників заявника. На підставі показань, наданих
працівниками установи виконання покарань та ув’язненими камери № 102, а також особової справи заявника, прокурор дійшов
висновку, що садна на лобі заявника, забій тім’яної частини голови та рана черевної стінки, задокументовані судово-медичним
експертом 14 березня 2008 року (див. пункт 24), були нанесені ним
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собі самостійно, а два садна на грудях утворилися в результаті законного та обґрунтованого застосування прийому самбо працівником охорони установи виконання покарань.
27. 24 квітня 2008 року вищий прокурор скасував зазначену
постанову, вказавши на низку недоліків у розслідуванні та вважаючи за неможливе встановити на підставі доводів прокурора реальну картину того, що сталося 21 лютого 2008 року. Було зазначено, inter alia, що допит учасників події та свідків був поверховим
і не вказувалася низка важливих відомостей: зокрема тих, які мали
бути надані заявником, у тому числі інформація, які тілесні ушкодження йому заподіяли працівники установи виконання покарань,
а які — його співкамерниками, та яким чином. Було необхідно провести судово-медичну експертизу, щоб встановити, чи могли деякі
з тілесних ушкоджень бути отримані внаслідок стверджуваного
застосування прийому самбо. Крім того, не було здійснено жодної
правової оцінки у зв’язку з висновком судово-медичного експерта, що тілесні ушкодження заявника могли бути заподіяні у час та
за обставин, зазначених заявником. Також не було встановлено, чи
оглядали медичні працівники заявника одразу після його прибуття до установи виконання покарань (і, якщо так, чи у були у нього
які-небудь тілесні ушкодження) та чому співкамерники заявника,
які не були новоприбулими, трималися у карантинній камері.
28. 19 травня 2008 року прокуратура винесла нову постанову
про відмову у порушенні кримінальної справи щодо працівників
Житомирської установи виконання покарань та співкамерників
заявника у зв’язку з відсутністю в їхніх діях складу злочину. Додатково до попереднього обґрунтування, прокурор посилався на
показання працівників установи виконання покарань, які були
присутні під час обшуку заявника 21 лютого 2008 року та заперечили будь-яке жорстоке поводження своїх колег. Також зазначалося, що заявник був єдиним новоприбулим до установи виконання
покарань, а оскільки було заборонено залишати його без нагляду
у зв’язку з тим, що він був особою, схильною до самоскалічення,
його помістили до камери разом з двома іншими ув’язненими.
29. Заявник подав скаргу, оскаржуючи, inter alia, пояснення
прокурора щодо походження його тілесних ушкоджень, стверджуючи, що жодних необхідних заходів для усунення суперечностей
між двома версіями подій, таких як очна ставка між заявником
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і відповідними особами, а також судово-медичними експертами,
вжито не було.
30. 22 жовтня 2008 року Корольовський районний суд міста
Житомира за відсутності заявника та його представника відмовив у задоволенні скарги заявника, визнавши висновки прокурора об’єктивними, всебічними та обґрунтованими. У зв’язку з цим
суд також зазначив, що обставини, описані у скарзі заявника до
суду, були належним чином розглянуті під час проведення перевірки прокурором.
31. 12 січня та 17 листопада 2009 року Апеляційний суд Житомирської області та Верховний Суд України залишили без змін
постанову суду нижчої інстанції. Верховний Суд України, зокрема, зазначив, що оцінка прокурором результатів судово-медичної
експертизи заявника підтверджувалася показаннями працівників та ув’язнених Житомирської установи виконання покарань.
ii) Події у листопаді 2008 року
32. 08 листопада 2008 року заявник прибув до Житомирської
установи виконання покарань з лікарні при Бучанській виправній
колонії після операції, проведеної з метою вилучення чужорідного тіла з черевної стінки, та післяопераційного лікування. Під час
медичного огляду після прибуття, окрім нового порізу на животі,
не було виявлено жодних інших тілесних ушкоджень.
33. Згідно з наданими Урядом документами заявник повідомив адміністрацію Житомирської установи виконання покарань,
що він помістив металевий дріт собі у черевну стінку дорогою до
Житомирської установи виконання покарань. Під час провадження у Суді заявник зазначив, що 10 листопада 2008 року він вчинив акт самоскалічення та помістив чужорідний об’єкт у черевну
стінку після нападу на нього інших ув’язнених (див. пункт 42).
34. Заявник також стверджував, що одразу після прибуття
його обшукали у нелюдський та такий, що принижує гідність,
спосіб. Зокрема, працівники установи виконання покарань роздягнули його та змусили присідати (вочевидь аби виштовхати
назовні предмети, сховані в анальному отворі, якщо такі були).
Він заперечив, посилаючись на недавно перенесену хірургічну
операцію та проблеми з колінними суглобами. Після обшуку йому наказали прослідувати за працівниками охорони до камери
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№ 101. Він знову заперечив, знаючи, що камера № 101 була «пресхатою» (див. пункт 18). У відповідь на його заперечення працівники охорони жорстоко побили його, у тому числі нанесли удари
у щелепу та грудну клітку, і затягнули до камери № 101. Невдовзі
після цього двоє ув’язнених, які там трималися, почали словесно
залякувати його, обіцяючи «навчити», як перестати скаржитися.
Зрештою, вони почали штовхати його, не застосовуючи при цьому
грубу сили з огляду на те, що він вже був у поганому фізичному
стані. Згодом прибули працівники охорони та перевели його до
дисциплінарного ізолятора.
35. Посилаючись на рапорти працівників охорони Житомирської установи виконання покарань та показання співкамерників заявника, Уряд зазначив, що коли заявника помістили до
камери № 101 він почав кричати, що конфліктував зі співкамерниками, висловлюватися нецензурною лайкою, і погрожувати
нашкодити собі, встромивши ручку в живіт, якщо його залишать
у камері. Втрутилися працівники охорони, але заявник продовжував агресивно поводитись і не виконав вимог працівників охорони. Він наполягав, що його слід помістити до камери лише разом
з тими особами, імена яких він повідомить органам влади. Після
цього випадку його помістили до дисциплінарного ізолятора.
36. 09 листопада 2008 року заявника повернули до камери
№ 101, де на той момент трималися ще двоє ув’язнених.
37. Згідно з твердженнями заявника ці ув’язнені почали залякувати його та погрожувати фізичним насильством. Одразу
після того, як його вимоги задокументувати тілесні ушкодження,
заподіяні працівниками охорони напередодні, та викликати прокурора не були виконані, заявник, як він стверджував, перерізав
собі вени та був доставлений до Житомирської центральної міської лікарні.
38. Згідно з доводами Уряду, зокрема з рапортами, написаними працівниками охорони установи виконання покарань на ім’я
начальника установи, після випадку 09 листопада 2008 року заявник знову намагався спровокувати конфлікт зі співкамерниками,
агресивно поводився і погрожував покінчити життя самогубством.
Однак після отримання попереджень від працівників охорони він
заспокоївся. Того ж дня співкамерники заявника надали подібні
показання, а також стверджували, що не були раніше знайомі із за427
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явником і не конфліктували з ним. З доводів Уряду вбачається, що
заявник відмовився давати будь-які пояснення після подій.
39. Визнавши заявника винним у порушенні внутрішнього
розпорядку установи і розв’язуванні конфлікту з ув’язненими,
начальник установи виконання покарань постановив помістити
його до карцеру ще на один день.
40. 10 листопада 2008 року заявника повернули до камери
№ 101.
41. Згідно з твердженнями заявника співкамерники вдарили його по обличчю та грудях і намагалися задушити маленьким
ланцюжком, який він носив на шиї.
42. Згідно з твердженнями Уряду 10 листопада 2008 року
близько 06 год 30 хв між заявником та іншими ув’язненими безпідставно виник конфлікт: заявник кидав у них свої речі; висловлювався нецензурною лайкою; намагався вдарити передпліччя,
зірвав з шиї тонкий ланцюжок і кинув його на землю. Чергові працівники охорони викликали «оперативну групу» для втручання.
Заявника попросили припинити таку протиправну поведінку.
Однак він порізав ліве передпліччя металевою скобою. Заявника
доставили до чергової частини, а потім до медичної частини, де
він поскаржився на побиття ув’язненими, і попросив задокументувати його тілесні ушкодження.
43. 10 листопада 2008 року о 06 год 35 хв під час його медичного огляду черговим терапевтом, окрім подряпини на лівому передпліччі, не було виявлено жодних інших тілесних ушкоджень.
Через дві години його оглянула комісія, до складу якої увійшли
працівники та начальницький склад Житомирської установи виконання покарань. У заявника було виявлено синці та садна на
обох передпліччях, садна на шиї, поверхнева різана рана на лівому лікті та колота рана черевної стінки. Рентген черевної порожнини також вказав на наявність в черевній порожнині чужорідного металевого тіла розміром близько 6 см. Того ж дня заявник
відмовився від операції із вилучення чужорідного тіла у медичній частині установи виконання покарань та вимагав поміщення
його до хірургічного відділення лікарні системи Державної пенітенціарної служби України.
44. 10 листопада 2008 року у період з 10 год 05 хв до 10 год
28 хв камеру № 101 оглянув працівник інспекції установи вико428
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нання покарань у присутності двох свідків. У протоколі огляду
зазначено, що поруч із ліжком заявника безладно лежали деякі
речі; поруч з умивальником була виявлена скріпка, одна сторона
якої була покрита коричневою рідиною; а біля столу був знайдений порваний ланцюжок.
45. Того ж дня працівник інспекції установи виконання покарань допитав заявника та його співкамерників. Заявник відмовився
давати будь-які пояснення щодо події. Його співкамерники заперечили будь-яке жорстоке поводження та надали свою версію подій,
яка узгоджувалась із версією працівників охорони, викладеною у рапортах на ім’я начальника установи після події. Також один із співкамерників стверджував, що вранці заявник натирав шию ланцюжком і декілька разів бився об двері туалету лівим плечем і рукою.
46. 11 листопада 2008 року заявника було поміщено до карцеру на строк п’ятнадцять днів у зв’язку з його неправомірною
поведінкою напередодні. Начальник медичної частини Житомирської установи виконання покарань оглянув заявника та підтвердив, що його тілесні ушкодження були сумісні з триманням
у карцері.
47. 12 листопада 2008 року згідно з вказівкою начальника установи виконання покарань від 11 листопада 2008 року заявника
оглянув судово-медичний експерт. У відповідному висновку зазначено, що під час обстеження заявник стверджував, що 09 та 10 листопада 2008 року співкамерники били його руками і ногами по обличчю та грудях, і душили його ланцюжком. Він також зазначив,
що 10 листопада 2008 року він намагався перерізати собі вени і помістив у своє тіло металевий дріт. Експерт задокументував низку
синців і саден, переважно на грудях та передпліччі заявника, а також рану черевної стінки. Для закінчення оцінки було призначено
рентгенологічне обстеження його щелепи та грудної клітки.
48. Згідно з твердженнями заявника він також поскаржився
експерту на побиття 08 листопада 2008 року працівниками установи виконання покарань, але ці твердження не були задокументовані.
49. 15 листопада 2008 року адміністрація установи виконання
покарань знову допитала співкамерників заявника. У своїх «поясненнях» вони повторно виклали свої версії подій 08 листопада
2008 року та зазначили, що не застосовували до заявника силу.
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Додатково до своїх попередніх показань стосовно подій 09 листопада 2008 року, вони зазначили, що після того, як працівники
охорони відчинили двері, заявник вийшов з камери і відмовився
заходити назад. Черговий працівник взяв заявника за руку і завів
до камери. Також вони зазначили, що не бачили, чи були у заявника тілесні ушкодження, оскільки він був одягнений, але засвідчили, що 10 листопада 2008 року бачили, як заявник стискав ліве
передпліччя правою рукою і бив себе правою рукою «в область лівого ліктьового згибу». Він також вдарив себе лівою рукою в груди, зірвав з шиї тонкий ланцюжок і кинув його на землю. Згідно
з їхніми твердженнями він кричав, що зрештою досягне своєї мети і його переведуть в іншу камеру. Насамкінець, вони зазначили,
що жодної сили до заявника ні вони, ні працівники охорони установи ніколи не застосовували.
50. 17 листопада 2008 року повторно допитали одного із працівників охорони чергової зміни 09 листопада 2008 року. Додатково до показань, наданих у його рапорті начальнику установи
виконання покарань після події, він стверджував, що заявник без
дозволу залишив камеру та відмовився заходити назад. Тому працівник взяв заявника за праву руку і завів до камери.
51. Того ж дня заявник пройшов призначене судово-медичним
експертом рентгенологічне обстеження у Житомирській обласній
лікарні. Жодних патологій в щелепі або ребрах виявлено не було.
52. Пізніше того ж дня було закінчено судово-медичну експертизу. Згідно з висновком експерта (а) синець на грудях виник
внаслідок контакту з твердим тупим предметом, яким могла бути
рука, 10 листопада 2008 року; (b) три синці на правому передпліччі виникли 09 листопада 2008 року внаслідок ударів твердими тупими предметами, які могли бути пальцями іншої особи; (c) синець на лівому передпліччі виник 10 листопада 2008 року внаслідок
удару твердим тупим предметом, яким могли бути пальці іншої
особи; (d) садна на задній частині його шиї були заподіяні 10 листопада 2008 року за допомогою тертя або стискання, або того й іншого, і могли бути нанесені тонким ланцюжком навіть самими
заявником; (е) подряпина на лівому лікті виникла 10 листопада
2008 року шляхом розрізання гострим предметом шкіри і могла
бути заподіяна самостійно; та (f) колота рана черевної стінки була
заподіяна гострим предметом за два місяці до огляду.
430

Лукашов проти України

53. 20 листопада 2008 року виконуючий обов’язки начальника
установи виконання покарань відмовив у порушенні кримінальної
справи щодо співкамерників заявника. На підставі доказів, отриманих під час службового розслідування, він встановив, що синці
на грудях і лівому передпліччі заявника, а також садна на шиї та
лікті були нанесені самостійно в камері 10 листопада 2008 року;
три садна на правому передпліччі заподіяв працівник охорони,
коли схопив заявника за руку 09 листопада 2008 року, щоб заспокоїти його; а колота рана черевної стінки була заподіяна до прибуття заявника до установи. Він також дійшов висновку, що заявник
навмисно спровокував конфлікт зі своїми співкамерниками, щоб
домогтися переведення до іншої установи виконання покарань.
54. Згідно з твердженнями заявника того ж дня заступник начальника установи виконання покарань М. у присутності своїх колег
вдарив заявника по тілу твердим предметом, загорнутим у м’який
матеріал, аби не залишилося слідів побиття. У незазначену дату, незабаром після випадку, заявник поскаржився на це до прокуратури.
55. Уряд заперечив будь-яке жорстоке поводження із заявником 20 листопада 2008 року.
56. 25 листопада 2008 року заявника звільнили з карцеру і наказали повернутися до камери № 101. Згідно з твердженнями Уряду заявник відмовився заходити до камери, спробував вдарити
працівника охорони милицею і погрожував йому та його родині
фізичною розправою. Того дня до нього не застосовували силу чи
запобіжні заходи, проте було винесено постанову про поміщення
його до одиночної камери на строк три місяці.
57. 01 грудня 2008 року після скарги заявника на побиття його
М. 20 листопада 2008 року його оглянув судово-медичний експерт. Суду не було надано копії висновку. У наявних документах
зазначено, що судово-медичний експерт виявив два синці справа
на підборідді заявника, які були заподіяні твердим тупим предметом. З матеріалів справи незрозуміло, чи дійшов експерт будьяких висновків щодо дати заподіяння тілесних ушкоджень та їхньої відповідності версії подій заявника.
58. У невстановлені дати представник заявника звернулася
до прокуратури зі скаргами, в яких, inter alia, стверджувала, що
в Житомирській установі виконання покарань заявника побили
працівники установи та співкамерники.
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59. 05 грудня 2008 року у відповідь на вказані скарги Житомирська місцева прокуратура винесла постанову про відмову у порушенні кримінальної справи щодо працівників Житомирської
установи виконання покарань у зв’язку з відсутністю в їхніх діях
ознак складу злочину. Постанова ґрунтувалася на результатах
службового розслідування, проведеного начальником установи виконання покарань; стверджуваному запереченні заявником жорстокого поводження з ним працівників установи під час
проведеного прокурором розслідування; рапортах працівників
установи виконання покарань та тих, хто супроводжував заявника до установи виконання покарань; показаннях співкамерників
заявника, підтриманих іншими ув’язненими; результатах судовопсихіатричної експертизи заявника, проведеної в певний момент
під час кримінального провадження щодо нього, згідно з якими
заявнику було діагностовано психопатію та розлад особистості, і,
у нього був, inter alia, агресивний характер та схильність до написання необґрунтованих скарг; а також на наданих іншими негативних характеристиках заявника. Прокурор вважав достатньо та
об’єктивно встановленим, що тілесні ушкодження заявника, задокументовані судово-медичним експертом 12 листопада 2008 року
(див. пункти 48 та 53), були заподіяні ним собі самостійно. Прокурор також зазначив, що твердження заявника про його побиття
М. 20 листопада 2008 року (див. пункт 55) не підтверджувалися
результатами його судово-медичної експертизи. Прокурор зазначив, що два синці, задокументовані судово-медичним експертом,
були нанесені заявником собі самостійно.
60. 22 грудня 2008 року Житомирська обласна прокуратура
скасувала постанову від 05 грудня 2008 року як необґрунтовану, вказавши на невжиття прокурором необхідних заходів для
належного встановлення всіх відповідних обставин, пов’язаних
з побиттям заявника 20 листопада 2008 року (див. пункт 55). Прокурору було надано вказівку детально допитати заявника щодо
цієї події, а також осіб, на яких він скаржився.
61. 31 грудня 2008 року після проведення додаткових перевірок Житомирська місцева прокуратура винесла нову постанову про відмову у порушенні кримінальної справи. Додатково до
обґрунтування, наведеного у постанові від 05 грудня 2008 року
(див. пункт 60), прокурор зазначив, що під час додаткового до432
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питу заявник відмовився подавати заяву про злочин або давати
будь-які офіційні показання щодо його стверджуваного побиття
20 листопада 2008 року. Проте під час розмови з прокурором він
повідомив останнього, що його побив працівник М. Працівник М.,
показання якого підтвердили колеги, заперечив будь-який контакт із заявником у відповідну дату.
62. Представник заявника оскаржив вказану постанову до суду, стверджуючи, inter alia, що обставини, за яких заявник отримав тілесні ушкодження у листопаді 2008 року, не були належним
чином встановлені.
63. За результатами судового провадження 11 травня 2010 року Верховний Суд України скасував вказану постанову та направив справу на новий розгляд до суду першої інстанції. Посилаючись на висновки судово-медичної експертизи від 12 листопада
2008 року (див. пункти 48 та 53), Верховний Суд України зазначив,
зокрема, що не виключалося заподіяння деяких тілесних ушкоджень заявнику іншими особами з використанням твердих тупих
предметів. Тому Верховний Суд України вважав, що висновки
прокурора про самоскалічення заявника були передчасними, не
підтвердженими доказами та необґрунтованими. Суд зазначив,
що необхідно було провести всебічне обстеження для встановлення можливості або неможливості заподіяння цих тілесних
ушкоджень заявником собі самостійно чи іншими особами. Насамкінець, суд вказав, що суди нижчих інстанцій не розглянули
твердження заявника про побиття його співкамерниками з дозволу адміністрації установи виконання покарань, прокуратура не
посилалася на які-небудь докази, які б спростували твердження
заявника. У зв’язку з цим Верховний Суд України зазначив, що показання працівників установи виконання покарань та співкамерників заявника не могли вважатися вагомими доказами, оскільки
всі вони були зацікавленими особами.
64. 09 липня 2010 року Корольовський районний суд міста
Житомира скасував постанову прокурора від 31 грудня 2008 року
(див. пункт 62) з причин, наведених Верховним Судом України,
та дав прокуратурі вказівку усунути відповідні недоліки.
65. 19 січня 2011 року відповідно до постанови прокурора комісія експертів провела експертне дослідження історії хвороби
заявника. Суду не було надано копії цього висновку експерта.
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66. 21 січня 2011 року прокурор вирішив не порушувати кримінальну справу щодо працівників установи виконання покарань.
Додатково до свого попереднього обґрунтування, він посилався
на зазначене експертне дослідження історії хвороби заявника.
Згідно з висновками прокурора тілесні ушкодження, задокументовані під час судово-медичної експертизи 12 листопада 2008 року (див. пункти 48 та 53), були заподіяні самостійно, при цьому
заявник використовував для їх нанесення власні пальці та тверді
предмети, і ці тілесні ушкодження виникли в інші дати, а не 09 та
10 листопада 2008 року. Щодо синців, задокументованих 01 грудня 2008 року (див. пункт 58), прокурор вважав встановленим, що
заявник заподіяв їх собі самостійно власною рукою 29 або 30 листопада 2008 року. У постанові також зазначалося, без наведення
деталей, що «вбача[лося] неможливим встановити, чи заподіяли
інші особи які-небудь тілесні ушкодження заявнику». Прокуратура Житомирської області затвердила цю постанову.
67. Матеріали справи свідчать, що заявника повідомили про
цю постанову із запізненням. Низка документів вказує, що він
та його представник неодноразово зверталися до національних
органів влади із запитами у зв’язку із цим.
b) Інші випадки стверджуваного жорстокого поводження
68. Заявник також зазначив, що під час тримання його під вартою його неодноразово піддавали жорстокому поводженню, а саме:
у лікарні при Донецькій виправній колонії № 124 24 січня 2008 року, 11 лютого 2008 року та 16 листопада 2010 року; в Луганському
слідчому ізоляторі 15 червня та 13 липня 2008 року, а також у Єнакієвській виправній колонії № 52 15 листопада 2010 року. Він також
стверджував, що не було проведено ефективного розслідування його скарг на жорстоке поводження, пов’язаних з цими випадками.
69. Уряд заперечив будь-яке жорстоке поводження та стверджував, що розслідування скарг заявника було ефективним.
В. Побутові умови тримання заявника під вартою

1. Лікарня при Донецькій виправній колонії

70. У період з 17 грудня 2007 року до 11 лютого 2008 року заявник проходив лікування у лікарні при Донецькій виправній
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колонії № 124 (далі — лікарня при Донецькій виправній колонії)
у зв’язку із болем у попереку. Його тримали у палаті № 22.
a) Умови тримання, як про них стверджує заявник
71. У палаті на одного ув’язненого було відведено дуже мало простору. Палата була обладнана шістьма двоярусними ліжками. Заявник, якого розмістили на другому ярусі, зазнавав
серйозних труднощів підіймаючись та спускаючись зі свого
спального місця у зв’язку зі станом свого здоров’я. Обладнання
лікарні утримувалося в антисанітарних умовах, а приміщення були заражені гризунами, комахами та блощицями. Після
прибуття речі пацієнтів не дезінфікувалися. У лікарні не було
подвір’я для прогулянок, і більшість часу пацієнти були зачинені у своїх палатах. Харчування було дуже низької якості. Зокрема, найчастіше пацієнтів годували низькоякісною крупою,
а такі продукти, як вершкове масло, м’ясо, яйця та свіжі продукти надавалися нерегулярно або могли бути придбані за незаконно сплачені готівкові кошти.
72. Заявник і деякі інші пацієнти неодноразово скаржились
адміністрації лікарні та різним іншим органам державної влади
на умови тримання під вартою; жодної відповіді не було. Заявник і ще двоє ув’язнених здійснили спробу самогубства, увівши
металеві об’єкти в свої черевні стінки. Після цього низка органів
державної влади перевірила лікарню при Донецькій виправній
колонії та виявила певні порушення стосовно умов тримання під
вартою.
c) Умови тримання, як про них стверджує Уряд
73. Лікарня при Донецькій виправній колонії була розрахована на розміщення 200 ув’язнених, але восени та взимку загальна захворюваність зростала, і тому в деяких лікарняних палатах
були встановлені двоярусні ліжка, щоб забезпечити місця для
всіх пацієнтів. На верхньому ярусі розміщувалися ув’язнені, які
страждали на неважкі соматичні захворювання. Посилаючись на
довідку Державної пенітенціарної служби України, Уряд стверджував, що заявник ніколи не розміщувався на другому ярусі.
74. Після спроби самогубства заявника та двох інших ув’яз
нених 24 січня 2008 року (див. пункт 73) лікарню перевіри435
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ли районна санітарно-епідеміологічна служба міста Донецька
та прокуратура. 28 січня 2008 року санітарно-епідеміологічна
служба дійшла висновку, що твердження заявника про неналежні умови тримання під вартою були необґрунтованими. Зокрема,
під час перевірки не було виявлено слідів гризунів, блощиць та
інших комах; працівники лікарні дезінфікували речі пацієнтів
після їхнього прибуття до лікарні та щоденно поводили регулярну дезінфекцію; камери були обладнані окремими спальними
місцями та знаходились у задовільному санітарно-технічному
стані. Пацієнтам надавалося триразове харчування, якість якого регулярно перевірялася персоналом і документувалася у спеціальному журналі. Продукти харчування мали необхідні серти
фікати якості.
75. 29 січня 2008 року Донецька обласна прокуратура визнала,
що лікарня не мала подвір’я для прогулянок, що було порушенням чинних стандартів, і що на одного пацієнта в палаті заявника
припадало менше особистого простору за мінімальний передбачений національним законодавством стандарт у 4 кв. м. Палата
була обладнана двоярусними ліжками та в ній розміщувалося
шість пацієнтів, тоді як їх мало бути не більше чотирьох. Прокуратура доручила адміністрації лікарні усунути ці порушення
чинних стандартів. 14 лютого 2008 року проблема переповненості
була вирішена, оскільки двох ув’язнених перевели з палати № 22
до іншої палати. У невстановлену дату в лютому 2008 року в лікарні при Донецькій виправній колонії також було побудовано двір
для прогулянок. Тим часом ув’язненим була надана можливість
гуляти на території лікарні.
1. Житомирська установа виконання покарань

76. Заявник відбував своє покарання у Житомирській установі
виконання покарань з 21 лютого 2008 року до 04 квітня 2009 року,
з деякими перервами на лікування в різних установах виконання
покарань.
d) Умови тримання, як про них стверджує заявник
77. Камери опалювалися погано або взагалі не опалювалися.
Удень ліжко прикріплювалося до стіни і заявник не мав права ним
користуватися, незважаючи на проблеми зі здоров’ям. Тому йому
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доводилося лежати на холодній бетонній підлозі, що завдавало
йому моральних і фізичних страждань. Крім того, одиночна камера була заражена величезними щурами, з якими йому доводилося
битися весь час протягом дня, а також вночі замість сну, оскільки
щури стрибали по ньому. Він жив у постійному стані страху та неповноцінності.
78. На підтримку своїх тверджень заявник подав фотографії,
які, як він стверджував, зробив на мобільний телефон зі співчуття
працівник охорони під час тримання заявника в одиночній камері
у період з листопада 2008 року до березня 2009 року. На фото був
зображений чоловік з надмірною вагою — заявник стверджував,
що це був він, — який знаходився у маленькій камері та тримав на
руках великих щурів.
79. Заявник та його представник неодноразово безуспішно
скаржилися до різних органів державної влади на побутові умови
тримання його під вартою у Житомирській установі виконання
покарань.
e) Умови тримання, як про них стверджує Уряд
80. Під час перебування у Житомирській установі виконання покарань заявник тримався у камерах № 102, № 213, № 214,
№ 212, № 332, № 101, № 107 та № 209, серед яких були багатомісні
камери, одиночні камери, карцери або дисциплінарні ізолятори.
81. Уряд стверджував, що умови тримання заявника під вартою в установі виконання покарань були належними. При цьому
Уряд посилався здебільшого на законодавчі норми щодо тримання під вартою. Доводи Уряду можуть бути узагальнені так.
82. Камери передбачали щонайменше 4 кв. м особистого простору на одного ув’язненого. Стіни були поштукатурені цементною сумішшю та пофарбовані у світлі кольори. Туалети були відокремлені від житлової зони суцільною перегородкою. Бетонна
підлога камер була вкрита дерев’яними дошками. Камери були
обладнані відкидними двоярусними ліжками, столом, вузькими лавками без спинок, умивальником, туалетом і полицями або
шафами. Температура в камерах становила від 18 до 20 °C восени
та взимку і від 21 до 24 °C навесні та влітку.
83. Удень ліжка в карцерах прикріплювалися до стіни, але
ув’язнені мали змогу сидіти на встановлених у камерах лавках.
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84. Уряд заперечив, що в камерах були щури, стверджуючи,
що раз на місяць проводились ретельні заходи з дератизації, і вся
установа дезінфікувалася. Медична частина також щотижня дез
інфікувала камери.
85. Численні скарги заявника на неналежні умови тримання під
вартою були ретельно розглянуті прокуратурою, і жодних порушень
відповідних національних стандартів встановлено не було.
B. Інші події

86. У період з 2003 до 2007 роки під час відбування покарання
у Слов’яносербській виправній колонії № 60 та Слов’яносербському
СІЗО заявник декілька разів себе калічив, поміщаючи в черевну стінку металеві об’єкти, як стверджувалося, на знак протесту
проти жорстокого поводження в установах виконання покарань
і неналежних умов тримання під вартою. Жодної кримінальної
справи у зв’язку з твердженнями заявника порушено не було, оскільки його скарги були визнані необґрунтованими.
87. Заявник також безуспішно скаржився до прокуратури на
жорстоке поводження з ним у 2005–2007 роках під час перевезення між установами виконання покарань.
88. 22 липня 2005 року Слов’яносербський районний суд визнав заявника винним у злісній непокорі законним вимогам адмі
ністрації установи виконання покарань та обрав йому покарання
у виді позбавлення волі на строк три роки. 05 грудня 2006 року
Апеляційний суд Луганської області залишив цей вирок без змін.
89. 30 березня 2007 року Верховний Суд України відмовив
у розгляді справи за касаційною скаргою заявника на вирок від
22 липня 2005 року, встановивши, що він не надав належним чином завірені копії оскаржуваних судових рішень. Згодом заявник
безуспішно намагався оскаржити це рішення та відновити провадження.
90. Згідно з твердженнями заявника адміністрація установ
виконання покарань іноді таємно викидала його листи до Суду,
і брехала йому, що надсилала їх. Так сталося, зокрема, з його першою заявою до Суду, складеною в березні 2004 року, та подальшими документами, підготовленими у 2005 та 2006 роках в різних
установах виконання покарань.
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91. У різні дати численні органи державної влади залишали без задоволення клопотання заявника та його представника
про надання їм копій різних документів для подання їх до Суду.
Зрештою (до 2010 року) заявник отримав копії більшості документів з його справи та подав до Суду документи, які налічували декілька тисяч сторінок.
92. Згідно з твердженнями заявника у 2009 році адміністрація Роменської виправної колонії № 56 незаконно найняла
ув’язненого, щоб його вбили; психіатр у цій же виправній колонії також намагався вбити заявника, вводячи йому заспокійливі ін’єкції з невідомою речовиною; а адміністрація всіх установ, в яких заявник тримався під вартою, регулярно втручалася
в листування заявника.
93. Неодноразово протягом строку тримання під вартою заявника поміщали до одиночної камери в якості дисциплінарного стягнення або для забезпечення його власної безпеки, у тому
числі за його заявою. Тривалість тримання складала від декількох
днів до трьох місяців. Декілька разів до заявника застосовувався
режим «профілактичного нагляду» як за особою, яка могла втекти, спровокувати конфлікти зі співкамерниками, напасти на працівників установи виконання покарань, взяти заручників, скалічити себе та мала схильність до суїциду.

ПРАВО
I. МЕЖІ РОЗГЛЯДУ СПРАВИ
94. Суд зазначає, що після повідомлення Уряду держави-відповідача про цю заяву заявник, який на той момент відбував своє
покарання в установі виконання покарань, висунув нові скарги на
подальше ненадання йому належної медичної допомоги та неналежні умови тримання під вартою в різних установах виконання
покарань.
95. Суд зазначає, що ці нові скарги не є уточненням первинних скарг заявника, стосовно яких сторони надали коментарі. Отже, Суд вважає, що наразі недоцільно розглядати ці питання у контексті цієї справи (див., mutatis mutandis, рішення
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у справі «Кондратьєв проти України» (Kondratyev v. Ukraine), заява
№ 5203/09, пункт 62, від 15 грудня 2011 року). Нові скарги розглядатимуться за заявою № 11570/13.
II. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 3 КОНВЕНЦІЇ
У ЗВ’ЯЗКУ ІЗ ЖОРСТОКИМ ПОВОДЖЕННЯМ
96. Заявник скаржився, що 23 та 24 жовтня 2001 року працівники міліції піддали його катуванню з метою отримання зізнавальних показань про вчинення злочинів, в яких він підозрювався. Він скаржився на жорстоке поводження з ним у Житомирській
установі виконання покарань у лютому та листопаді 2008 року.
Він посилався на статті 3 та 13 Конвенції.
97. Суд, якому належить провідна роль щодо здійснення юридичної кваліфікації фактів справи (див. рішення у справі «Радомілья та інші проти Хорватії» [ВП] (Radomilja and Others v. Croatia) [GC],
заяви № 37685/10 та № 22768/12, пункти 114 та 126, від 20 березня
2018 року) розгляне ці скарги виключно з точки зору статті 3 Конвенції, яка передбачає:
«Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню.»
A. Стверджуване жорстоке поводження у відділі міліції

98. Суд зазначає, що згідно з версією подій заявника 23 та
24 жовтня 2001 року працівники міліції протягом декількох годин піддавали його катуванню. Зокрема, його неодноразово били кулаками по голові, спині та грудях, підвішували на палиці та
душили протигазом і поліетиленовим пакетом. Він також стверджував, що до його статевого органа застосовувався електричний
струм (див. пункт 8).
99. У своїй скарзі щодо цього заявник описав стверджуване жорстоке поводження так само, як і на національному рівні
(див. пункт 10).
100. Суд також зазначає, що єдиним наданим ним медичним
доказом стосовно тілесних ушкоджень, отриманих ним внаслідок
катування, були результати його медичного обстеження, прове440
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деного наступного дня після оскаржуваних подій у міській лікарні м. Запоріжжя (див. пункт 9).
101. У зв’язку з цим Суд зазначає, що у відповідних документах
вказувалося, що його тілесні ушкодження обмежувалися забоєм
грудної клітки та декількома подряпинами на голові. Ці тілесні
ушкодження навряд чи можна вважати такими, які відповідають
опису заявником стверджуваного жорстокого поводження, а саме: тривалого нанесення сильних ударів працівниками міліції
по різних частинах тіла, застосування електричного струму та
підвішування його на металевій палиці (див., mutatis mutandis,
рішення у справі «Вітрук проти України» (Vitruk v. Ukraine), заява
№ 26127/03, пункт 54, від 16 вересня 2010 року). Однак вбачається
цілком правдоподібним, що такі тілесні ушкодження могли бути
отримані в результаті його опору працівнику міліції, який переслідував його і зрештою затримав, коли заявник намагався втекти (див. пункти 6 і 7).
102. Не вбачається, що заявник сумнівався у достовірності
висновків, зроблених медичними працівниками міської лікарні
м. Запоріжжя. Навпаки, він беззаперечно посилався на ці висновки для обґрунтування свого твердження про жорстоке поводження у відділі міліції (див. пункт 10). Водночас у своїх зауваженнях
до Суду заявник стверджував, що під час тримання його під вартою у відділі міліції в жовтні 2001 року він отримав тяжкі тілесні
ушкодження. Однак він не вказав такі ушкодження та не надав
жодних медичних доказів щодо цього.
103. Насамкінець, Суд не може не вказати на затримку, з
якою заявник висунув свою скаргу на жорстоке поводження (див.
пункт 10). За відсутності доказів протилежного Суд доходить
висновку, що заявник зробив це не одразу після стверджуваних
подій, а приблизно через рік, без наведення жодного належного
пояснення для виправдання такої затримки.
104. За таких обставин Суд вважає, що заявник не надав
обґрунтування небезпідставної скарги на стверджуване жорстоке поводження з ним (див., mutatis mutandis, ухвалу щодо прийнятності у справі «Кравченко проти України» (Kravchenko v. Ukraine),
заява № 23275/06, пункт 51, від 24 червня 2014 року). Крім того,
заявник не може оскаржувати ефективність розслідування на
національному рівні, оскільки він не надав органам державної
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влади жодної серйозної та достатньо достовірної інформації про
стверджуване жорстоке поводження з ним (див. для порівняння ухвалу щодо прийнятності у справі «Ігарс проти Латвії» (Igars
v. Latvia), заява № 11682/03, пункт 72, від 05 лютого 2013 року та
рішення у справі «Гавула проти України» (Gavula v. Ukraine), заява
№ 52652/07, пункти 61–63, від 16 травня 2013 року).
105. Отже, Суд відхиляє скаргу заявника як за матеріальним,
так і за процесуальним аспектами статті 3 Конвенції як явно необґрунтовану на підставі підпункту «а» пункту 3 та пункту 4 статті 35 Конвенції.
B. Стверджуване жорстоке поводження
у Житомирській установі виконання покарань
у лютому та листопаді 2008 року

1. Прийнятність

106. Уряд стверджував, що скарги заявника були необґрунтованими та не підтверджувалися доказами. При цьому Уряд визнав, що 21 лютого 2008 року працівник охорони установи виконання покарань застосував до заявника силу. У зв’язку з цим Уряд
стверджував, що її застосування було законним і не становило
надмірну реакцію на неправомірну поведінку заявника.
107. Посилаючись на свої фактичні доводи, Уряд також зазначив, що скарги заявника на жорстоке поводження були ретельно
розглянуті прокуратурою та визнані необґрунтованими. Зокрема, Уряд зазначив, що тілесні ушкодження заявника здебільшого
були заподіяні ним собі самостійно. У зв’язку з цим Уряд посилався на те, що заявник страждав на емоційно нестабільний розлад
особистості і згідно з його психологічним типом мав схильність
до самоскалічення, щоб не дотримуватися внутрішнього розпорядку установи та протидіяти її режиму.
108. Заявник спростував аргументи Уряду та підтримав свої
скарги, зазначивши, inter alia, що його скарги підтверджувалися наявністю у нього тілесних ушкоджень, стосовно походження
яких Уряд не надав належного пояснення.
109. Суд зазначає, що скарги заявника підтверджувалися медичними доказами (див. пункти 24 та 44). Отже, ці скарги були
prima facie небезпідставними і, враховуючи усталену практику
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Суду з цього питання, органи державної влади були зобов’язані
провести ефективне офіційне розслідування (див., наприклад,
рішення у справі «Каверзін проти України» (Kaverzin v. Ukraine), заява № 23893/03, пункт 106, від 15 травня 2012 року).
110. Отже, Суд вважає, що скарги заявника на жорстоке поводження у Житомирській установі виконання покарань не є явно необґрунтованими у розумінні підпункту «а» пункту 3 статті 35 Конвенції. Суд також зазначає, що вони не є неприйнятними
з будь-яких інших підстав. Отже, вони мають бути визнані прийнятними.
2. Суть

a) Доводи сторін
111. Посилаючись на свої фактичні доводи, заявник скаржився, що його було піддано жорстокому поводженню працівників
охорони установи виконання покарань та його співкамерників.
112. Він також стверджував, що не було проведено ефективного розслідування цих подій. Зокрема, він зазначив, що не проводилось повноцінного розслідування його скарг, а лише дослідчі перевірки. Відповідно до цієї процедури слідчий міг лише відібрати
«пояснення» у відповідних осіб, за достовірність яких останні не
несли відповідальності згідно з кримінальним законодавством.
Заявник зауважив, що постанови прокурора здебільшого ґрунтувалися на показаннях осіб, причетних до жорстокого поводження
з ним, або тих, хто мав очевидний інтерес у запереченні факту
жорстокого поводження з ним.
113. Заявник також звернув увагу Суду на той факт, що не всі
його тілесні ушкодження були належним чином задокументовані
та оцінені під час перевірки прокурора і національні суди неодноразово скасовували постанови прокурора у зв’язку з поверховістю
дослідчих перевірок.
114. Уряд не прокоментував суть скарг заявника на жорстоке поводження, стверджуючи на підставі висновків, зроблених за
результатами проведених у зв’язку з цим перевірок на національному рівні, що скарги заявника не підтверджувалися доказами.
115. Стосовно процесуального зобов’язання за статтею 3 Конвенції Уряд стверджував, посилаючись на свої фактичні доводи,
що розслідування скарг заявника на жорстоке поводження було
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оперативним, точним та всебічним. Зокрема, Уряд зазначив, що
всі обставини оскаржуваних подій були правильно встановлені
і національні органи влади надали переконливі пояснення щодо
походження тілесних ушкоджень заявника.
116. Визнавши, що декілька разів постанови прокурора скасовувалися у зв’язку з недоліками, допущеними під час дослідчої
перевірки, Уряд доводив, що ці недоліки були повністю усунені
без затримок.
117. Насамкінець, Уряд стверджував, що неподання заявником скарг стосовно результатів розслідування прокурором подій,
що трапилися у листопаді 2008 року, свідчить про згоду заявника
з висновками прокурора.
b) Оцінка Суду
118. Суд нагадує відповідні принципи своєї практики, узагальнені в рішенні у справі «Бородін проти Росії» (Borodin v. Russia),
заява № 41867/04, пункти 76–83, від 06 листопада 2012 року).
119. Повертаючись до обставин цієї справи, Суд зауважує,
що розглянуті скарги заявника стосуються як матеріального, так
і процесуального аспектів статті 3 Конвенції. Стосовно першого
аспекту Суд зазначає, що сторонами не оскаржується, що зазначені заявником тілесні ушкодження були заподіяні під час перебування його під вартою. Однак сторони не погодились, чи були
вони отримані внаслідок жорстокого поводження, як стверджував заявник.
120. Суд розуміє субсидіарний характер своєї ролі та визнає,
що має бути обережним, перебираючи на себе роль суду першої
інстанції під час вирішення фактологічних питань, якщо це неминуче не вимагається обставинами конкретної справи. Тим не
менш, він має провести «особливо ретельний аналіз», коли висуваються твердження за статтею 3 Конвенції, навіть якщо на національному рівні вже мали місце певні провадження та розслідування (див., inter alia, рішення у справах «Кулик проти України»
(Kulyk v. Ukraine), заява № 30760/06, пункт 75, від 30 січня 2017 року
з подальшими посиланнями та «Матьяр проти Туреччини» (Matyar
v. Turkey), заява № 23423/94, пункт 108, від 21 лютого 2002 року).
Тому Суд вважає за доцільне спочатку розглянути, чи були скарги
заявника належним чином розслідувані органами державної вла444
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ди, і робитиме це з урахуванням усієї доказової бази, наданої сторонами (див., для прикладу та mutatis mutandis, рішення у справах
«Бакланов проти України» (Baklanov v. Ukraine), заява № 44425/08,
пункти 70 і 71, від 24 жовтня 2013 року та «Садков проти України»
(Sadkov v. Ukraine), заява № 21987/05, пункт 90, від 06 липня 2017 року). Потім, беручи до уваги відповідні висновки на національному
рівні, він повернеться до питання, чи мало місце стверджуване
жорстоке поводження.
i) Процесуальний аспект статті 3 Конвенції
121. Суд зауважує, що скарги заявника до національних органів влади стосувалися як його співкамерників, так і працівників установи виконання покарань. Твердження заявника розглядалися начальником Житомирської установи виконання покарань та прокуратурою. Було зроблено висновок, що зібрана
інформація не свідчила про наявність складу злочину, а тілесні
ушкодження заявника були заподіяні ним собі самостійно, за винятком тих, які були отримані внаслідок правомірного застосування працівником охорони установи сили 21 лютого 2008 року
(див. пункти 29, 53, 54 та 67).
122. Слід визнати, що органи державної влади вжили певних
заходів для перевірки скарг заявника. Вони допитали заявника,
інших ув’язнених і працівників установи виконання покарань.
Також були досліджені складені працівниками установи рапорти,
результати медичних обстежень заявника та його особова справа.
Однак, як вказав заявник, ніколи не проводилося повноцінного
розслідування його скарг, і вони розглядалися виключно у межах
дослідчих перевірок. Раніше Суд у різних контекстах встановлював, що ця слідча процедура не відповідала принципам ефективного засобу юридичного захисту, зокрема тому, що посадова особа, яка проводила дослідчу перевірку, могла здійснювати лише
обмежений перелік процесуальних дій у межах такої процедури,
а потерпілий не мав офіційного статусу і, таким чином, позбавлявся можливості брати ефективну участь у процедурі (див., наприклад, рішення у справі «Савіцький проти України» (Savitskyy v.
Ukraine), заява № 38773/05, пункт 105, від 26 липня 2012 року).
123. Крім того, відхиляючи скарги заявника, прокурор здебільшого посилався на показання ув’язнених і працівників установи
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виконання покарань, яких заявник обвинувачував у жорстокому
поводженні, і такі показання підтверджувалися викладом подій
їхніх колег. Однак прокурор не взяв до уваги, що вони безумовно
були зацікавлені у результатах розслідування справи та у звільненні від відповідальності. Хоча заявник надав інший виклад
подій, прокурор не докладав зусиль для усунення суперечностей,
наприклад, провівши очну ставку між відповідними особами та
відтворення обстановки та обставин події. У будь-якому випадку
проведення такої дії було б неможливим без порушення кримінальної справи.
124. Суд також не може не зазначити, що складені працівниками установи виконання покарань рапорти та «пояснення» співкамерників заявника, на які посилалися органи державної влади,
були викладені у майже однакових формулюваннях, що, на думку
Суду, також викликає сумніви щодо їхньої достовірності. Суд також зауважує, що ці показання, як вбачається, були відібрані під
час службового розслідування, проведеного начальником установи виконання покарань, тобто щодо осіб, які перебували під його
контролем. Окрім тверджень Уряду, у Суду немає доказів, що прокурор насправді допитав відповідних осіб, а не просто послався
на їхні показання, відібрані начальником установи виконання
покарань.
125. Суд також вважає надзвичайно важливим, що, як вбачається, версії подій прокурора не підтверджувалися об’єктивними
доказами, як-то, наприклад, результатами судово-медичних експертиз.
126. Отже, стосовно подій у лютому 2008 року вбачається, що
висновок судово-медичної експертизи від 14 березня 2008 року
підтримав твердження заявника щодо часу та обставин, за яких
були отримані тілесні ушкодження (див. пункт 24). Прокурор не
здійснив оцінки цього факту.
127. Аналогічно, навіть припустивши, що садна на грудях заявника були заподіяні працівником охорони установи виконання
покарань, коли він намагався зупинити агресивну поведінку заявника, як зазначив прокурор, останній не зробив жодних спроб
розглянути питання пропорційності застосованої до заявника
сили, зокрема з огляду на поганий стан здоров’я заявника та використання ним милиці для пересування.
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128. Щодо тілесних ушкоджень, виявлених у заявника в листопаді 2008 року, Суд зазначає, що 12 листопада 2008 року, тобто
через декілька днів після стверджуваного жорстокого поводження, судово-медичний експерт оглянув заявника і дійшов висновку, що його тілесні ушкодження могли бути отримані у зазначені
заявником дати, а деякі з них могли бути заподіяні іншими особами (див. пункти 48 та 64). 11 травня 2010 року, повернувши справу
на новий розгляд, Верховний Суд України чітко вказав, що прокурор належним чином не розглянув ці висновки експерта та не
обґрунтував свою версію відповідними доказами (див. пункт 64).
129. Остання постанова прокурора стосовно подій, як сталися
у листопаді, свідчить, що у 2011 році, тобто через три роки після стверджуваних подій, група судово-медичних експертів дослідила історію хвороби заявника (див. пункти 66 та 67). Однак
з формулювання постанови незрозуміло, якого висновку дійшли
експерти та якими міркуваннями обґрунтовували свій висновок.
Суд вважає дивним, що Уряд взагалі не посилався на цю слідчу
дію, а також не надав Суду жодної копії висновків експертів. Причина такого упущення незрозуміла. Таке ненадання матеріалів
розслідування позбавило Суд повноцінної можливості розглянути заходи, вжиті органами державної влади для розслідування тверджень заявника (див., mutatis mutandis, рішення у справі
«Давидов та інші проти України» (Davydov and Others v. Ukraine), заяви № 17674/02 та № 39081/02, пункт 281, від 01 липня 2010 року).
130. Суд також зазначає, що у будь-якому випадку прокурор,
зазначивши про заподіяння тілесних ушкоджень заявником собі
самостійно у дати, які відрізнялися від зазначених заявником
(див. пункт 67), не надав детальної інформації про обставини,
за яких були отримані ці тілесні ушкодження. Так само не було
надано жодних пояснень, чому вбачалося неможливим встановити, чи були тілесні ушкодження заявника заподіяні йому іншими
особами.
131. Суд також зазначає, що постанови прокурора про відмову у порушенні кримінальної справи за скаргами заявника неодноразово скасовувалися вищим прокурором або судами у зв’язку
з низкою недоліків, допущених під час проведення дослідчих
перевірок, у тому числі з деякими із наведених (див. пункти 28,
61 та 64–65). Суд вже висловлював свою думку у низці подібних
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справ, що неодноразові повернення матеріалів справи на додаткову перевірку свідчать про серйозні недоліки в діях прокурора
(див., наприклад, рішення у справі «Олександр Смирнов проти
України» (Aleksandr Smirnov v. Ukraine), заява № 38683/06, пункт 61,
від 15 липня 2010 року). Крім того, з останньої постанови прокурора від 19 травня 2008 року (див. пункт 29) не вбачається, що були
усунені численні недоліки, перелічені у постановах вищого прокурора від 24 квітня 2008 року, якими справа про події, що трапилися у лютому 2008 року, поверталася для проведення додаткової
перевірки (див. пункт 28). Хоча справді судові органи розглядали
матеріали проведеної прокурором перевірки, вони просто підтримали висновки прокурора. Суди не викликали заявника або
стверджуваних нападників, щоб особисто допитати їх, а також
дати заявнику можливість допитати їх. Крім того, не було здійснено жодної оцінки того факту, що вказані у постанові прокурора
недоліки усунені не були.
132. Насамкінець, Суд зазначає, що не менш важливим є відсутність у наданих йому доказах вказівок на винесення прокурором якої-небудь постанови за твердженнями заявника про жорстоке поводження з ним його співкамерників у листопаді 2008 року.
Суд також зауважує, що твердження заявника про співпрацю цих
ув’язнених з адміністрацією установи виконання покарань аналогічно залишалися без розгляду, незважаючи на чіткі вказівки,
надані у зв’язку з цим Верховним Судом України (див. пункт 64).
133. Зазначених міркувань достатньо для висновку Суду, що
розслідування скарг заявника на жорстоке поводження у стінах
Житомирської установи виконання покарань не може вважатися
«ефективним». Отже, було порушено процесуальний аспект статті 3 Конвенції.
ii) Матеріальний аспект статті 3 Конвенції
134. Суд зауважує, що сторони надали різні версії подій, які
трапилися у зазначені заявником дати. За цих обставин Суд не
вважає за необхідне перевіряти виклади подій сторін і самостійно
встановлювати факти з таких причин.
135. З огляду на твердження сторін і відповідні медичні
докази Суд вважає достатньо встановленим, що невдовзі після стверджуваних подій на тілі заявника були виявлені тілесні
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ушкодження (див. пункти 24 та 44). Також беззаперечним є те, що
заявник зазнав таких тілесних ушкоджень під час тримання під
вартою, тобто під контролем органів державної влади. Враховуючи це, держава зобов’язана надати задовільне та переконливе пояснення походженню цих тілесних ушкоджень, вказавши докази,
якими встановлені факти, що ставлять під сумнів виклад подій
заявника (див. рішення у справі «Буїд проти Бельгії» [ВП] (Bouyid v.
Belgium) [GC], заява № 23380/09, пункт 83, від 28 вересня 2015 року). Будь-яке застосування фізичної сили, яке не викликано суворою необхідністю внаслідок власної поведінки заявника, є порушенням права, передбаченого статтею 3 Конвенції (там само,
пункти 100 та 101).
136. На підставі наявних матеріалів і, зокрема, з огляду на недоліки у проведенні розслідування на національному рівні (див.
пункти 123–133) Суд доходить висновку, що Уряд належними чином не встановив, що тілесні ушкодження заявника були отримані
іншим чином, аніж стверджував заявник (див., mutatis mutandis,
згадане рішення у справі «Садков проти України» (Sadkov v. Ukraine),
пункт 101).
137. Отже, було порушено матеріальний аспект статті 3 Конвенції.
C. Інші випадки стверджуваного жорстокого поводження

138. Висновки у пунктах 134 та 138, якими встановлено порушення процесуального та матеріального аспектів статті 3 Конвенції, виключають необхідність розгляду Судом, чи були подібні порушення того самого положення у зв’язку з жорстоким поводженням,
якому, як стверджується, піддали заявника в інші зазначені ним
дати, зокрема 24 січня, 11 лютого, 15 червня та 13 липня 2008 року,
а також 15 та 16 листопада 2010 року (див. пункти 69 та 70).
III. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 3 КОНВЕНЦІЇ
У ЗВ’ЯЗКУ З УМОВАМИ ТРИМАННЯ ПІД ВАРТОЮ
139. Заявник скаржився за статтею 3 Конвенції на неналежні
умови тримання його під вартою у Житомирській установі виконання покарань та лікарні при Донецькій виправній колонії.
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A. щодо прийнятності

a) Вичерпання національних засобів юридичного захисту

140. Уряд стверджував стосовно частини скарги заявника на
переповненість та відсутність подвір’я для прогулянок у лікарні
при Донецькій виправній колонії, що заявник не вичерпав доступні йому національні засоби юридичного захисту. Зокрема,
він міг вимагати відшкодування у національних судах, оскільки
органи державної влади визнали наявність таких порушень.
141. Стосовно решти скарг заявника Уряд стверджував, посилаючись на свої фактичні доводи, що в обох установах виконання
покарань умови відповідали статті 3 Конвенції, і заявник не надав
доказів протилежного. Тому Уряд зазначив, що скарга заявника
була необґрунтованою.
142. Заявник не погодився та повторив свої скарги. Він зазначив, inter alia, що надав фотографії, на яких він був з величезними
щурами в одиночній камері Житомирської установи відбування
покарань (див. пункт 79), і це було неспростовним доказом на його користь.
143. Суд повторює, що у питанні вичерпання національних
засобів юридичного захисту тягар доведення розподіляється між
сторонами. Уряд, який заявляє про невичерпання таких засобів,
має переконати Суд у тому, що на момент подій відповідний засіб
юридичного захисту був ефективним, існував як в теорії, так і на
практиці, тобто був доступним, здатним надати заявнику відшкодування шкоди у зв’язку з його скаргами і надавав достатні шанси на успіх (див., серед багатьох інших джерел, рішення у справі
«Ментеш та інші проти Туреччини» (Mentes and Others v. Turkey), від
28 листопада 1997 року, пункт 57, Збірник рішень Європейського
суду з прав людини 1997-VIII).
144. Суд зауважує, що у цій справі Уряд не навів жодних судових рішень, які б становили приклади використання вказаного
ним засобу юридичного захисту (див., mutatis mutandis, рішення
у справах «Солдатенко проти України» (Soldatenko v. Ukraine), заява
№ 2440/07, пункт 49, від 23 жовтня 2008 року та «М. проти України»
(M. v. Ukraine), заява № 2452/04, пункт 85, від 19 квітня 2012 року).
Отже, Суд відхиляє попереднє заперечення Уряду щодо невичерпання національних засобів юридичного захисту.
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b) Умови тримання під вартою
у Житомирській установі виконання покарань

145. Суд зауважує, що у своїх доводах заявник не вказав,
яких камер стосувалися оскаржувані ним умови і як довго він
там тримався. Заявник також не надав жодних доказів для підтвердження свого опису умов тримання під вартою, таких як, наприклад, показання його співкамерників або інших ув’язнених
(див. для порівняння рішення у справах «Віслогузов проти України» (Visloguzov v. Ukraine), заява № 32362/02, пункт 45, від 20 травня 2010 року з подальшими посиланнями; «Корнейкова та Корнейков проти України» (Korneykova and Korneykov v. Ukraine), заява
№ 56660/12, пункти 26, 48 та 50, від 24 березня 2016 року та «Гавула проти України» (Gavula v. Ukraine), заява № 52652/07, пункт 73,
від 16 травня 2013 року).
Єдиним винятком були твердження заявника про тримання
його під вартою в зараженій щурами одиночній камері у період
з листопада 2008 року до березня 2009 року (див. пункт 79). Однак у зв’язку з цим Суд зауважує про невстановленість того, що
подані заявником на підтвердження його скарги фотографії були зроблені у період з листопада 2008 року до березня 2009 року в його одиночній камері Житомирської установи виконання
покарань. Навіть якби це було так, немає доказів, що протягом
усього періоду камера, як заявник стверджував «була заражена
величезними щурами, з якими йому доводилося битися весь час
протягом дня, а також вночі замість сну, оскільки щури стрибали по ньому» (див. пункт 78). Уряд категорично заперечив факт
зараження камер установи щурами, і стверджував, що раз на місяць проводились ретельні заходи й вся установа дезінфікувалася, також медична частина щотижня дезінфікувала камери (див.
пункт 85).
146. З огляду на наведене Суд вважає, що твердження заявника стосовно умов тримання його під вартою в Житомирській
установі виконання покарань не можуть вважатися доведеними
«поза розумним сумнівом».
147. Тому цей аспект справи відхиляється як явно необґрунтований у розумінні підпункту «а» пункту 3 та пункту 4 статті 35
Конвенції.
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c) Умови тримання під вартою у лікарні
при Донецькій виправній колонії

148. Суд зазначає, що ця частина заяви не є явно необґрунтованою у розумінні пункту 3 статті 35 Конвенції і не є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Отже, вона має бути визнана
прийнятною.
B. Суть

1. Доводи сторін

149. Відповідні деталі доводів сторін наведені у пунктах 72–76.
2. Оцінка Суду

150. Суд нагадує, що під час встановлення того, чи є умови
тримання такими, «що принижують гідність» у розумінні статті 3
Конвенції, серйозний брак простору у в’язничних камерах вважається дуже впливовим чинником та може становити порушення
як сам собою, так і в сукупності з іншими недоліками (див. рішення у справі «Муршич проти Хорватії» [ВП] (Muršić v. Croatia) [GC],
заява № 7334/13, пункти 96–101 та 136–141, ЄСПЛ 2016).
151. У цій справі сторони не дійшли спільної думки щодо
певних обставини, пов’язаних з умовами тримання в лікарні при
Донецькій виправній колонії. Однак Суд не вважає за необхідне
встановлювати правдивість кожного твердження сторін, оскільки
порушення статті 3 Конвенції можна встановити на підставі фактів, які не оскаржувались Урядом держави-відповідача, з таких
причин.
152. Ні заявник, ні Уряд не надали інформації про площу камери та точні цифри стосовно доступного заявнику особистого
простору. Водночас Уряд не заперечив, і це підтверджується результатами перевірки прокурором лікарні при Донецькій виправній колонії, що протягом двох місяців перебування там заявника
він тримався у переповненій камері, в якій на одного ув’язненого
припадало менше особистого простору за мінімальний передбачений національним законодавством стандарт, тобто менше
4 кв. м (див. пункт 76).
153. За цих обставин і за відсутності будь-яких тверджень або
доказів з боку заявника, що доступний йому особистий простір
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був меншим за 3 кв. м, не виникає жодної обґрунтованої презумпції порушення статті 3 Конвенції (див. згадане рішення у справі
«Муршич проти Хорватії» (Muršić v. Croatia), пункт 137). Суд має переконатися, що у цій справі брак простору поєднувався з іншими аспектами неналежних побутових умов тримання під вартою,
аби встановити порушення згаданого положення Конвенції (там
само, пункт 139).
154. У зв’язку з цим Уряд визнав, що заявник не міг здійснювати прогулянки через відсутність обладнаного для ув’язнених
подвір’я, але водночас спростував твердження заявника, що він
був зачинений у палаті більшу частину дня (див. пункт 76). Однак
твердження Уряду, що заявнику була надана можливість гуляти
у межах території лікарні, є необґрунтованим і не підтвердженим
доказами. За цих обставин Суд схильний надати перевагу доводам заявника.
155. Беручи до уваги наведені міркування та з огляду на
практику (див., наприклад, рішення у справах «Закшевський проти України» (Zakshevskiy v. Ukraine), заява № 7193/04, пункт 68, від
17 березня 2016 року та «Клеутін проти України» (Kleutin v. Ukraine),
заява № 5911/05, пункт 88, від 23 червня 2016 року), Суд вважає,
що браку наданого заявнику особистого простору в лікарні при
Донецькій виправній колонії у поєднанні з відсутністю доступу
до прогулянок достатньо для висновку, що умови тримання під
вартою в цій установі були такими, що «принижують гідність»,
і це є порушенням статті 3 Конвенції.
156. З огляду на наведені висновки Суд не вважає за необхідне
розглядати твердження заявника стосовно інших аспектів умов
тримання його під вартою, окрім пов’язаних з переповненістю.
IV. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 13 КОНВЕНЦІЇ
157. Заявник скаржився за статтею 13 Конвенції на відсутність
ефективних засобів юридичного захисту у зв’язку з його скаргами
за статтею 3 Конвенції щодо умов тримання його під вартою.
Стаття 13 передбачає:
«Кожен, чиї права та свободи, визнані в [цій] Конвенції, було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в націо-
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нальному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які здійснювали свої офіційні повноваження.»
A. щодо прийнятності

158. Суд зазначає, що ця частина заяви не є явно необґрунтованою у розумінні пункту 3 статті 35 Конвенції та не є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Отже, вона має бути визнана
прийнятною.
B. щодо суті

159. Уряд стверджував, що заявник мав ефективний засіб
юридичного захисту у зв’язку зі своєю скаргою, зокрема він міг
поскаржитися до прокуратури, та що він скористався цим засобом юридичного захисту. У зв’язку з цим Уряд стверджував, що
невиявлення прокурором яких-небудь доказів на підтримку
тверджень заявника, не означає, що засіб юридичного захисту
був неефективним. Уряд також доводив, що визнані прокурором
проблеми, зокрема переповненість палати лікарні при Донецькій
виправній колонії та відсутність подвір’я для прогулянок, були
усунені відповідно до вказівок прокурора.
160. Суд зауважує, що він відхиляв аргументи, подібні до аргументів Уряду, наведених у цій справі, у низці інших справ, в яких
скарги стосувалися системних проблем відповідної національної пенітенціарної системи (див., серед інших джерел, рішення
у справах «Родзевілло проти України» (Rodzevillo v. Ukraine), заява
№ 38771/05, пункти 70 і 71, від 14 січня 2016 року та «Ухань проти
України» (Ukhan v. Ukraine), заява № 30628/02, пункти 91 і 92, від
18 грудня 2008 року). Розглянувши всі надані йому матеріали, Суд
не вбачає жодних фактів або аргументів, здатних переконати його
дійти іншого висновку. З огляду на свою практику з цього питання Суд вважає, що Уряд не довів наявність у заявника практичної
можливості скористатися ефективними засобами юридичного захисту у зв’язку зі скаргами — тобто засобами юридичного захисту,
які могли б запобігти виникненню або продовженню порушень,
або надати заявнику відповідне відшкодування.
161. Стосовно посилання Уряду на той факт, що проблема переповненості в палаті заявника та відсутність подвір’я для про454
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гулянок ув’язнених була вирішена за вказівкою прокурора, з матеріалів справи вбачається, що це було зроблено після звільнення
заявника з лікарні при Донецькій виправній колонії і тому на нього не вплинуло.
162. З цього випливає, що було порушено статтю 13 Конвенції
у зв’язку з відсутністю у національному законодавстві ефективного та доступного засобу юридичного захисту щодо скарги заявника на неналежні умови тримання під вартою.
163. Зазначений висновок виключає необхідність розгляду
Судом, чи було також порушено статтю 13 Конвенції у зв’язку зі
стверджуваною відсутністю національних засобів юридичного
захисту щодо скарги заявника на ненадання медичної допомоги.
V. ІНШІ СТВЕРДЖУВАНІ ПОРУШЕННЯ КОНВЕНЦІЇ
164. Додатково до наведених скарг, у своєму формулярі заяви
та подальшому листуванні заявник також скаржився за статтею
3 Конвенції на неналежні умови тримання під вартою в деяких
інших установах виконання покарань та жорстоке поводження
з ним там співкамерників і працівників охорони; стверджуване
невиправдане поміщення до одиночної камери та застосування
до нього режиму «профілактичного нагляду» під час тримання
під вартою, а також на неналежну та несвоєчасну медичну допомогу; за статтею 5 Конвенції на його незаконне затримання та
тримання під вартою; за статтею 6 Конвенції на несправедливість
кримінального провадження щодо нього та за статтями 8 та 34
Конвенції на перегляд та вилучення його кореспонденції органами державної влади і ненадання йому копій документів за його
заявами, а також на неналежне ставлення до його представника
у Суді.
165. Суд розглянув вказані скарги і вважає, що у контексті всіх
наявних у нього документів та з огляду на належність оскаржуваних питань до сфери його компетенції ці скарги або не відповідають критеріям прийнятності, передбаченим статтями 34 та 35
Конвенції, або не виявляють жодних ознак порушення прав і свобод, гарантованих Конвенцією або протоколами до неї.
166. З цього випливає, що ця частина заяви має бути відхилена на підставі пункту 4 статті 35 Конвенції.
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VI. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
167. Стаття 41 Конвенції передбачає:
«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї
і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони
передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності,
надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію».
A. Шкода

168. Заявник вимагав 700 000 євро в якості відшкодування
моральної шкоди.
169. Уряд заперечив проти цієї вимоги.
170. З огляду на всі обставини цієї справи та характер встановлених порушень Суд вважає за належне присудити заявнику
10 000 євро в якості відшкодування моральної шкоди.
B. Судові витрати

171. Заявник також вимагав 1422 євро в якості компенсації поштових витрат, понесених під час провадження на національному
рівні, та 4800 євро в якості компенсації витрат на правову допомогу
та витрат на переклад, понесених під час провадження у Суді.
172. Уряд вважав цю вимогу необґрунтованою.
173. Відповідно до практики Суду заявник має право на компенсацію судових та інших витрат, лише якщо буде доведено,
що такі витрати були фактичними і неминучими, а їхній розмір — обґрунтованим. У цій справі з огляду на наявні у нього документи та зазначені критерії Суд вважає за належне присудити
суму у розмірі 3650 євро (що дорівнює 4500 євро з вирахуванням
850 євро — суми, сплаченої в рамках правової допомоги — див.
пункт 2) в якості компенсації витрат, понесених під час провадження у Суді. Ця сума повинна бути сплачена безпосередньо на
банківський рахунок захисника заявника, пана Кадочнікова, як
зазначено заявником (див., mutatis mutandis, рішення у справі
«Хлаіфія та інші проти Італії» [ВП] (Khlaifia and Others v. Italy) [GC],
заява № 16483/12, пункт 288 та підпункт «а» пункту 12 резолютивної частини, ЄСПЛ 2016 (витяги). Крім того, Суд присуджує
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1422 євро на покриття решти зазначених заявником судових та
інших витрат, які мають бути сплачені на прохання заявника на
рахунок його представника під час провадження на національному рівні, пані Коритної.
C. Пеня

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

1. Оголошує прийнятними скарги за статтею 3 Конвенції на
жорстоке поводження із заявником у Житомирській установі
виконання покарань в лютому та листопаді 2008 року; на непроведення національними органами влади ефективного розслідування у зв’язку з цим та на неналежні умови тримання його під
вартою в лікарні при Донецькій виправній колонії; та скаргу за
статтею 13 Конвенції на відсутність у заявника ефективного засобу юридичного захисту у зв’язку з його скаргами стосовно умов
тримання його під вартою.
2. Оголошує неприйнятними скарги на умови тримання заявника під вартою у Житомирській установі виконання покарань та
скарги, наведені у пункті 165.
3. Постановляє, що було порушено процесуальний аспект
статті 3 Конвенції у зв’язку з непроведенням органами державної влади ефективного розслідування скарг заявника на жорстоке
поводження у Житомирській установі виконання покарань.
4. Постановляє, що було порушено матеріальний аспект статті 3 Конвенції у зв’язку із жорстоким поводженням із заявником
у Житомирській установі виконання покарань.
5. Постановляє, що було порушено статтю 3 Конвенції у зв’язку
з неналежними умовами тримання заявника під вартою під час
його перебування у лікарні при Донецькій виправній колонії у період з грудня 2007 року до лютого 2008 року.
6. Постановляє, що було порушено статтю 13 Конвенції
у зв’язку зі скаргою заявника за статтею 3 Конвенції на неналежні
умови тримання його під вартою.
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7. Постановляє, що:
a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна
сплатити заявнику такі суми, які мають бути конвертовані в національну валюту держави-відповідача за курсом
на день здійснення платежу:
i) 10 000 (десять тисяч) євро та додатково суму будь-якого податку, що може нараховуватися, в якості відшкодування моральної шкоди;
ii) 3650 (три тисячі шістсот п’ятдесят) євро та додатково
суму будь-якого податку, що може нараховуватися заявнику, в якості компенсації судових та інших витрат,
понесених під час провадження у Суді, ця сума має бути сплачена на банківський рахунок захисника заявника, пана Андрія Кадочнікова;
iii) 1422 євро (одна тисяча чотириста двадцять два) євро
та додатково суму будь-якого податку, що може нараховуватися заявнику, в якості компенсації решти судових та інших витрат, ця сума має бути сплачена на
банківський рахунок представника заявника під час
провадження на національному рівні, пані Людмили
Коритної;
b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на зазначені суми нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка
діятиме в період несплати, до якої має бути додано три
відсоткові пункти.
8. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 20 квітня 2021 року відповідно до правила 77 §§2 і 3 Регламенту Суду.
І. Фрайвірт
заступник секретаря
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CONSEIL
DE L’EUROPE

COUNCIL
O F EU R O P E

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
П’ЯТА СЕКЦІЯ
СПРАВА «МОРОЗ ПРОТИ УКРАЇНИ»
(Заява № 5187/07)

Рішення
Страсбург
2 березня 2017 року
ОСТАТОЧНЕ
18 вересня 2017 року
Це рішення набуває статусу остаточного відповідно до обставин, §2 статті 44 Конвенції. Воно може бути відредагованим.
У справі «Мороз проти України»,

Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
п. Е. Мьосе,
пані А. Нуссбергер, голова,
пані Г. Юдківська,			
п. Ф. Вегабовіч,
пані С. О’Лірі,			
п. К. Ранцоні,
п. Л. Гусейнов,
а також п. М. Блашко, заступник секретаря секції,
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після обговорення за зачиненими дверима 31 січня 2017 року, виносить таке рішення, що було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА
1. Дану справу розпочато за заявою (№ 5187/07) проти України, яку подав до Суду відповідно до статті 34 Конвенції про захист
прав людини і основоположних свобод (надалі — «Конвенція»)
громадянин України, пан Олег Вікторович Мороз (надалі «заявник»), 16 січня 2007 року.
2. Уряд України (надалі «Уряд») представляли його Уповноважені, останнім часом пан І. Ліщина з Міністерства юстиції.
3. Заявник скаржився на неналежні умови свого досудового
тримання під вартою та відсутність медичної допомоги. Він також стверджував, що йому не дозволили проводити побачення
з родичами та листуватися з ними упродовж досудового тримання під вартою. Окрім цього, він стверджував, що його право
практикувати свою релігію було порушене упродовж досудового
тримання під вартою.
4. 12 грудня 2012 року Уряду було повідомлено про заяву.

ФАКТИ
I. Конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
5. Заявник народився у 1967 році, і наразі відбуває тюремне
покарання.
A. Події 1 червня 2005 року
та кримінальні провадження проти заявника

6. Біля 10 години ранку 1 червня 2005 року O., голова Української
асоціації стоматологів, був застрелений у своїй конторі з рушниці,
яку приніс заявник. Заявник був присутнім в офісі О. на момент
цієї події. Він попросив викликати міліцію та швидку допомогу,
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і коли прибула міліція, він стверджував, що відбувся нещасний
випадок. Заявник пояснив, що він та О. цікавилися полюванням,
і він приніс О. рушницю в якості подарунка. Коли він показав
рушницю О., той побажав побачити її ближче і потягнув до себе;
рушниця випадково вистрілила. За словами заявника, як тільки
він відповів на питання міліції, на нього надягли кайданки; його
обшукали і у нього взяли зразки для судово-медичної експертизи.
За словами заявника, його запит щодо надання йому адвоката був
проігнорований.
7. Того ж дня був складений рапорт про затримання заявника,
в якому говорилося, що заявник був затриманий за вбивство O.
о десятій годині ранку у відділенні міліції. У подальшому він був
допитаний у присутності К., свого адвокату. Він не визнав вини та
повторив свої твердження, дані раніше. За словами заявника, його
адвокат недавно вказав слідчому, що відповідно до Кримінальнопроцесуального кодексу, заявникові необхідно було надати можливість поговорити з адвокатом на самоті перед допитуванням,
з метою визначення стратегії юридичного захисту. Почувши це,
заявник наполягав на такій розмові. Однак, слідчий відхилив цей
запит на підставі того, що заявник мав можливість спілкуватися
з адвокатом раніше.
8. 2 червня 2005 року був проведений слідчий експеримент
у присутності адвоката заявника.
9. 3 червня 2005 року суд видав наказ про досудове тримання
заявника під вартою.
10. 6 червня 2005 року Л. був допущений до проваджень
у якості другого адвоката заявника.
11. 9 червня 2005 року заявник був обвинувачений у вбивстві
та допитаний у присутності своїх адвокатів. Він не визнав вини та
повторив свої попередні твердження про те, що О. був застрелений випадково.
12. 11 серпня 2005 року заявник був допитаний у присутності
K. Заявник повторив свої попередні твердження.
13. Того ж дня заявник та адвокат K. узнали про результати
декількох судово-медичних експертиз у справі. Вони не зробили
зауважень у зв’язку з цим.
14. 17 листопада 2005 року були порушені кримінальні провадження проти заявника у зв’язку з незаконним виготовленням,
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володінням та зберіганням вогнепальної зброї. Того ж дня заявник був обвинувачений у цьому злочині та допитаний у присутності K. Ці провадження були згодом приєднані до справи про
вбивство, заведеної на заявника.
15. 16 січня 2006 року справу було передано до Київського
міського апеляційного суду (надалі «апеляційний суд») для судового розгляду. Упродовж суду заявник заперечував обвинувачення у вбивстві та постійно стверджував, що О. був застрелений
випадково.
16. 19 грудня 2006 року апеляційний суд, діючи в якості суду першої інстанції, визнав заявника винним та засудив його до
позбавлення волі строком на п’ятнадцять років. Суд визнав, що
27 травня 2005 року координаційна рада Асоціації стоматологів
України провела свою зустріч у Києві, і заявник претендував на
посаду виконуючого обов’язки виконавчого директора Асоціації.
Постраждалий, О., запропонував іншого кандидата на ту ж посаду, і той кандидат був обраний. Тому заявник вирішив помститися і прибув до офісу O. з рушницею, після чого двічі вистрілив
у голову О. Заявник також був визнаний винним у модифікації
відповідної рушниці до цієї події.
17. Апеляційний суд зауважив, що хоча заявник не визнав вину і стверджував, що подія відбулася випадково, його вину доводили докази свідків та результати судово-медичної експертизи.
Зокрема, дружина О. свідчила про те, що знаходилася у сусідньому кабінеті, коли відбулася ця подія, і коли вона увійшла до кабінету О., то побачила заявника, у якого був задоволений вигляд.
Вона також стверджувала, що її чоловік не полюбляв полювання,
і тому не прийняв би рушницю в якості подарунка. Негативне
ставлення О. до полювання також підтвердив його брат. Секретар
О. та один з його колег також підтвердили, що заявник посміхався, коли вони увійшли до кабінету після інциденту.
18. Декілька свідків також підтвердили, що заявник був незадоволений тим фактом, що його не обрали на посаду виконавчого
директора Асоціації стоматологів.
19. Судово-медичний експерт, допитаний на судовому слуханні, підтвердив висновки експертизи про те, що постріли були
зроблені з певної дистанції, а не з близької відстані, як стверджував заявник, оскільки сліди металів та пороху, які зазвичай
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можна знайти після пострілів на близькій відстані, не були знайдені на тілі постраждалого. Суд також зауважив,що результати
балістичної експертизи у тому, що стосується відстані, траєкторії
та куту вхідних поранень, не відповідали наведеній заявником
версії подій.
20. Заявник оскаржив рішення. Він стверджував, зокрема, що
його права захисту були порушені, оскільки йому не надали можливість поспілкуватися з адвокатом на самоті перед допитуванням у відділенні міліції 1 червня 2005 року. Він не надав подальших подробиць.
21. 28 листопада 2006 року Верховний Суд, у присутності
заявника та двох його адвокатів, ухвалив рішення апеляційного
суду, зауваживши сукупність доказів проти заявника.
B. Умови досудового тримання заявника під вартою

22. З 5 липня 2005 року до 25 січня 2007 року заявник знаходився під вартою у Київському слідчому ізоляторі № 13 (далі —
«СІЗО»).
1. Опис, наданий заявником

23. За словами заявника, установа часто була переповненою,
кількість ув’язнених перевищувала кількість ліжок. Установу переповнювали комахи, таргани та миші. Якість та кількість їжі була
незадовільною. На увесь СІЗО була лише одна пара ножиць і одна
машинка для стрижки волосся, і вони не проходили дезінфекцію
перед або після використання. Внаслідок цього заявник захворів
на гепатит В.
24. З 8 липня до 8 листопада 2005 року заявник перебував
у камерах № 18 та 116 в умовах, які шкодили його здоров’ю та були несумісними з людською гідністю. Зокрема, камери не мали
доступу до природного освітлення, оскільки вікна були перекриті
металевими листами. Стіни були постійно вогкими та цвілими.
Заявник був змушений розділяти камеру № 116, розміром біля
12 кв. м., з трьома іншими ув’язненими, які були завзятими курцями. Штучне освітлення не було достатньо сильним, внаслідок
чого у камері було темно. Одяг та постільна білизна постійно були
вогкими та холодними.
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25. 7 вересня, 7 та 21 листопада 2006 року заявник просив слідчого дозволити його родині відвідати його, але марно; слідчий намагався витягнути з нього гроші за дозвіл побачити родичів.
26. 5 лютого та 4 липня 2006 року заявник звертався до апеляційного суду з проханням дозволити йому вести листування
з родичами, але не отримав відповіді. Він безуспішно скаржився
прокуратурі на ці питання декілька разів.
27. Заявникові не дозволяли відвідувати церкву при СІЗО. Його
запити про зустріч зі священиком, надані начальнику СІЗО 15 липня та 1 серпня 2005 року, також залишилися без відповіді. 6 та 7 вересня 2005 року заявник також скаржився адміністрації СІЗО на те,
що його релігійна література та деякі предмети релігійного призначення були вилучені працівниками СІЗО. 23 вересня 2005 року
відбулася «розмова» між заявником та одним з працівників СІЗО
стосовно скарг, протягом якої заявникові було пояснено, що не
відбулося нічого неправильного. 1 жовтня 2006 року заявник звернувся до генерального прокурора зі скаргою про порушення свого
права на сповідання релігії, але не отримав відповіді.
2. Опис, наданий Урядом

28. Упродовж свого перебування у СІЗО заявник знаходився
у дванадцяти різних камерах (у тому числі камерах № 18 та 116)
і його переводили чотирнадцять разів.
29. Уряд не міг надати жодної інформації про кількість
ув’язнених у камерах на той час або про стан підлоги, стін та постільної білизни, оскільки примусовий період зберігання відповідних документів закінчився і записи були знищені.
30. Уряд стверджував, що загальні умови тримання у СІЗО були задовільними і відповідали національним стандартам: усі камери мали вікна та були обладнані достатнім штучним освітленням; заявникові надавалося належне харчування згідно з застосовними стандартами. Ножиці та інші перукарські інструменти
проходили дезінфекцію після кожного використання, відповідно
до застосовних положень. Цей факт підтверджували результати
розслідування, проведеного Міністерством охорони здоров’я та
прокуратурою за скаргами заявника.
31. Уряд стверджував, надаючи відповідні документи, що заявник звертався до відповідних органів з проханням бачитися
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з родичами лише 10 і 20 жовтня та 29 грудня 2005 року, а також
11 січня та 5 лютого 2006 року, і просив дозволу надсилати листи
родичам 10 та 27 жовтня 2005 року та 5 лютого і 8 серпня 2006 року. Усі його запити були відхилені за підстав безпеки.
32. Заявник мав право попросити слідчого у його справі або
суд про дозвіл зустрітися зі священиком, але не зробив це. Він
також мав законне право володіти релігійною літературою та іншими предметами релігійного призначення, і не подавав жодних скарг у зв’язку з цим адміністрації СІЗО або прокурору, який
відповідав за контроль за дотриманням закону в пенітенціарних
установах.
C. Лікування у СІЗО

1. Опис, наданий заявником

33. Заявникові не надавалася ніяка медична допомога у зв’язку
з його проблемами з серцем та зубами. 3 червня 2006 року заявник попросив начальника СІЗО провести медичне обстеження,
оскільки він вважав, що захворів на гепатит B через те, що працівники СІЗО не дотримувались правил гігієни. Цей запит був відхилений; як і інший запит, щодо особливої дієти у зв’язку з можливим захворюванням на гепатит. 2 листопада 2006 року заявник
попросив міністра охорони здоров’я наказати провести медичне
обстеження у зв’язку з можливим захворюванням на гепатит, але
марно. Заявник не надав жодні копії таких запитів.
2. Опис, наданий Урядом

34. За словами Уряду, упродовж свого перебування у СІЗО
заявник не відвідував медичний відділ у зв’язку зі скаргами на
гепатит B, серцевий біль або проблеми з зубами, і не подавав жодних скарг на відсутність медичної допомоги. Стан його здоров’я
не потребував особливої дієти.
35. Після скарги заявника на проблеми з печінкою заявникові
діагностували дискінезію сечовивідних шляхів і з 20 жовтня до
15 листопада 2006 року він проходив стаціонарне лікування у медичному відділенні СІЗО. Заявник пройшов декілька лабораторних аналізів, у тому числі спеціалізований аналіз крові на показ467
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ники гепатиту. Цей аналіз виявив антигени hBs, що означало, що
заявник мав антитіла до гепатиту B у своїй крові, але не те, що
він точно страждав від активної форми хвороби. Заявникові були
призначені відповідні ліки (карсил, ліволін, алохол, гастронорм,
урсохол), які він отримував у повному обсязі, і наприкінці курсу
лікування стан його здоров’я вважався задовільним.
36. 1 липня 2007 року заявник був переведений до в’язниці
№ 72 для відбування покарання. 11 серпня 2007 року йому
діагностували гепатит B. Після цього він подав декілька скарг до
різних державних органів, стверджуючи, що захворів на гепатит
у СІЗО через те, що перукарські інструменти не дезінфікувалися, і вимагав розслідувати це питання. Розслідування після його
тверджень провели Міністерство охорони здоров’я та прокуратура, і ці розслідування не виявили доказів у підтримку тверджень
заявника. Заявник був проінформований про результати розслідування у прокурорському листі від 27 липня 2009 року.
II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
A. Кримінально-процесуальний кодекс від 1960 року («КПК»)

37. Стаття 162 КПК передбачала, на той час, що візити родичів
або інших осіб до ув’язненого може дозволити відповідальна особа або установа, яка розглядає справу. Побачення могли тривати
від однієї до двох годин. Побачення могли дозволятися, як правило, не частіше ніж раз на місяць.
B. Закон від 30 червня 1993 року про попереднє ув’язнення
(в силі на той час)

38. Відповідні положення Закону передбачають:
Стаття 9. Права осіб, взятих під варту
«Особи, взяті під варту, мають право:
...
відправляти в індивідуальному порядку релігійні обряди і користуватися релігійною літературою та властивими їх віруванню предметами релігійного культу, виготовленими з малоцінних матеріалів,
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якщо при цьому не порушується встановлений у місцях попереднього
ув’язнення порядок, а також не обмежуються права інших осіб; ...»

Стаття 11. Матеріально-побутове забезпечення осіб, узятих під варту
«Особам, взятим під варту, забезпечуються побутові умови, що відповідають правилам санітарії та гігієни.
Норма площі в камері для однієї взятої під варту особи не може бути
менше 2,5 квадратного метра, а для вагітної жінки або жінки, яка
має при собі дитину, — 4,5 квадратного метра.
...
Особам, взятим під варту, надаються безплатно за єдиними нормами, встановленими Кабінетом Міністрів України, харчування, індивідуальне спальне місце, постільні речі та інші види матеріальнопобутового забезпечення. В необхідних випадках їм видається одяг
і взуття встановленого зразка.
Медичне обслуговування, а також лікувально-профілактична і протиепідемічна робота в місцях попереднього ув’язнення організуються
і проводяться відповідно до законодавства про охорону здоров’я...»

Стаття 12. Надання побачень особам, узятим під варту
«Побачення з родичами або іншими особами може надавати взятим
під варту адміністрація місця попереднього ув’язнення лише з письмового дозволу слідчого або суду, які здійснюють кримінальне провадження, не менше трьох разів на місяць. Тривалість побачення
встановлюється від однієї до чотирьох годин...»

Стаття 13. Листування осіб, узятих під варту.
Порядок надсилання скарг, заяв і листів
«Особи, взяті під варту, можуть листуватися з родичами та іншими
громадянами, а також підприємствами, установами, організаціями
з письмового дозволу особи або органу, які здійснюють кримінальне провадження. Після набрання вироком законної сили листування
здійснюється відповідно до закону...»

Стаття 22. Прокурорський нагляд за додержанням законів
у місцях попереднього ув’язнення
«Нагляд за додержанням законодавства в місцях попереднього
ув‘язнення здійснюють Генеральний прокурор України і підлеглі йому прокурори відповідно до Закону України «Про прокуратуру».
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Постанови і вказівки прокурорів щодо додержання встановлених
законодавством порядку і умов тримання осіб, взятих під варту, підлягають обов‘язковому виконанню адміністрацією місць попереднього ув‘язнення.»
C. Закон України «Про звернення громадян»
від 2 жовтня 1996 року

39. Стаття 12 Закону передбачає, що він не застосовується до
скарг та звернень, які підлягають розгляду відповідно до кримінально-процесуального законодавства.

ПРАВО
I. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 3 КОНВЕНЦІЇ
40. Заявник скаржився на погані умови ув’язнення у СІЗО і на
те, що йому не надали належну медичну допомогу в цій установі.
Він спирався на статтю 3 Конвенції, яка передбачає:
«Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню.»

A. Умови ув’язнення

41. Уряд стверджував, що скарги заявника були необґрунтовані, деякі з них були загальними твердженнями, які не підтверджувалися жодними доказами.
42. Заявник не погодився.
43. Суд зауважує, що заявник скаржився на конкретні умови ув’язнення лише у двох камерах (№ 18 і № 116), у яких він перебував упродовж майже чотирьох місяців у цілому у 2005 році,
не надаючи опис та не надаючи скарг щодо десяти інших камер
(див. пункти 24 та 29 вище).
44. У зв’язку з цим Суд повторює, що відповідно до статті 35
§1 Конвенції, він може розглядати лише питання, які стосуються
періоду в шість місяців з дати прийняття остаточного рішення на
470

Мороз проти України

національному рівні, і це правило не можна відставляти у сторону на підставі того, що Уряд не висунув відповідне заперечення
(див. Walker v. the United Kingdom (ріш..), № 34979/97, ECHR 2000‑I).
Суд також повторює, що у випадках, коли жодний національний
засіб правового захисту не є доступним, шестимісячний період
починається з моменту вчинення дії, яка вважається за порушення Конвенції, і якщо справа стосується тривалої ситуації, період
починається з моменту закінчення відповідної ситуації (див.
Antonenkov and Others v. Ukraine, № 14183/02, §32, 22 листопада
2005 року). Суд вже виявив у декількох аналогічних справах проти
України, що не були доступні ніякі ефективні національні засоби правового захисту стосовно скарг на погані умови ув’язнення
(див., серед інших, Melnik v. Ukraine, № 72286/01, §§113–116, 28 березня 2006 року; Ukhan v. Ukraine, № 30628/02, §§91–92, 18 грудня
2008 року; та Iglin v. Ukraine, № 39908/05, §77, 12 січня 2012 року).
45. Враховуючи наведені вище принципи, Суд зауважує, що
період ув’язнення заявника у вищезгаданих камерах закінчився
більш ніж за шість місяців до того, як дана заява була подана до
Суду (16 січня 2007 року). Відповідно, ця частина скарги заявника повинна бути відхилена через те, що була подана поза межами
відведеного строку.
46. Заявник не вказав, які камери з дванадцяти, в яких він перебував, за словами Уряду, були переповнені, й не надав ніяких
подальших подробиць у зв’язку з цим. За відсутності відповідної
інформації Суд відхиляє цю частину, як необґрунтовану.
47. Що стосується решти скарг заявника, Суд зауважує, що
твердження заявника про переповненість, а також його початкова скарга про неналежне харчування у СІЗО, обмежувалися
загальними твердженнями без надання подробиць. Деякі подробиці стосовно харчування у СІЗО були надані заявником лише
у відповідь на зауваження Уряду. У будь-якому випадку, заявник
не надав докази, які б демонстрували, що рівень харчування не
відповідав статутним нормам, або що їжа була неналежною (див.
Yakovenko v. Ukraine, № 15825/06, §88, 25 жовтня 2007 року). Так само, заявник не надав жодних доказів у підтримку своїх тверджень про погані санітарні та гігієнічні умови ув’язнення, таких,
як, наприклад, твердження співкамерників або інших ув’язнених
(порівняйте з Visloguzov v. Ukraine, № 32362/02, §45, 20 травня 2010,
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з подальшими посиланнями; Korneykova and Korneykov v. Ukraine,
№ 56660/12, §§26, 48 і 50, 24 березня 2016 року; і Gavula v. Ukraine,
№ 52652/07, §73, 16 травня 2013 року).
48. Тому Суд вважає, що заявник не обґрунтував ці скарги належним чином.
49. Враховуючи наведене вище, ця частина заяви повинна
бути відхилена, відповідно до статті 35 §§1, 3 (a) і 4 Конвенції.
B. Медична допомога під вартою

50. Посилаючись на свої фактичні доводи, Уряд стверджував,
що скарга заявника була явно необґрунтованою. Зокрема, Уряд
відмітив загальний характер тверджень заявника і те, що він не
вказав, якої конкретно допомоги потребував стан його здоров’я,
чи звертався він за цією допомогою до медичного відділення СІЗО,
і якщо так, то коли, і в чому полягала заявлена неналежність медичної допомоги. Уряд також стверджував, що заявник отримав
належну медичну допомогу у зв’язку з проблемами з печінкою.
Тому цей аспект справи був явно необґрунтованим.
51. Заявник опротестував цей погляд. У відповідь на зауваження Уряду він стверджував, що не отримав ліки, згадані Урядом.
Він також стверджував, не надаючи подробиць, що йому не надавалося стаціонарне лікування гепатиту у в’язниці після засудження.
52. Суд погоджується з Урядом у тому, що скарга заявника про
відсутність медичної допомоги у зв’язку з болями в серці та проблемами з зубами обмежувалася короткими та загальними твердженнями. Він також не скористався можливістю для надання подробиць про цей аспект заяви у зауваженнях, які подав у відповідь
на зауваження Уряду. Тому Суд вважає, що заявник недостатньо
обґрунтував свої твердження стосовно цього.
53. Що стосується тверджень заявника про те, що він заразився гепатитом B у СІЗО і того, що його не обстежив лікар і йому не
забезпечувалося лікування у зв’язку з цим, Суд з самого початку
зауважує, що, як він постановив у своїй прецедентній практиці,
було б бажано, якщо б ув’язнені, за їх згодою, упродовж розумного
строку після потрапляння до в’язниці могли б проходити безкоштовну перевірку на заразні хвороби, такі, як гепатит та ВІЛ/СНІД.
Це полегшило б оцінку тверджень заявника в плані можливості
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перевірити, чи заразився він гепатитом у СІЗО. Однак, за відсутності такої можливості Суд має розглянути твердження заявника у світлі наданих доказів (див. Cгtгlin Eugen Micu v. Romania,
№ 55104/13, §56, 5 січня 2016 року). У даній справі немає жодних
доказів, які б дозволили Суду досягти висновку поза розумним
сумнівом про те, що заявник заразився гепатитом B у СІЗО.
54. Що стосується тверджень заявника про те, що органи влади не провели спеціалізоване обстеження для виявлення того, чи
мав він гепатит B, і що внаслідок цього вони не здійснювали лікування цієї хвороби, Суд повторює, що при оцінці якості лікування,
яке отримував заявник, він повинен впевнитися, чи відповідали
надані послуги стану здоров’я заявника та «практичним вимогам
ув’язнення» (див. Kaverzin v. Ukraine, № 23893/03, §138, 15 травня
2012, з подальшими посиланнями).
55. У зв’язку з цим Суд зауважує, що, як очевидно з наданих
Урядом медичних документів, як тільки заявник звернувся до
медичного відділення з проблемами, пов’язаними з печінкою, він
пройшов медичне обстеження, упродовж якого йому запропонували декілька аналізів, у тому числі спеціалізований аналіз крові
на антигени гепатиту В, який дав позитивні результати. До призначеного лікування входили, зокрема, противірусні препарати
(див. пункт 35). Відповідний витяг з медичної карти заявника
свідчить, що заявник отримував призначені ліки у повному обсязі;
матеріали справи не містять ніяких доказів у підтримку тверджень заявника про зворотне. Заявник також не продемонстрував,
що діагноз, поставлений лікарями СІЗО, був неправильним, або
що призначені ліки не відповідали його захворюванню, і що йому було необхідно призначити інше лікування. Заявник не надав
ніяку медичну думку стосовно цього. Сам факт того, що комплексне обстеження на предмет гепатиту не проводилося у СІЗО, не
можна вважати доказом загальної неповноцінності у наданій заявникові медичній допомозі, оскільки не було продемонстровано,
що таке обстеження було необхідним у його конкретній ситуації,
і що це негативно вплинуло на стан його здоров’я (див., з необхідними змінами, Polufakin and Chernyshev v. Russia, № 30997/02, §169,
25 вересня 2008 року).
56. Що стосується твердження заявника про відсутність належного лікування його гепатиту у в’язниці, Суд зауважує, що ця
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скарга була вперше висунута у відповіді заявника на зауваження
Уряду, і тому Уряд не був запрошений прокоментувати її. У будьякому випадку, ця скарга сформульована у дуже загальних висловленнях, і не обґрунтована. Відповідно, вона не висуває питання за статтею 3 Конвенції.
57. За цих обставин, розглянувши усі матеріали у своєму розпорядженні, Суд не вбачає підстав, на яких можна дійти висновку
про те, що лікування, яке надавалося заявникові у СІЗО, було неналежним. Тому він відхиляє цю частину заяви як явно необґрунтовану, відповідно до статті 35 §§3 (a) і 4 Конвенції.
II. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 6 КОНВЕНЦІЇ
58. Заявник стверджував, що його права захисту були порушені на початковій стадії кримінальних проваджень. Він спирався на статтю 6 Конвенції, відповідні частини якої передбачають:
«1. Кожен має право на справедливий ... розгляд його справи ... судом, ..., який ... встановить обґрунтованість будь-якого висунутого
проти нього кримінального обвинувачення...
3. Кожний обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення має щонайменше такі права: ...
c) захищати себе особисто чи використовувати юридичну допомогу
захисника, вибраного на власний розсуд, або — за браком достатніх коштів для оплати юридичної допомоги захисника — одержувати таку допомогу безоплатно, коли цього вимагають інтереси
правосуддя; ...»
A. Щодо прийнятності

59. У своєму початковому зверненні до Суду заявник скаржився
на те, що йому не дозволили провести конфіденційну розмову з його
адвокатом до допитування у відділенні міліції 1 червня 2005 року.
У своїх зауваженнях, поданих до Суду 10 квітня 2013 року, заявник,
окрім цього, стверджував, що його перше допитування у якості підозрюваного, у дійсності, відбулося на місці злочину, і йому не надали адвоката, незважаючи на його запит про юридичну допомогу.
60. Уряд стверджував, що заявник не вичерпав національні
засоби правового захисту стосовно своєї скарги про заявлене не474
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надання йому можливості конфіденційно поспілкуватися з адвокатом перед допитуванням 1 червня 2005 року. Зокрема, у своїй
апеляції, надісланій до Верховного Суду, заявник представив
свою скаргу у дуже загальному формулюванні, без надання подробиць або обґрунтувань.
61. Заявник опротестував ці аргументи. Він стверджував, що
він та його адвокати висунули відповідні питання упродовж слухань у національних судах, але марно.
62. Суд із самого початку зауважує, що додаткова скарга заявника на відсутність юридичної допомоги протягом заявленого
першого допитування на місці злочину була вперше подана до
Суду у 2013 році, у зауваженнях заявника у відповідь на зауваження Уряду, тобто, більш ніж через шість місяців після того, як Верховний Суд прийняв остаточне рішення у кримінальних провадженнях проти заявника (листопад 2006 року). Тому він вважає, що
ця частина заяви повинна бути відхилена, відповідно до статті 35
§§1 та 4 Конвенції, як подана після закінчення відведеного строку.
63. Що стосується заявленої відмови дозволити заявникові
поспілкуватися з адвокатом у приватному порядку перед допитуванням 1 червня 2005 року, Суд зауважує, що заявник висунув цю скаргу, хоча й у дуже загальному формулюванні, у своїй
апеляції у Верховному суді. Крім того, хоча немає ніяких доказів
у підтримку тверджень заявника про те, що відповідна скарга була висунута на судовому слуханні, Суд змушений відмітити, що
Уряд згодом не заперечував та зовсім ніяк не прокоментував цей
контраргумент заявника. Тому не можна сказати, як стверджував Уряд, що органи влади були недостатньо проінформовані про
скаргу заявника. Тому Суд відхиляє заперечення Уряду.
64. Він також зауважує, що ця скарга не є явно необґрунтованою
в розумінні статті 35 §3 (a) Конвенції або неприйнятною за будь-яких
інших підстав, і тому повинна бути проголошена прийнятною.
B. Щодо суті

65. Заявник наполягав на тому, що йому не дали провести
конфіденційну розмову з адвокатом перед допитуванням 1 черв
ня 2005 року.
66. Уряд стверджував, що право заявника на юридичну допомогу не було порушене. Зокрема, він був проінформований про
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свої процесуальні права з самого початку арешту, і зробив усі
твердження добровільно. Йому надали адвоката за його вибором
одразу після запиту, і його інтереси представляли професійні адвокати упродовж слухань. Адвокати не висували скарги про порушення прав захисту заявника. Уряд також стверджував, що заявник не свідчив проти себе, не визнавав вину і не змінював свою
позицію або свою версію подій. Його засудження ґрунтувалося на
низці доказів, зібраних прокуратурою, які суди трьох інстанцій
визнали достовірними. Нарешті, Уряд зауважив, що заявник не
пояснив ані на національному рівні, ані у Суді, якими були наслідки заявленої неможливості поспілкуватися з адвокатом перед допитуванням для справедливості проваджень. Уряд дійшов
висновку про те, що провадження були справедливими, і що в них
не було порушення статті 6 §§1 і 3 (c) Конвенції.
67. Суд повторює, що доступ до адвоката повинен надаватися
з моменту першого допитування підозрюваного міліцією, якщо
не було продемонстровано, у світлі конкретних обставин кожної
справи, що існували переконливі підстави для обмеження цього
права. Навіть якщо переконливі підстави можуть у винятковому
порядку виправдати відмову у доступі до адвоката, таке обмеження — незалежно від його виправдання — не повинно неналежним чином шкодити правам обвинуваченого відповідно до
статті 6. Права захисту будуть, у принципі, безповоротно ушкоджені, якщо самовикривальні твердження, дані протягом допитування у міліції без доступу до адвоката, будуть використані для
засудження. Відповідно, перевірка для оцінки того, чи сумісне
обмеження доступу до адвоката з правом на справедливий судовий процес, складається з двох етапів. На першому етапі Суд
повинен оцінити, чи існували переконливі підстави для обмеження. На другому етапі він повинен оцінити шкоду відповідного обмеження для прав захисту у конкретній справі. Інакше кажучи,
Суд повинен розглянути вплив обмеження на загальну справедливість проваджень і прийняти рішення про те, чи були провадження у цілому справедливими (див. Ibrahim and Others v. the United
Kingdom [GC], №№ 50541/08, 50571/08, 50573/08 та 40351/09, §§256
і 257, 13 вересня 2016 року). Якщо не існує переконливих обґрунтувань для обмеження доступу до адвоката, Суд повинен застосувати дуже суворий контроль при оцінці справедливості. Тягар
476

Мороз проти України

доведення полягатиме на Уряді, який повинен буде переконливо продемонструвати, чому, винятково за конкретних обставин
справи, загальна справедливість судового процесу не була безповоротно пошкоджена обмеженням доступу до юридичної поради
(там же, §265).
68. Суд зауважує, і сторони це не опротестовують, що в даній
справі упродовж допитування, на яке посилався заявник, і після
цього, упродовж проваджень, він мав юридичного представника.
Аналогічно, з матеріалів справи, у тому числі доводів заявника,
очевидно, що свої попередні твердження про інцидент заявник
дав міліції добровільно. Суть скарги заявника полягає в тому, що
йому відмовили у приватній розмові з адвокатом перед допитуванням 1 червня 2005 року (див. пункт 7 вище).
69. Суд зауважує, що раніше постановляв, що конфіденційне
спілкування з адвокатом є частиною базових вимог справедливого судового процесу у демократичному суспільстві та важливою гарантією прав захисту, що випливає зі пункту 3 (c) статті 6
Конвенції (див., наприклад, S. v. Switzerland, 28 листопада 1991 року, §48, Серія A, № 220; Campbell v. the United Kingdom, 25 березня
1992 року, §46, Серія А, № 233).
70. Суд зауважує, що Уряд не спростував те, що заявникові
відмовили у конфіденційній розмові з адвокатом, якої він вимагав. За відсутності доказів, які б свідчили, що заявник та його адвокат могли спілкуватися конфіденційно перед допитуванням,
коли адвокат, безсумнівно, був присутній, Суд змушений прийняти версію подій, надану заявником, і зробити висновок про те,
що доступ заявника до адвоката у зазначений час був обмежений.
На основі даних фактів, Суд не вбачає ніяких переконливих підстав для такого обмеження.
71. Відповідно, Суд повинен застосувати дуже суворий контроль при оцінці того, чи підірвало справедливість проваджень
проти заявника таке обмеження права заявника на юридичну допомогу протягом допитування 1 червня 2005 року (див. пункт 67
вище).
72. Суд зазначає, що жоден з документів у його розпорядженні не свідчить про те, що протягом допитування заявник робив
будь-які твердження, які б відрізнялися від попередніх пояснень,
даних міліції, або від будь-яких інших тверджень, зроблених рані477
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ше. Заявник узгоджено викладав свою версію подій упродовж усіх
проваджень, у тому числі протягом розгляду справи у суді, і по
стійно заперечував убивство, стверджуючи, що відбувся нещасний випадок (див., a contrario, справу Зimen v. Turkey, № 19582/02,
§26, 3 лютого 2009 року). Крім того, ніщо з матеріалів справи не
вказує на те, що будь-яке з тверджень заявника грало будь-яку
роль у його засудженні (див., на відміну від цього, Leonid Lazarenko
v. Ukraine, № 22313/04, 28 жовтня 2010 року).
73. Нарешті, Суд змушений зауважити, що заявник не пояснив, перед тим та після того, як Уряд був повідомлений про заяву, яка шкода загальній справедливості судового процесу була
заподіяна заявленим ненаданням йому можливості приватно по
спілкуватися з адвокатом перед допитуванням у міліції.
74. Беручи до уваги наведені вище міркування, було продемонстровано, що за обставин даної справи загальна справедливість
судового процесу не була безповоротно пошкоджена рішенням про
відмову у проханні заявника про конфіденційну розмову з адвокатом 1 червня 2005 року.
75. Відповідно, порушення статті 6 §§1 і 3 (c) Конвенції у даній
справі не було.
III. СТВЕРДЖУВАНІ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 8 КОНВЕНЦІЇ
76. Заявник скаржився на те, що з 26 серпня 2005 року до свого
засудження 26 серпня 2006 року він не міг зустрічатися з родичами, а протягом досудового ув’язнення йому також забороняли
надсилати їм листи. Цю скаргу необхідно розглянути відповідно
до статті 8 Конвенції, яка передбачає:
«1. Кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції.
2. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення
цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві
в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам,
для захисту здоров’я чи моралі або для захисту прав і свобод інших
осіб.»
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A. Щодо прийнятності

77. Суд зазначає, що ця скарга не є явно необґрунтованою
у розумінні статті 35 §3 Конвенції. Він також зазначає, що вона не
є неприйнятною за будь-яких інших підстав. Тому вона повинна
бути проголошена прийнятною.
B. Щодо суті

78. Уряд визнав, що мало місце втручання у право заявника
на повагу до сімейного життя. Однак, Уряд вважав, що таке втручання було необхідним у демократичному суспільстві і виправдовувалося необхідністю забезпечити громадську безпеку та запобігти будь-яким перешкоджанням заявником розслідуванню
кримінальної справи проти нього.
79. Заявник стверджував, що надане Урядом виправдання було розпливчастим, оскільки, відповідно до національного законодавства, листування ув’язнених з родичами підлягало
обов’язковому моніторингу з боку адміністрації СІЗО, а всі зустрічі з родичами проводилися у присутності та під пильним наглядом працівників СІЗО.
1. Чи мало місце втручання

80. Сторони не оспорили той факт, що мало місце «втручання державного органу» у розумінні статті 8 §2 Конвенції у право заявника на повагу до сімейного життя та кореспонденції, яке
гарантує пункт 1 статті 8.
2. Чи було втручання виправданим

81. Кардинальне питання, яке виникає у зв’язку з цим, полягає в тому, чи було це втручання виправданим відповідно
до пункту 2 статті 8. Зокрема, щоб не суперечити статті 8, таке
втручання повинно відбуватися «відповідно до закону», переслідувати законну мету та бути необхідним у демократичному
суспільстві для досягнення цієї мети (див. Silver and Others v. the
United Kingdom, 25 березня 1983 року, §84, Cерія А, № 61, і Petra
v. Romania, 23 вересня 1998 року, §36, Reports of Judgments and
Decisions 1998‑VII).
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82. Суд має спочатку розглянути, чи відбувалося втручання
«відповідно до закону». Це потребує, по-перше, щоб оскаржуваний захід мав певну основу в національному законодавстві; це
також стосується якості відповідного закону, вимагаючи, щоб він
був доступним для відповідної особи, яка також повинна мати
можливість передбачити його наслідки для себе, і закон також повинен бути сумісним з верховенством права (див. Kruslin v. France,
24 квітня 1990, §27, Серія А, № 176‑A, і Huvig v. France, 24 квітня
1990, §26, Серія А, № 176‑B).
83. Стверджуючи, що ці вимоги були дотримані стосовно
побачень заявника з родиною, Уряд посилався на статтю 162
Кримінально-процесуального кодексу та статтю 12 Закону про
попереднє ув’язнення, які передбачали, що слідчий або суддя
могли дозволити побачення з родиною упродовж попереднього
ув’язнення. Що стосується можливості листуватися з родичами,
Уряд зауважив, що стаття 13 Закону про попереднє ув’язнення
передбачала, що ув’язнений міг листуватися з родичами та іншими особами з письмовою згодою особи або органу, який розглядає кримінальну справу проти ув’язненого. Суд розгляне ці
аргументи окремо.
a) Відмова у побаченнях з родиною
84. Суд повторює, що вже визнавав порушення статті 8 Конвенції в аналогічних справах проти України, встановивши, що
положення, на які посилався Уряд, і які були в силі на той час, не
вказували з розумною ясністю обсяг та характер здійснення свободи розсуду органів державної влади стосовно обмежень контактів ув’язнених з родичами. Ці положення (див. пункти 37 та 38 вище) не вимагали, щоб вони надавали підстави для рішень на свій
розсуд, і навіть не вимагали прийняття формального рішення, яке
можна було б оскаржити, і тому не містили гарантій проти свавілля або зловживання (див. Shalimov v. Ukraine, № 20808/02, §§84–91,
4 березня 2010 року, і Feldman v. Ukraine (№ 2), № 42921/09, §§22–29,
12 січня 2012 року).
85. У цій справі не були висунуті жодні аргументи, які б дозволили Суду досягти іншого висновку.
86. За цих обставин Суд визнає, що не можна вважати, що
втручання у право заявника на повагу до сімейного життя здійс480
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нювалося «відповідно зо закону», як того вимагає стаття 8 §2 Конвенції. Тому Суд не вважає за необхідне у даній справі розглядати,
чи були дотримані інші вимоги пункту 2 статті 8, і постановляє,
що мало місце порушення цього положення.
b) Обмеження листування з родичами
87. Суд зауважує, що положення законодавства, які регулювали обмеження на листування з родичами, є тими ж, які регулюють
побачення з родичами.
88. Він також зауважує, що вже визнавав порушення статті
8 Конвенції у справі Dovzhenko v. Ukraine, в якій висувалися питання, аналогічні питанням у даній заяві (№ 36650/03, 12 січня
2012 року). У тій справі Суд зауважив, що застосовне положення
національного законодавства не зобов’язувало компетентні органи влади приймати офіційне рішення за запитом щодо дозволу
на листування, надавати підстави для такого рішення або надавати копію рішення відповідному ув’язненому. Це положення також не посилалося на конкретний засіб правового захисту, який
би дозволив ув’язненому опротестувати дію чи бездіяльність
відповідного органа. Через відсутність цих важливих процесуальних гарантій запити ув’язнених щодо дозволу на листування
могли залишатися без відповіді або бути відхиленими безпідставно. Суд також зауважує, що відсутність гарантій бентежила усе більше, оскільки національне законодавство, як правило,
забороняло листування та зобов’язувало осіб, які знаходяться
під вартою до суду, прагнути дозволу у винятковому порядку, і,
у принципі, не поважало право ув’язненого на кореспонденцію,
а також не забезпечувало, щоб будь-яке втручання у це право передбачалося законом і здійснювалося відповідно до закону. Тому
він досягнув висновку про те, що відповідні положення не відповідали вимогам якості права для цілей Конвенції, а втручання
у право заявника на повагу до кореспонденції не здійснювалося
«відповідно до закону», як того вимагала стаття 8 §2 Конвенції
(там же, §§74–79).
89. На основі матеріалів справи Суд не вбачає підстав для відхилення від прецедентної практики у даній справі.
90. Відповідно, мало місце порушення статті 8 Конвенції також і у зв’язку з цим аспектом справи.
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IV. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 9 КОНВЕНЦІЇ
91. Заявник скаржився на те, що упродовж досудового ув’яз
нення йому не дозволяли зустрітися зі священиком і відвідати
церкву при СІЗО, а його релігійну літературу та деякі предмети
релігійного характеру вилучили працівники СІЗО. Він спирався
на статтю 9 Конвенції, яка передбачає:
«1. Кожен має право на свободу думки, совісті та релігії; це право
включає свободу змінювати свою релігію або переконання, а також
свободу сповідувати свою релігію або переконання під час богослужіння, навчання, виконання та дотримання релігійної практики
і ритуальних обрядів як одноособово, так і спільно з іншими, як прилюдно, так і приватно.
2. Свобода сповідувати свою релігію або переконання підлягає лише
таким обмеженням, що встановлені законом і є необхідними в демократичному суспільстві в інтересах громадської безпеки, для охорони публічного порядку, здоров’я чи моралі або для захисту прав
і свобод інших осіб.»
A. Щодо прийнятності

1. Доводи сторін

92. Уряд стверджував, що скарги заявника були явно необґрунтованими, оскільки не було доказів у підтримку його тверджень про те, що втручання у його право мало місце. Зокрема, не
було доказів того, що заявник просив дозволу на зустріч зі священиком у відповідних органів, а саме, відповідного слідчого або
суду, але його запити були відхилені.
93. Уряд також стверджував, що заявник не вичерпав національні засоби правового захисту, доступні йому стосовно його
скарги про відвідування тюремної церкви та володіння релігійною літературою. У зв’язку з цим Уряд зауважив, що право заявника на сповідання своєї релігії, у тому числі на відвідування церкви та володіння релігійною літературою, явно забезпечувалося
статтею 9 Закону про попереднє ув’язнення. СІЗО мав на своїй території церкву, яку ув’язнені могли вільно відвідувати. За словами
Уряду, у випадку порушення прав, встановлених у вищезгаданій
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статті, заявник повинен був поскаржитися на це прокурору, або
безпосередньо до адміністративного суду.
94. Заявник стверджував, що просив начальника СІЗО про
зустріч зі священиком, а не слідчого або суд, як того вимагав закон. Однак, на його думку, у випадку, якщо начальник СІЗО був не
тою особою, яка могла приймати рішення за його запитом, він повинен був передати запит відповідному органу, згідно з Законом
про звернення громадян.
95. Заявник також стверджував, що декілька разів скаржився
начальникові СІЗО, а 1 жовтня 2006 року — генеральному прокурору, на порушення свого права на сповідання релігії, зокрема,
у зв’язку з вилученням релігійної літератури та предметів, і відсутністю можливості відвідати церкву при СІЗО, але не отримав
відповіді.
2. Оцінка Суду

a) Відмова у побаченнях зі священиком
96. Уряд не опротестував той факт, що заявник просив адміністрацію СІЗО надати йому можливість зустрітися зі священиком. Заперечення Уряду щодо прийнятності ґрунтувалося на
тому факті, що відповідно до застосовного національного законодавства, запити такого типу необхідно було подавати до слідчого
або до суду, який розглядав кримінальну справу заявника.
97. Суд зауважує у зв’язку з цим, що заявник на той час перебував під вартою. Процедура, пов’язана з відвідуванням ув’язненого,
наводилася у Кримінально-процесуальному кодексі та Законі про
попереднє ув’язнення, які чітко визначали органи влади, які займалися розглядом усіх відповідних запитів (див. пункти 37 та 38
вище). Згадані положення були доступні громадськості. Суд не
знає про жодні підстави, які могли б виправдати те, зо заявник не
дотримався наведеної процедури.
98. У цьому контексті не слід також забувати, що заявник на
той час мав юридичного представника, і тому міг користуватися
допомогою адвокатів у цьому питанні.
99. Крім того, Суд зауважує, що обмеження на побачення з родичами або іншими особами забезпечували ті ж положення. Тому
він змушений зауважити, що відповідно до доказів, наданих Уря483
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дом, заявник дотримався відповідної процедури, коли звертався
за дозволом на побачення з родичами.
100. Що стосується посилань заявника на Закон про звернення громадян, Суд зауважує, що в силу статті 12 цього Закону його положення не були застосовними до ситуації заявника (див.
пункт 39 вище).
101. Беручи до уваги наведені вище міркування, Суд робить
висновок, що заявник не висунув належним чином відповідне питання на національному рівні перед тим, як звертатися до Суду.
Тому його скаргу про невиправдану відмову задовольнити його
запити щодо зустрічі зі священиком необхідно відхилити, відповідно до статті 35 §§1 і 4 Конвенції.
b) Вилучення релігійної літератури та предметів
і відмова дозволити відвідувати тюремну церкву
102. Суд зазначає, що твердження заявника про те, що він
скаржився відповідним національним органам на заявлене втручання, підтримується документами, наведеними у матеріалах
справи, зокрема, копією скарги заявника, поданої генеральному
прокурору 1 жовтня 2006 року.
103. За цих підстав Суд вважає, що заявник в достатній мірі
висунув дану скаргу в національних органах влади, і відхиляє заперечення Уряду. Він також зазначає, що ця скарга не є явно необґрунтованою у розумінні статті 35 §3 (a) Конвенції. Вона не є неприйнятною за будь-яких інших підстав. Тому вона повинна бути
оголошена прийнятною.
B. Щодо суті

104. Уряд не надав зауважень щодо суті цієї скарги. Тому Суд
змушений прийняти фактичні доводи заявника стосовно вилучення релігійної літератури та предметів і відмови дозволити
йому відвідувати тюремну церкву (див. пункти 27 та 102 вище).
105. Суд вже постановляв, що ситуації, коли ув’язненому не
дозволяється приймати участь у релігійній службі, дорівнюють
втручанню у його «свободу сповідувати релігію або переконання»
(див., наприклад, Kuznetsov v. Ukraine, № 39042/97, §147, 29 квітня
2003 року). Він вважає, що цей висновок також стосується обста484
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вин даної справи. Відповідно, Суд має розглянути, чи було втручання виправданим, тобто, чи було воно «призначено законом»,
чи переслідувало воно одну або декілька законних цілей, наведених у пункті 2 статті 9, і чи було втручання «необхідним у демократичному суспільстві».
106. Суд зауважує, що, як відмітив Уряд, відповідно до статті 9 Закону про попереднє ув’язнення, особи, які знаходяться під
вартою, повинні мати право на здійснення релігійних ритуалів
в індивідуальному порядку та на користування релігійною літературою та предметами. Втручання у це право суперечитиме національному законодавству, якщо воно не буде виправдане необхідністю забезпечити дотримання тюремних правил або повагою
до прав інших осіб (див. пункти 37 та 38 вище), що не наводилося
в якості обґрунтування у даній ситуації.
107. Звідси випливає, що втручання у свободу заявника сповідувати свою релігію не здійснювалося «відповідно до закону».
108. Враховуючи цей висновок, Суд не вважає за необхідне
розглядати, чи були дотримані інші вимоги пункту 2 статті 9.
109. Відповідно, Суд вважає, що мало місце порушення статті 9 Конвенції у зв’язку з цією частиною заяви.
V. ІНШІ СТВЕРДЖУВАНІ ПОРУШЕННЯ КОНВЕНЦІЇ
110. На додаток до наведених вище скарг, у своєму формулярі
заяви та подальшій кореспонденції заявник також скаржився, відповідно до статті 3, що умови його тримання у відділку міліції та
ІТТ (ізоляторі тимчасового тримання) були поганими; відповідно до статті 5 — що не було підстав для його арешту; відповідно
до статті 6 — що (a) прокурор здійснив тиск на деяких зі свідків;
(b) суддя з суду першої інстанції образив його; (c) мали місце порушення у судово-медичній експертизі; (d) одна зі свідків дала
неправдиві твердження, але органи влади її не покарали; (e) записи судових слухань були фальсифікованими та неточними; (f) декілька його запитів до апеляційного суду та Верховного Суду були
відхилені; (g) тривалість проваджень була надмірною; (h) йому не
надали аудіозапис судових слухань; (i) у СІЗО йому не дозволили
зробити копії документів з матеріалів справи; (j) він був відсутній
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на деяких судових слуханнях; (k) його скарги до Верховного Суду,
Вищої ради юстиції, генеральної прокуратури та інших установ
щодо незаконного засудження та порушення закону упродовж судового процесу не призвели до результатів; (l) не був забезпечений позачерговий перегляд його справи; а також, відповідно до
статті 7 — на те, що його кримінальне переслідування за вбивство
було безпідставним. Нарешті, заявник посилався на статті 1 та 13
Конвенції у зв’язку з фактами даної справи.
111. Беручи до уваги факти справи, доводи сторін та наведені вище висновки відповідно до статей 3, 6, 8 і 9 Конвенції, Суд
вважає, що головні правові питання у даній заяві були визначені.
Тому він постановляє, що немає необхідності видавати окрему
ухвалу про решту скарг, про які не було повідомлено Уряду (див.,
серед інших, Varnava and Others v. Turkey [GC], №№ 16064/90 та
інші, §§210–211, ECHR 2009, і Centre for Legal Resources on behalf of
Valentin Cвmpeanu v. Romania [GC], № 47848/08, §156, ECHR 2014,
з подальшими посиланнями).
VI. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
112. Стаття 41 Конвенції передбачає:
«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї
і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони
передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності,
надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію.»
A. шкода

113. Заявник вимагав сплатити йому 1,500,000.00 євро в цілому в якості відшкодування моральної шкоди у зв’язку з усіма заявленими порушеннями.
114. Уряд стверджував, що у даній справі не було порушень
Конвенції, і що у будь-якому випадку вимоги заявника були надмірними та необґрунтованими.
115. Суд зауважує, що у даній справі він виявив порушення
статей 8 і 9 Конвенції. Приймаючи рішення на справедливій основі, він присуджує заявникові 4,000 євро в якості відшкодування
моральної шкоди.
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B. судові витрати

116. Заявник не надав жодних вимог щодо відшкодування судових витрат.
117. Відповідно, Суд нічого не присуджує згідно з цим пунктом.
C. Пеня

118. Суд вважає розумним, що пеня повинна бути встановлена
у розмірі граничної відсоткової ставки Європейського центрального банку, до якої слід додати три відсоткових пункти.
На цих підставах Суд одностайно

1. Проголошує прийнятними скаргу відповідно до статті 6 §§1
і 3 (c) про заявлене порушення прав захисту заявника; скарги відповідно до статті 8 про обмеження, накладені на побачення з родиною та листування протягом перебування під вартою до суду;
скарги відповідно до статті 9 стосовно вилучення релігійної літератури та предметів і відмови у дозволі відвідувати церкву упродовж досудового ув’язнення, а решту скарг, про які було повідомлено, неприйнятною.
2. Постановляє, що порушень статті 6 §§1 і 3 (c) Конвенції не
було.
3. Постановляє, що мало місце порушення статті 8 Конвенції.
4. Постановляє, що мало місце порушення статті 9 Конвенції.
5. Постановляє, що немає необхідності розглядати прийнятність та суть інших скарг.
6. Постановляє, що:
a) держава-відповідач повинна сплатити заявникові, упродовж трьох місяців з дати, коли рішення набуде статусу
остаточного, відповідно до статті 44 §2 Конвенції, EUR
4,000 (чотири тисячі євро), плюс будь-який податок, який
може бути стягнутий, в якості відшкодування моральної
шкоди, конвертовані у валюту держави-відповідача за
курсом, застосовним на дату виплати;
b) зі спливом зазначеного тримісячного строку і до остаточного розрахунку на цю суму нараховуватиметься пе487
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ня у розмірі граничної процентної ставки Європейського
центрального банку, яка діятиме в період несплати, до
якої має бути додано три відсоткові пункти;
7. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 2 березня 2017 року відповідно до правила 77 §§2 і 3 Регламенту Суду.
М. Блашко
заступник секретаря
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CONSEIL
DE L’EUROPE

COUNCIL
O F EU R O P E

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
П’ЯТА СЕКЦІЯ
СПРАВА «БОСИЙ ПРОТИ УКРАЇНИ»
(Заява № 13124/08)
07 січня 2019 року в рішення були внесені зміни
відповідно до Правила 81 Регламенту Суду

Рішення
Страсбург
22 листопада 2018 року

Це рішення набуває статусу остаточного відповідно до обставин, §2 статті 44 Конвенції. Воно може бути відредагованим.
У справі «Босий проти України»,

Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
пані С. О’Лірі, голова,		
п. Л. Гусейнов,
п. Л. Чантурія,
та пані К. Вестердік, секретар секції,
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після обговорення за зачиненими дверима 23 жовтня 2018 року, виносить таке рішення, що було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА
1. Справу було розпочато за заявою (№ 13124/08), яку 08 лютого 2008 року подав до Суду проти України на підставі статті 34 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) громадянин України, пан Василь Іванович
Босий (далі — заявник).
2. Заявника, якому була надана правова допомога, представляв пан Е. Марков, юрист, який практикує у м. Одеса. Уряд України (далі — Уряд) представляв його Уповноважений, на останніх
етапах провадження пан І. Ліщина.
3. 11 січня 2011 року про заяву було повідомлено Уряд. 09 жовт
ня 2013 року Суд запропонував Уряду надати зауваження щодо
прийнятності та суті скарг на умови тримання заявника під вартою, стверджуване жорстоке поводження охоронців в установі виконання покарань, стверджуваний перегляд його кореспонденції
у виправній колонії та стверджуване перешкоджання здійсненню його права на подання індивідуальної заяви (через ненадання
йому документів для його заяви до Суду, втручання у його листування із Судом та залякування у зв’язку із поданням ним заяви до
Суду). Решта скарг у заяві, у тому числі скарги щодо справедливості
кримінального провадження проти заявника, були визнані неприйнятними відповідно до пункту 3 Правила 54 Регламенту Суду.

ФАКТИ
I. Конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
4. У 2005–2006 роках заявник притягувався до кримінальної
відповідальності за різні злочини. Зрештою він був визнаний винним у вчиненні розбою за обтяжуючих обставин та засуджений
до семи років позбавлення волі, остаточне рішення було ухвалене
19 вересня 2006 року.
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A. Тримання заявника під вартою

1. Слідчій ізолятор

5. У період з 27 травня 2005 року до 03 жовтня 2006 року заявник утримувався у слідчому ізоляторі (СІЗО) у м. Кропивницький
(тоді мало назву Кіровоград).
2. Перша виправна колонія

6. У період з 04 жовтня 2006 року до 20 березня 2008 року заявник утримувався у виправній колонії № 6 у м. Кропивницький
(далі — перша колонія).
7. Згідно з твердженнями заявника, він утримувався у спальному приміщенні площею 6 на 8 кв. м, у якому знаходилося дванадцять двоярусних ліжок. Уряд доводив, що площа зазначеного спального приміщення становила 41,68 кв. м. і там розташовувалося десять одноярусних ліжок. Уряд надав фотографії, які
ймовірно підтверджували його доводи щодо цього.
8. Заявник стверджував, що у колонії регулярно вимикали
електрику. Уряд доводив, що електрика постачалася цілодобово, проте для скорочення енергоспоживання в рамках загальнодержавної стратегії енергозбереження, напруга загального
освітлення в установі була зменшена з 220 В до 110 В. Заявник
стверджував, що це означало, що навіть при увімкненому світлі
камера була погано освітлена і його було недостатньо для такої
діяльності, як читання та шиття.
9. Заявник також стверджував, що йому не були надані
предмети першої необхідності та що його «били, принижували,
катували [та] поміщали до карцеру». Зокрема, він стверджував,
що 04 жовтня 2006 року після прибуття до виправної колонії його побили, а у березні 2007 року охоронці намагалися помістити
його до психіатричної лікарні. Уряд заперечив проти цих тверджень.
3. Друга виправна колонія

10. 23 травня 2008 року заявник був етапований до виправної
колонії № 78 у с. Райківці Хмельницької області (далі — друга
колонія), де він перебував до звільнення 25 травня 2012 року.
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4. Обставини щодо періодів тримання під вартою в обох колоніях

11. Заявник стверджував, що харчування у виправних колоніях було неналежним та поганої якості. Він стверджував про
неналежність санітарних умов в обох виправних колоніях, оскільки там були таргани, а іноді миші та щурі. Уряд заперечив проти
цих тверджень. Він доводив, що забезпечення харчуванням здійснювалось згідно з відповідними нормами та регулярно перевірялося. На підтвердження своїх доводів Уряд надав низку журналів
та звітів від адміністрацій виправних колоній, з яких вбачалось,
що засудженим видавались порції, які відповідали чинним нормам, а санітарні умови були перевірені і визнані належними. Уряд
також надав декілька показань співкамерників, які стверджували, що відбували покарання разом із заявником та зазначили, що
умови тримання їх під вартою, зокрема, забезпечення харчуванням, одягом та санітарні умови були належними.
12. Заявник стверджував, що неодноразово зазнавав жорстокого поводження охоронців установ виконання покарань, що
адміністрація установ виконання покарань перехоплювала, переглядала, перешкоджала відправці та відправляла із затримкою
його кореспонденцію, зокрема, до Суду та Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та що його переслідували і залякували через подання заяви до Суду. Уряд заперечив проти цих
тверджень.
13. Як вбачається з наданих сторонами документів, заявник
неодноразово скаржився до різних національних органів влади,
зокрема до прокуратури, загалом стверджуючи про жорстоке поводження та переслідування адміністрацією установ виконання
покарань. У травні та серпні 2010 року він відкликав дві свої скарги, зазначивши, що вони були подані у стані емоційного хвилювання.
14. Надані Урядом журнали вхідної та вихідної кореспонденції виправних колоній демонструють, що у період з 17 червня
2008 року до 01 грудня 2011 року — єдиний період тримання заявника під вартою, щодо якого доступна конкретна інформація
з цього питання — заявник надіслав та отримав понад шістдесят
листів до та від різних державних установ, зокрема, різних національних судів, кваліфікаційних комісій суддів, депутатів Верховної Ради України та Адміністрації Президента. Відповідно до
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національного законодавства (див. пункт 21) ця кореспонденція
підлягала перегляду адміністрацією установи виконання покарань. Журнали виправних колоній демонструють, що заявник також вів активне листування з іншими посадовими особами, у тому числі прокурорами, Уповноваженим Верховної Ради України
з прав людини, а також Судом. Відповідно до національного законодавства ця кореспонденція не підлягала перегляду.
15. Уряд також надав низку супровідних листів адміністрацій
установ виконання покарань щодо надісланих заявником листів.
Наприклад, у супровідному листі від листопада 2011 року до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України начальник другої виправної колонії зазначив, що він направив лист заявника про порушення кримінального провадження проти суддів суду першої
інстанції, які винесли йому вирок.
B. Події, пов’язані із поданням заявником заяви до Суду

1. Доступ до матеріалів справи на національному рівні

16. Заявник стверджував, що національні органи влади відмовили йому у доступі до матеріалів його кримінальної справи,
таким чином перешкодивши йому в отриманні копій документів,
пов’язаних з його заявою до Суду. Уряд заперечив проти цих тверджень. Уряд надав документи з національних судів, з яких вбачалося, що заявник ознайомлювався з матеріалами своєї кримінальної справи 23 грудня 2011 року та 11 січня 2012 року та що
листом від 25 січня 2012 року суд першої інстанції надіслав йому
низку копій документів з матеріалів цієї справи.
2. Скасування довіреностей захисника заявника

17. Після направлення до Суду довіреності, якою пан Марков
уповноважувався представляти його інтереси, заявник надіслав
до Суду два листи у квітні 2014 та квітні 2015 року, поінформувавши його про своє бажання скасувати довіреність захисника. Він
зазначив, що захисник, намагаючись отримати фінансову вигоду
від цієї справи, продемонстрував негідну його статусу поведінку.
18. У подальшому листуванні між Секретаріатом, заявником
та захисником з’ясувалося, що заявник, вочевидь, був засмуче493
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ний через неспроможність захисника допомогти йому зі справами, не пов’язаними із провадженням у Суді, такими як надсилання йому різних товарів, представництво у непов’язаних національних судових провадженнях та розгляді клопотання про
помилування.
19. У травні 2014 року, після того, як було запропоновано прокоментувати перше скасування, заявник проінформував Суд про
своє бажання відмовитись від цього скасування та підтримати
довіреність захисника. Після цієї відмови від першого скасування
та до другого скасування захисник від імені заявника надав свої
зауваження у відповідь на зауваження Уряду.
20. Після другого скасування коментарі захисника щодо
серйозності бажання заявника скасувати його довіреність були
направлені безпосередньо заявнику з пропозицією надати комен
тар. Він не відповів.
II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
21. Стаття 113 Кримінально-виконавчого кодексу України
(у редакції 2003 року) передбачає, що засудженим дозволяється листування з родичами, іншими особами та організаціями.
Уся така кореспонденція, крім конкретних винятків, підлягає автоматичному перегляду та цензуруванню адміністрацією колонії.
До внесених 01 грудня 2005 року змін (див. далі) ці винятки обмежувались листуванням з Уповноваженим Верховної Ради України
з прав людини та прокурорами.
Закон України від 01 грудня 2005 року (чинний з 21 грудня
2005 року) звільнив від перегляду всю кореспонденції засуджених
до Суду та інших органів міжнародних організацій, членом або
учасником яких була Україна.
Закон України від 21 січня 2010 року (чинний з 09 лютого
2010 року) додав до переліку винятків: (i) кореспонденцію, яку
засуджені отримують від раніше включених до винятків організацій та (ii) кореспонденцію, яку засуджені адресують захиснику
та отримують від такого захисника.
Закон України від 08 квітня 2014 року також додав до переліку
винятків листування між засудженими та усіма судами.
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ПРАВО
I. СТВЕРДЖУВАНІ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 3 КОНВЕНЦІЇ
22. Заявник скаржився на низку порушень статті 3 Конвенції,
яка передбачає:
«Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню.»
а. щодо Прийнятності

1. Тримання під вартою у слідчому ізоляторі

23. Заявник скаржився на умови тримання його під вартою
у слідчому ізоляторі. Проте, оскільки тримання його під вартою
у цій установі закінчилося 03 жовтня 2006 року, ця скарга була подана поза межами шестимісячного строку, а тому має бути
відхилена як неприйнятна відповідно до пунктів 1 та 4 статті 35
Конвенції.
24. Щодо скарги заявника на жорстоке поводження у слідчому ізоляторі з його доводів не вбачається, що будь-які розслідування у зв’язку з цим продовжувалися після його етапування
зі слідчого ізолятора до першої колонії, що потенційно могло б
призвести до включення відповідних скарг до меж шестимісячного строку. Тому ця частина заяви є явно необґрунтованою та
має бути відхилена як неприйнятна відповідно до підпункту «а»
пункту 3 та пункту 4 статті 35 Конвенції.
2. Тримання під вартою у виправних колоніях

a) Умови тримання під вартою
i) Доводи сторін
25. Доводи сторін узагальнені у пунктах 7–9 та 11.
ii) Оцінка Суду
26. Відповідні принципи практики Суду були нещодавно
викладені в рішенні у справі «Муршич проти Хорватії» [ВП] (Muršić
v. Croatia) [GC] (заява № 7334/13, пункти 137–141, від 20 жовтня
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2016 року). Зокрема, коли особистий простір ув’язненого складає
менше 3 кв. м житлової площі у густозаселеній тюремній камері,
відсутність особистого простору вважається настільки гострою,
що виникає обґрунтована презумпція порушення статті 3 Конвенції (там само, пункт 137). У справах, в яких тюремна камера має
площу від 3 до 4 кв. м особистого простору на кожного ув’язненого,
вирішальним фактором при оцінці Судом адекватності умов тримання буде фактор простору. За таких обставин порушення статті 3 Конвенції буде встановлено, якщо фактор простору поєднаний з іншими неналежними побутовими умовами тримання під
вартою (там само, пункт 139). Коли ув’язнений має у своєму розпорядженні більше ніж 4 кв. м особистого простору у густозаселеній тюремній камері та коли не виникає жодних питань щодо
особистого простору, інші аспекти побутових умов тримання під
вартою залишаються важливими для оцінки Судом належності
умов тримання заявника під вартою за статтею 3 Конвенції (там
само, пункт 140).
27. Повертаючись до цієї справи, Суд зазначає, що він не може
встановити згідно з необхідним критерієм доведеності, що заявник мав у своєму розпорядженні менше 4 кв. м особистого простору у першій виправній колонії (див. пункт 7). Він не робив жодних
конкретних тверджень щодо переповненості у другій виправній
колонії. Тому жодного питання щодо браку особистого простору,
як такого, не виникає. Інші твердження заявника були необґрунтованими та недостатньо чітко викладеними.
28. Отже, ця частина заяви є явно необґрунтованою та має бути відхилена відповідно до підпункту «а» пункту 3 та пункту 4
статті 35 Конвенції.
b) Стверджуване жорстоке поводження охоронців
установ виконання покарань
i) Доводи сторін
29. Уряд заперечив проти тверджень заявника, що він зазнавав жорстокого поводження охоронців установ виконання покарань. Уряд визнав, що у зв’язку з цим заявник подав низку скарг
до національних органів влади, проте зазначив, що його скарги
виявилися необґрунтованими. Більше того, він зазначив, що ко496
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ли прокурори намагалися допитати його щодо тверджень про
жорстоке поводження, він відкликав їх (див. пункт 13).
30. Заявник доводив, що він зазнавав жорстокого поводження
охоронців установ виконання покарань. Саме національні органи
влади мали зібрати докази жорстокого поводження, чого вони не
спромоглися зробити зі старанністю. Він додав, що відкликав свої
скарги під тиском адміністрації установ виконання покарання.
ii) Оцінка Суду
31. Заявник не надав жодної інформації або будь-яких достатніх доказів для обґрунтування своїх скарг (див. для порівняння рішення у справі «Д. Г. проти Польщі» (D. G. v. Poland), заява
№ 45705/07, пункт 180, від 12 лютого 2013 року). Його твердження
є безпідставними та неконкретними.
32. Зокрема, немає жодних доказів будь-яких тілесних ушкод
жень або навіть встановлених випадків застосування сили до заявника (див. для порівняння, серед багатьох інших прикладів,
рішення у справах «Дірі проти Туреччини» (Diri v. Turkey), заява
№ 68351/01, пункт 43, від 31 липня 2007 року, та «Доленець проти Хорватії» (Dolenec v. Croatia), заява № 25282/06, пункт 147, від
26 листопада 2009 року) або масових операцій у тюрмах, внаслідок
яких він міг постраждати (див. для порівняння рішення у справі
«Карабет та інші проти України» (Karabet and Others v. Ukraine),
заяви № 38906/07 та № 52025/07, пункт 263, від 17 січня 2013 року). Заявник не стверджував про отримання будь-яких тілесних
ушкоджень, щодо яких він звертався до органів влади, але які
залишилися незадокументованими, незважаючи на його зусилля (див., наприклад, ухвалу щодо прийнятності у справі «Сарач
проти Туреччини» (Sarac v. Turkey), заява № 35841/97). Він також не
пояснив, чому він не міг вжити такі заходи (див. для порівняння, наприклад, рішення у справі «Балог проти Угорщини» (Balogh
v. Hungary), заява № 47940/99, пункт 37, від 20 липня 2004 року,
у якій заявник надав детальне обґрунтування, чому він не пройшов медичне обстеження).
33. Непідтримання заявником деяких зі своїх скарг на національному рівні є ще одним фактором, який має бути врахований
при оцінці достовірності його тверджень (див., mutatis mutandis,
рішення у справі «Данілов проти України» (Danilov v. Ukraine), заява
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№ 2585/06, пункт 82, від 13 березня 2014 року). Суд готовий, якщо
обставини цього вимагають, розглянути вірогідність того, що
відмова ув’язненого від скарги на національному рівні може бути
обумовлена тиском з боку адміністрації установи виконання покарань (див., наприклад, рішення у справі «Сергій Савенко проти
України» (Sergey Savenko v. Ukraine), заява № 59731/09, пункт 29, від
24 жовтня 2013 року). Проте Суд зауважує, що заявник продемон
стрував таку саму відсутність послідовності під час провадження
у Суді за відсутності ознак будь-якого тиску на нього (див. пункти 17–20). Це ще один фактор, який підриває достовірність його
тверджень.
34. З цього випливає, що ця частина заяви є явно необґрунтованою та має бути відхилена відповідно до підпункту «а» пункту 3
та пункту 4 статті 35 Конвенції.
II. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 13 КОНВЕНЦІЇ
35. Заявник скаржився на відсутність у його розпорядженні
ефективного засобу юридичного захисту на національному рівні
щодо його скарг за статтею 3 Конвенції. Він посилався на статтю 13 Конвенції, яка передбачає:
«Кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які
здійснювали свої офіційні повноваження.»

36. Уряд заперечив проти цього аргументу.
а. щодо Прийнятності

37. Визнавши відповідні скарги за статтею 3 Конвенції неприйнятними, Суд доходить висновку, що заявник не висунув
небезпідставну скаргу у розумінні статті 13 Конвенції (див.,
наприклад, рішення у справах «Валерій Фуклєв проти України»
(Valeriy Fuklev v. Ukraine), заява № 6318/03, пункт 98, від 16 січня
2014 року, та «Орловський проти України» (Orlovskiy v. Ukraine), заява № 12222/09, пункт 100, від 02 квітня 2015 року).
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38. З цього випливає, що скарга заявника за статтею 13 Конвенції має бути відхилена як несумісна ratione materiae з положеннями Конвенції відповідно до підпункту «а» пункту 3 та пункту 4
статті 35 Конвенції.
III. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 8 КОНВЕНЦІЇ
39. Заявник скаржився на порушення його права на повагу до
його кореспонденції у зв’язку з її переглядом та перехопленням
адміністрацією установ виконання покарань. Він посилався на
статтю 8 Конвенції, яка передбачає:
«1. Кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції.
2. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно
із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах
національної та громадської безпеки чи економічного добробуту
країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту
здоров’я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.»
A. Доводи сторін

40. Заявник доводив, що уся його кореспонденція систематично переглядалася адміністрацією установ виконання покарань, як передбачено національним законодавством.
41. Уряд стверджував, що вся кореспонденція заявника належним чином відправлялась та доставлялась йому.
B. Оцінка Суду

1. Прийнятність

42. Уперше заявник висунув свою скаргу на втручання у його
кореспонденцію у своєму листі від 29 липня 2008 року. Отже, скарга заявника в частині щодо тримання його під вартою у слідчому
ізоляторі (див. пункт 23) подана поза встановленим строком та
має бути відхилена як неприйнятна відповідно до пунктів 1 та 4
статті 35 Конвенції.
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43. Щодо тримання заявника під вартою у виправних колоніях
матеріали справи вказують, що заявник відправив та отримав
численні листи до та від різних державних установ, кореспонденція від яких підлягала перегляду згідно з національним законодавством у період з 17 червня 2008 року до 01 грудня 2011 року; це
єдиний період тримання його під вартою, щодо якого наявна конкретна інформація з цього питання (див. пункт 14). З тих самих
матеріалів вбачається, що заявник також звертався з численними
листами до посадових осіб, кореспонденція з якими не підлягала перегляду, а саме прокурорів, Уповноваженого Верховної Ради
України з справ людини, а також цього Суду (див. пункт 21 з переліком винятків, які діяли у різний час).
44. Суд вже встановив у рішенні у справі «Бєляєв та Дігтяр
проти України» (Belyaev and Digtyar v. Ukraine) (заяви № 16984/04 та
№ 9947/05, пункт 53, від 16 лютого 2012 року), що за чинним до
21 грудня 2005 року законодавством працівники установ виконання покарань переглядали усі надіслані ув’язненими листи за
винятком листів Уповноваженому Верховної Ради України з прав
людини або прокурорам. Відповідне законодавство не розмежовувало інші категорії осіб, з якими могли листуватися ув’язнені,
як наприклад, правоохоронні та інші державні органи влади, конвенційні та інші міжнародні органи, родичі, захисник тощо. Законодавство не конкретизувало спосіб здійснення перегляду кореспонденції. Зокрема, воно не передбачало жодної участі ув’язнених
осіб на будь-якій стадії процесу перегляду листів або їхнього залучення до нього. Воно також не визначало, чи мав ув’язнений
право на інформування про будь-які зміни у змісті його вихідної
кореспонденції. Більш того, перегляд був автоматичним, не був
обмежений у строках та не вимагав будь-якого вмотивованого рішення, яке б надавало підстави для вжиття заходів з перегляду
кореспонденції та/або встановлювало строки їхнього виконання.
Зрештою, не існувало конкретного засобу юридичного захисту,
який надавав би ув’язненому змогу оскаржити цей захід та отримати адекватне відшкодування. З огляду на ці характеристики застосовного національного правового режиму Суд доходить
висновку, що застосовне національне законодавство не надавало відповідного рівня захисту від свавільного втручання у право ув’язненого на повагу до його кореспонденції та що втручання
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у право заявника за статтею 8 Конвенції у зв’язку з таким переглядом здійснювалося не «згідно із законом» (там само, пункт 54).
45. Законом України від 01 грудня 2005 року до правового режиму, який у рішенні у справі «Бєляєв та Дігтяр проти України»
(Belyaev and Digtyar v. Ukraine) був визнаний таким, що має недоліки, були внесені зміни, якими адресована Суду та іншим міжнародним інституціям кореспонденція звільнялась від перегляду.
Цей режим застосовувався до кореспонденції заявника протягом
більшої частини тримання його під вартою. Також були додані інші винятки, введені в дію 09 лютого 2010 року. Подальші зміни,
внесені у 2014 році, не стосувалися справи.
46. Щодо скарг заявника на перегляд його кореспонденції, адресованої Суду, Уповноваженому Верховної Ради України з прав
людини та прокурорам (до 09 лютого 2010 року) або отриманої від
них (з 09 лютого 2010 року та далі), у порушення національного
законодавства, яке забороняло такий перегляд, Суд не має у своєму розпорядженні жодних матеріалів, які б підтверджували його
заяви. Вбачається, що заявник не ініціював жодних проваджень
у зв’язку з цим у національних судах, на що він мав право (див. рішення у справі «Чайковський проти України» (Chaykovskiy v. Ukraine),
заява № 2295/06, пункти 72 та 73, від 15 жовтня 2009 року).
47. Отже, Суд вважає, що ця частина заяви має бути відхилена як явно необґрунтована відповідно до підпункту «а» пункту 3
та пункту 4 статті 35 Конвенції.
48. Однак щодо скарги заявника на перегляд його кореспонденції з різними установами, кореспонденція з якими не звільнялась від перегляду згідно з відповідними положеннями національного законодавства, ця частина скарги не є явно необґрунтованою. Вона не є неприйнятною з будь-яких інших підстав.
Тому вона має бути визнана прийнятною.
2. щодо суті

49. Суд зауважує, що хоча сторони не погодились щодо того,
чи було адміністрацією установ виконання покарань вилучено
декілька листів заявника, Уряд конкретно не заперечив довід
заявника, що його листування з установами, які не входили
до переліку винятків, регулярно переглядалась адміністрацією
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установ виконання покарань відповідно до застосовного національного законодавства (див. рішення у справі «Вінтман проти
України» (Vintman v. Ukraine), заява № 28403/05, пункт 126, від
23 жовтня 2014 року). Дійсно, з наданого Урядом супровідного
листа адміністрації установи виконання покарань, у якому наводилась узагальнена інформація з листа заявника, вбачається,
що органи влади насправді переглядали його листи адресатам,
які не входили до переліку винятків, як це передбачалося національним законодавством (див. пункт 15 та для порівняння
рішення у справах «Глінов проти України» (Glinov v. Ukraine), заява № 13693/05, пункти 27, 28 та 55, від 19 листопада 2009 року,
та «Тросін проти України» (Trosin v. Ukraine), заява № 39758/05,
пункт 55, від 23 лютого 2012 року).
50. Такий перегляд становив втручання у здійснення права
заявника на повагу до його кореспонденції відповідно до пункту 1 статті 8 Конвенції. Таке втручання суперечитиме пункту 1
статті 8 Конвенції, якщо тільки, серед інших умов, воно не здійснювалося «згідно із законом» (див. рішення у справі «Еней проти
Італії» [ВП] (Enea v. Italy) [GC], заява № 74912/01, пункт 140, ЄСПЛ
2009).
51. Щодо адрес, які не входили до переліку винятків, Суд
у згаданому рішенні у справі «Вінтман проти України» (Vintman
v. Ukraine) (пункти 129–133) з тих самих причин, що і в рішенні
у справі «Бєляєв та Дігтяр проти України» (Belyaev and Digtyar v.
Ukraine), визнав норми, якими регулювався порядок перегляду,
змінений Законами України від 2005 та 2010 років, недосконалими, як і у законодавстві, чинному до 2005 року.
52. Щодо листування з адресатами, листи від яких не звільнялись від перегляду, Суд не вбачає підстав для іншого висновку
у цій справі.
53. З цього випливає, що оскаржуване втручання не здійснювалося «згідно із законом». Тому Суд не вважає за необхідне у цій
справі встановлювати, чи були дотримані інші вимоги пункту 2
статті 8 Конвенції.
54. Отже, було порушено статтю 8 Конвенції у зв’язку з переглядом кореспонденції заявника з різними суб’єктами, яка не була звільнена від перегляду відповідно до чинного на момент подій
національного законодавства.
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IV. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 34 КОНВЕНЦІЇ
55. Заявник скаржився на ненадання йому органами влади
деяких документів, які він вважав необхідними для подання своєї
заяви до Суду, перешкоджання його листуванню із Судом та його
переслідування через подання заяви до Суду. Він посилався на
статтю 34 Конвенції, яка передбачає:
«Суд може приймати заяви від будь-якої особи, неурядової організації або групи осіб, які вважають себе потерпілими від допущеного однією з Високих Договірних Сторін порушення прав, викладених у Конвенції або протоколах до неї. Високі Договірні Сторони
зобов’язуються не перешкоджати жодним чином ефективному здійсненню цього права.»
A. Доводи сторін

56. Доводи сторін наведені у пункті 16.
B. Оцінка Суду

57. Перш за все, Суд зазначає, що не вимагав від заявника
жодних додаткових документів (див. загадане рішення у справі
«Чайковський проти України» (Chaykovskiy v. Ukraine), пункт 94
та для порівняння рішення у справі «Найден проти України»
(Naydyon v. Ukraine), заява № 16474/03, пункти 24–26, від 14 жовт
ня 2010 року).
58. Щодо скарги заявника на ненадання йому копій документів з матеріалів його кримінальної справи на національному рівні Суд не потребував жодних додаткових документів, щоб
дійти висновку про неприйнятність його скарг, пов’язаних із цим
провадженням (див. пункт 3), оскільки його скарги щодо цього
були подані явно поза межами шестимісячного строку (див. для
порівняння, наприклад, загадане рішення у справі «Найден проти України» (Naydyon v. Ukraine), пункти 17 та 18). Тому будь-які
труднощі в отриманні документів з цих матеріалів справи, навіть
якби вони були доведені, не мали жодних наслідків для заяви заявника до Суду (див. рішення у справі «Чайковський проти України»
(Chaykovskiy v. Ukraine), пункт 95).
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59. Щодо інших документів заявник чітко не зазначив яких
документів він потребував. Хоча вбачається, що документи стосувалися його скарг на умови тримання його під вартою, незрозуміло якого періоду стосувалися його скарги — тримання під вартою
у слідчому ізоляторі або тримання під вартою у виправних колоніях. Також вбачається, що серед документів, які на його думку
були йому необхідні, були його клопотання про помилування та
документи, пов’язанні з його зв’язками з НУО, яка за його переконанням, мала надати йому допомогу із правовими питаннями
у виправній колонії. Проте заявник не сформулював жодних по
слідовних скарг до Суду у зв’язку з цим.
60. Щодо тверджень заявника про переслідування його адміністрацією установи виконання покарань через подання ним
заяви до Суду ці твердження є неконкретними та цілком необґрунтованими (див. згадане рішення у справі «Глінов проти
України» (Glinov v. Ukraine), пункти 73 та 74). Суд вже визнав твердження заявника про втручання органів влади у його кореспонденцію з Судом необґрунтованими (див. пункт 46).
61. Отже, Суд доходить висновку, що держава-відповідач дотрималася своїх зобов’язань за статтею 34 Конвенції.
V. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
62. Стаття 41 Конвенції передбачає:
«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї
і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони
передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності,
надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію.»
A. Шкода

63. Заявник вимагав 25 000 євро в якості відшкодування моральної шкоди.
64. Уряд стверджував, що у цій справі права заявника порушено не було.
65. Ухвалюючи рішення на засадах справедливості, Суд присуджує заявнику 1000 євро в якості відшкодування моральної шкоди.
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B. Судові витрати

66. Заявник також вимагав 4600 євро в якості компенсації судових та інших витрат, понесених під час провадження у Суді, які
мали бути сплачені безпосередньо на банківський рахунок представника заявника.
67. Уряд стверджував, що у цій справі права заявника порушено не було.
68. З огляду на наявні в нього документи та його практику,
а також враховуючи оплату правової допомоги, яку представник
заявника вже отримав, Суд вважає за належне присудити 600 євро
в якості компенсації витрат, понесених під час провадження
у Суді, яка має бути сплачена безпосередньо на рахунок захисника заявника.
C. Пеня

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

1. Оголошує прийнятною скаргу за статтею 8 Конвенції на перегляд кореспонденції заявника з особами, листи від яких підлягали перегляду за національним законодавством, а решту скарг
у заяві — неприйнятними.
2. Постановляє, що було порушено статтю 8 Конвенції у зв’язку
з переглядом кореспонденції заявника з різними суб’єктами, листи від яких підлягали перегляду за чинним на час подій національним законодавством.
3. Постановляє, що держава-відповідач дотрималася своїх
зобов’язань за статтею 34 Конвенції.
4. Постановляє, що:
a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявнику такі суми:
i) 1000 (одна тисяча) євро та додатково суму будь-якого
податку, що може нараховуватись, в якості відшкодування моральної шкоди, які мають бути конвертовані
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в національну валюту держави-відповідача за курсом
на день здійснення платежу;
ii) 600 (шістсот) євро та додатково суму будь-якого податку, що може нараховуватись заявнику, в якості компенсації судових та інших витрат, які мають бути перераховані безпосередньо на банківський рахунок захисника заявника, пана Маркова;
b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на зазначені суми нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка
діятиме в період несплати, до якої має бути додано три
відсоткові пункти.
5. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 22 листопада 2018 року відповідно до правила 77 §§2 і 3 Регламенту Суду.
К. Вестердік
секретар
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CONSEIL
DE L’EUROPE

COUNCIL
O F EU R O P E

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
П’ЯТА СЕКЦІЯ
СПРАВА «БІГУН ПРОТИ УКРАЇНИ»
(Заява № 30315/10)

Рішення
Страсбург
21 березня 2019 року

Це рішення набуває статусу остаточного відповідно до обставин, §2 статті 44 Конвенції. Воно може бути відредагованим.
У справі «Бігун проти України»,

Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
пані С. О’Лірі, голова,
пані Г. Юдківська,
п. Л. Чантурія,
та п. М. Блашко, заступник секретаря секції,
після обговорення за зачиненими дверима 26 лютого 2019 року, виносить таке рішення, що було прийняте цього дня:
507

Рішення ЄСПЛ за статтею 8 Конвенції

ПРОЦЕДУРА
1. Справу було розпочато за заявою (№ 30315/10), яку 12 травня 2010 року подали до Суду проти України на підставі статті
34 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод
(далі — Конвенція) двоє громадян України, пан В’ячеслав Васильович Бігун (далі — перший заявник) та пані Леся Миколаївна
Бігун (далі — друга заявниця).
2. Заявників представляв пан П. Ф. Букалов, юрист, який практикує у м. Київ. Уряд України (далі — Уряд) представляв його Уповноважений, на останніх етапах провадження пан Іван Ліщина.
3. 05 січня 2016 року про заяву було повідомлено Уряд.
4. Уряд не заперечував проти розгляду заяви Комітетом.

ФАКТИ
I. конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
5. Заявники народилися у 1979 та 1983 роках відповідно. Перший заявник відбуває покарання у виді довічного позбавлення
волі у Дніпропетровській виправній колонії № 89. Друга заявниця
проживає у м. Обухів.
6. 24 березня 2000 року заявники одружилися.
7. 16 лютого 2001 року першого заявника визнали винним
у вчиненні низки злочинів та обрали йому покарання у виді довічного позбавлення волі.
8. Заявники неодноразово просили адміністрацію колонії
надати їм дозвіл на тривалі побачення з родичами, зокрема,
у 2006 році. Їхні клопотання були залишені без задоволення на
підставі того, що стаття 151 Кримінально-виконавчого кодексу
України не передбачала тривалих побачень для засуджених до
довічного позбавлення волі.
9. У квітні 2007 року заявники подали адміністративний позов
до Державного департаменту України з питань виконання покарань, вимагаючи надання права на тривале подружнє побачення
кожні три місяці. Вони стверджували, що хотіли мати спільну дитину, а відмова їм у цьому праві була незаконною та свавільною.
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Суди трьох інстанцій залишили їхній позов без задоволення як
такий, що не мав законних підстав. Остаточна ухвала Вищого адмі
ністративного суду України була винесена 08 грудня 2009 року.
10. Згідно з наданою Урядом інформацією під час тримання
заявника під вартою у період з 2001 року до 2016 року до нього
тричі застосовувалися дисциплінарні стягнення: у 2001 році, коли в нього було вилучено незареєстровану записку; у 2003 році
у зв’язку з його спробою встановити контакт з ув’язненим із сусідньої камери; та у 2013 році у зв’язку з недозволеним володінням
мобільним телефоном.
11. У незазначену дату заявники розлучилися. Згідно з твердженнями Уряду це сталося «невдовзі після подання заяви». Згідно
з твердженнями заявників вони розлучилися у незазначену дату
у 2014 році.
12. Згідно з наданою Дніпропетровською виправною колонією
№ 89 довідкою від 24 червня 2016 року під час тримання під вартою з 2003 року перший заявник мав сорок короткострокових побачень та дев’ять тривалих побачень з родичами. Зокрема, 10 грудня
2003 року та 10 червня 2004 року в нього були короткострокові побачення з другою заявницею, а також його матір’ю та сестрою. Після
цього друга заявниця до нього на побачення не приходила. Протягом 2004–2012 років у першого заявника були регулярні короткострокові побачення з матір’ю, сестрою та іншими особами. 13 вересня
2012 року в нього було побачення із сестрою та деякою пані Л., яка
була записана у журналі реєстрації як його наречена. З того часу
в нього були регулярні короткострокові побаченні з пані Л. 11 липня 2001 року першому заявнику вперше надали дозвіл на тривале
побачення з родичами, це було побачення з його сестрою. 05 грудня
2014 року перший заявник одружився з пані Л. і у зв’язку з цим вони
отримали дозвіл на тривале подружнє побачення. У подальшому
вони мали тривалі подружні побачення кожні три місяці.
II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
A. Кримінальні кодекси України (1960 та 2001 років)

13. У Кримінальному кодексі України 1960 року покарання
у виді довічного позбавлення волі було запроваджено законодав509
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чими змінами, ухваленими Верховною Радою України 22 лютого
2000 року, після винесення 29 грудня 1999 року Конституційним
Судом України рішення, яким існуюче до того часу покарання
у виді смертної кари було визнано несумісним з Конституцією
України. Зазначені зміни набули чинності 29 березня 2000 року.
14. 05 квітня 2001 року Верховна Рада України прийняла новий Кримінальний кодекс України, який набув чинності 01 вересня 2001 року. Його відповідні положення передбачають:
Стаття 64. Довічне позбавлення волі
«Довічне позбавлення волі встановлюється [як покарання] за вчинення особливо тяжких злочинів і застосовується лише у випадках,
спеціально передбачених цим Кодексом, якщо суд не вважає за можливе застосовувати позбавлення волі на певний строк...»
B. Кримінально-виконавчий кодекс України (2003 року)

15. Відповідно до статті 110 Кримінально-виконавчого кодексу
України (далі — кодекс) короткострокові побачення в колонії тривають до чотирьох годин, а тривалі — до трьох діб. Короткострокові побачення надаються з родичами або іншими особами у присутності представника колонії. Тривалі побачення надаються
з правом спільного проживання і тільки з близькими родичами.
16. Згідно зі статтями 138–140 кодексу засуджені на певний
строк мали право на одне короткострокове щомісяця та одне тривале побачення на три місяці. Відповідно до змін від 07 вересня
2016 року зазначене стало мінімальним правом на побачення засуджених на певний строк, які трималися у «дільниці посиленого
контролю». Засуджені, які трималися «у дільниці ресоціалізації»
мали право на одне короткострокове побачення на місяць і одне
тривале побачення з родичами на два місяці. Зрештою, засуджені
на певний строк, які тримались у «дільниці соціальної реабілітації» мали право на короткострокові побачення без обмежень
та тривале побачення щомісяця.
17. Відповідно до статті 151 Кодексу засуджені, як відбували
покарання у виді довічного позбавлення волі, мали право на одне короткострокове побачення кожні шість місяців. Відповідно до
змін від 16 лютого 2010 року їм було надано право на одне короткострокове побачення кожні три місяці.
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18. Згодом до статті 151 Кодексу було внесено подальші зміни, які набрали чинності 07 травня 2014 року та надали право засудженим, які відбували покарання у виді довічного позбавлення
волі, на одне короткострокове побачення щомісяця та одне тривале побачення з родичами на три місяці.
19. Згідно з черговими змінами, які набрали чинності з 07 вересня 2016 року, засуджені до довічного позбавлення волі наразі
мають право на одне тривале побачення з близькими родичами
на два місяці.
C. Правила внутрішнього розпорядку установ виконання покарань,
затверджені наказом Державного департаменту України
з питань виконання покарань від 25 грудня 2003 року
(далі — Правила внутрішнього розпорядку)
(втратили чинність 29 грудня 2014 року)

20. Відповідні положення наведені в рішенні у справі «Тросін
проти України» (Trosin v. Ukraine) (заява № 39758/05, пункт 29, від
23 лютого 2012 року).
III. відповідні документи Ради європи
21. Документи Ради Європи щодо побачень ув’язнених з близькими родичами наведені в рішенні у справі «Хорошенко проти Росії»
[ВП] (Khoroshenko v. Russia) [GC] (заява № 41418/04, пункти 58–67,
ЄСПЛ 2015).
22. У відповідних витягах з Доповіді Європейського комітету
з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що
принижує гідність, поводженню чи покаранню (далі — КЗК) Уряду України за результатами візиту до України з 09 до 21 вересня
2009 року (CPT/Inf (2011) 29) зазначено (примітки опущені, оригінальне виділення):
«92. Щодо можливості контактів із зовнішнім світом КЗК вважає, що
необхідно докласти особливих зусиль для запобігання розриву сімейних зв’язків засуджених, які відбувають покарання у виді довічного позбавлення волі. В українському законодавстві продовжують
існувати суворі обмеження щодо права на побачення із засудженими до довічного позбавлення волі. Такий підхід суперечить загально
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прийнятому принципу, що правопорушники, незалежно від злочину,
за який вони були засуджені, відправляються до установи виконання
покарань в якості покарання, а не для отримання покарання.
Побачення із засудженими до довічного позбавлення волі відбувалися у захищених кабінах зі скляною перегородкою, яка не дозволяла
жодного фізичного контакту між ув’язненими та його відвідувачами.
Крім того, деякі засуджені до довічного позбавлення волі у виправній
колонії № 89 зазначали, що під час побачень вони залишались у наручниках. Як КЗК зазначав раніше, перебування у наручниках під час
побачення беззаперечно могло вважатися поводженням, що принижує гідність як ув’язненого, так і його відвідувачів. Крім того, засуджені до довічного позбавлення волі не мали доступу до телефону.
КЗК закликає органи влади України значно збільшити кількість
побачень, на які мають право засуджені до довічного позбавлення волі. Як правило, побачення повинні проходити у відкритих
умовах (наприклад, за столом), побачення через перегородку
повинні бути винятком. Крім того, тривалі побачення повинні
заборонятися засудженим до довічного позбавлення волі лише
на підставі індивідуальної оцінки небезпеки. До того ж працівники мають отримати чіткі інструкції, що засуджені до довічного позбавлені волі не повинні перебувати у наручниках під час
побачень. Також необхідно вжити заходів для гарантування доступу засуджених до довічного позбавлені волі до телефону.
...
93. Загалом під час візиту 2009 року делегацію поінформували про
пропозиції щодо внесення змін до законодавства з метою покращення становища засуджених до довічного позбавлені волі (наприклад, збільшення кількості побачень, на які вони мали право, [...]).
Проте повідомлялося, що існував політичний опір цим пропозиціям.
КЗК закликає органи влади України негайно втілити зазначені
законодавчі пропозиції.»

ПРАВО
I. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 8 КОНВЕНЦІЇ
23. Заявники скаржилися, що абсолютна заборона тривалих
побачень з родичами, яка до травня 2014 року існувала в Україні
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для засуджених до довічного позбавлення волі, порушила їхні
права за статтею 8 Конвенції, яка передбачає:
«1. Кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції.
2. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення
цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві
в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам,
для захисту здоров’я чи моралі або для захисту прав і свобод інших
осіб.»
A. щодо Прийнятності

24. Уряд не оскаржував застосовність статті 8 Конвенції до
обставин цієї справи. Проте він доводив, що навряд чи можна
вважати, що відсутність можливості тривалих побачень з родичами негативно вплинула на заявників, оскільки вони навіть
не користувалися своїм правом на короткострокові побачення.
У зв’язку з цим Уряд зазначив, що друга заявниця відвідувала
першого заявника лише двічі у 2003 та 2004 роках та жодного разу
після цього.
25. Уряд доводив, що з 2007 рік між заявниками вже не існувало справжніх сімейних відносин, а їхній шлюб став не більше, ніж
простою формальністю.
26. Тому Уряд закликав Суд відхилити цю скаргу як явно необґрунтовану.
27. Заявники заперечили проти цих аргументів. Вони стверджували, що короткострокові побачення відбувалися рідко, не
дозволяли будь-якого фізичного контакту чи усамітнення, а кількість дорослих відвідувачів була обмеженою. Отже, з огляду на всі
ці обмеження заявники стверджували, що їм не можна дорікати
відсутністю проявів справжніх сімейних відносин.
28. Заявники також стверджували, що, хоча зрештою їхній
шлюб розпався, ця обставина має тлумачитися не як така, що підриває обґрунтованість їхньої скарги, а радше як ознака серйозності негативних наслідків абсолютної заборони на тривалі побачення з родичами для їхнього життя.
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29. Перш за все, Суд повинен розглянути, чи є стаття 8 Конвенції застосовною до цієї справи (див. рішення у справі «Денісов
проти України» [ВП] (Denisov v. Ukraine) [GC], заява № 76639/11, пунк
ти 93 і 94, від 25 вересня 2018 року).
30. З доводів сторін зрозуміло, що заявники розлучилися
у певний момент після подання заяви до Суду (див. пункт 11).
Суд погоджується, що не можна вважати, що вони мали сімейне
життя після їхнього розлучення (див. для порівняння рішення
у справі «Хорошенко проти Росії» [ВП] (Khoroshenko v. Russia) [GC],
заява № 41418/04, пункт 89, ЄСПЛ 2015). Проте дата розлучення
Суду невідома. Тоді як Уряд стверджував, що це сталося «невдовзі після подання їхньої заяви», заявники зробили загальну заяву,
що їхній шлюб було розірвано у 2014 році, не надавши жодних деталей чи документів. Суд бере до уваги, що починаючи з вересня
2012 року у колонії першого заявника регулярно відвідувала інша
жінка в якості його нареченої та зрештою у грудні 2014 року вони
одружилися (див. пункт 12). Отже, Суд припускає, що незалежно від офіційного сімейного стану заявників станом на вересень
2012 року вони більше не мали близьких особистих стосунків, притаманних поняттю «сімейне життя» у розумінні статі 8 Конвенції
(див. рішення у справі «Парадізо та Кампанеллі проти Італії» [ВП]
(Paradiso and Campanelli v. Italy) [GC], заява № 25358/12, пункт 140,
від 24 січня 2017 року з подальшими посиланнями).
31. Щодо того, чи існували такі близькі особисті стосунки між
заявниками до цього, Суд відзначає тривалі спроби заявників до
грудня 2009 року отримати можливість тривалих побачень, які дозволяли фізичний контакт і близькість з метою зачаття дитини (див.
пункт 9). У зв’язку з цим, всупереч доводам Уряду, їхнє рішення не
бачитися взагалі, замість короткострокових побачень без фізичного контакту через скляну перегородку та у присутності працівника установи виконання покарань (див. пункт 35, а також рішення
у справі «Тросін проти України» (Trosin v. Ukraine), заява № 39758/05,
пункт 46, від 23 лютого 2012 року) не може тлумачитися як таке, що
заперечувало існування їхнього сімейного життя.
32. Навіть якщо, як припускав Уряд, заявники розірвали свій
шлюб одразу після подання заяви у травні 2010 року, Суд зазначає, що вони не могли мати тривалі подружні побачення упродовж дев’яти років до цього.
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33. З огляду на свою практику та зазначені обставини справи
Суд доходить висновку, що відповідні заходи становили втручання у «приватне» та «сімейне життя» заявників у розумінні статті 8
Конвенції.
34. Крім того, всупереч доводам Уряду, зазначена скарга не
є явно необґрунтованою у розмінні підпункту «а» пункту 3 статті 35 Конвенції. Суд також не вбачає причин для оголошення цієї
частини заяви неприйнятною з будь-яких інших підстав. Тому
вона має бути визнана прийнятною.
B. щодо суті

1. Доводи сторін

a) Заявники
35. Заявники доводили, що понад тринадцять років після засудження першого заявника вони могли бачити один одного лише
під час рідкісних короткострокових побачень через скляну перегородку у присутності працівника установи виконання покарань без
можливості будь-якого фізичного контакту чи найменшого усамітнення. Тоді як засуджені на певний строк мали право на тривалі
побачення з родичами (до трьох днів), які надавали можливість
фізичного контакту та близькості, засуджені до довічного позбавлення волі були позбавлені такої можливості до травня 2014 року.
Заявники стверджували, що таке суворе обмеження щодо побачень
з родичами для засуджених до довічного позбавлення волі зруйнувало їхнє сімейне життя. Зокрема, вони зазначили, що втратили
будь-яку надію мати спільну дитину, і тому їхній шлюб розпався.
36. Заявники стверджували, що оскаржуване обмеження не
мало законної мети. Тоді як офіційно воно виправдовувалося міркуваннями безпеки, на практиці не існувало жодних офіційних
досліджень або статистичних даних, які б демонстрували, як такий надмірно обмежувальний захід міг посилити безпеку установи виконання покарань. На думку заявників, фактичні обставини,
а саме законодавчі зміни, внесені у травні 2014 року та у подальшому, доводили протилежне.
37. Заявники також зазначили, що той факт, що відповідна
заборона була жорсткою та прямо закріпленою у законодавстві,
унеможливив використання індивідуального підходу до унікаль515
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них обставин справи кожного засудженого. У зв’язку з цим вони
зауважили, що в установі виконання покарань перший заявник
ніколи не проявляв жорстокості або іншої поведінки, що загрожувала безпеці. Так, упродовж майже чотирнадцяти років позбавлення волі до нього лише тричі застосовували дисциплінарні
стягнення у зв’язку з незначними порушеннями. Проте він не мав
права на тривалі побачення з родичами так само, як і інші найбільш небезпечні та найжорстокіші ув’язнені колонії.
b) Уряд
38. Уряд стверджував, що оскаржуване втручання у права заявників за статтею 8 Конвенції було законним, оскільки ґрунтувалося на статті 151 Кримінально-виконавчого кодексу України
у редакції, чинній на момент подій.
39. Посилаючись на обов’язок держави гарантувати безпеку в
установах виконання покарань, як шляхом запобігання заворушенням та конфліктам між засудженими, так і гарантуванням безпеки
працівників установи виконання покарань та відвідувачів, Уряд
стверджував, що заборона для засуджених до довічного позбавлення
волі на тривалі побачення з родичами переслідувала законну мету
запобігання заворушенням чи злочинам, а також захисту здоров’я
та прав інших осіб. У зв’язку з цим Уряд посилався на згадане рішення Суду у справі «Тросін проти України» (Trosin v. Ukraine), в якому Суд
розглядав різні обмеження на побачення для заслужених до довічного позбавлення волі як такі, що переслідували «законну мету»
у розумінні пункту 2 статті 8 Конвенції (згаданий пункт 40).
40. Уряд також зазначив, що довічне позбавлення волі, до якого
був засуджений перший заявник, було найсуворішим покаранням,
яке застосовувалося у справах про особливо тяжкі злочини. Отже, режим такого ув’язнення за своєю суттю передбачав значні обмеження.
41. Уряд також посилався на накладені адміністрацією установи виконання покарань на першого заявника дисциплінарні
стягнення (див. пункт 10), як на підтвердження «його нахилів до
девіантної поведінки».
2. Оцінка Суду

42. Суд встановлював у своїй практиці, що тримання під вартою або будь-який інший захід, яким особа позбавляється свобо516
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ди, призводить до невід’ємних обмежень приватного та сімейного
життя ув’язненого. Проте важливим елементом права ув’язненого
на повагу до його сімейного життя є надання йому органами влади можливості, а за необхідності допомоги, у підтриманні зв’язків
зі своїми близькими родичами (див. згадане рішення у справі
«Хорошенко проти Росії» (Khoroshenko v. Russia), пункт 106).
43. На європейському рівні відправною точкою у регулюванні
прав ув’язнених на побачення, у тому числі засуджених до довічного позбавлення волі, є зобов’язання національних органів влади запобігати розриву сімейних зв’язків та забезпечувати засуджених до довічного позбавлення волі достатньо хорошим рівнем
контакту з їхніми родинами, з побаченнями, організованими
максимально часто та у максимально звичайній обстановці (див.
згадане рішення у справі «Хорошенко проти Росії» (Khoroshenko
v. Russia), пункт 134 з подальшими посиланнями на відповідні
документи Ради Європи).
44. Суд зазначає, що у цій справі оскаржуване обмеження застосовувалося до заявників відповідно до статті 151 Кримінально-виконавчого кодексу України, яка на момент подій передбачала лише короткострокові побачення для засуджених до довічного
позбавлення волі, тоді як інші категорії засуджених мали право
на тривалі побачення (див. пункти 16–19). Отже, оскаржуване
втручання мало підґрунтя у законодавстві України, а саме законодавство було чітким, доступним і достатньо точним.
45. Навіть припустивши, що це втручання переслідувало законну мету у розумінні пункту 2 статті 8 Конвенції, залишається
встановити, чи було воно пропорційним та чи забезпечило справедливий баланс між конкуруючими приватними і суспільними
інтересами (див. згадані рішення у справах «Тросін проти України»
(Trosin v. Ukraine), пункт 40 та «Хорошенко проти Росії» (Khoroshenko
v. Russia), пункт 139).
46. Суд усвідомлює, що в Україні покарання у виді довічного
позбавлення волі може застосовуватися лише щодо обмеженого
кола надзвичайно тяжких та небезпечних діянь та що у цій справі
органи влади мали, серед іншого, встановити делікатний баланс
між низкою приватних та суспільних інтересів (див. пункти 13
і 14 та для порівняння згадане рішення у справі «Хорошенко проти
Росії» (Khoroshenko v. Russia), пункт 131).
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47. Проте оскаржуване обмеження було прямо встановлено
законодавством та стосувалося першого заявника виключного через його довічне позбавлення волі та незалежно від інших
факторів (див. пункти 17–19). Суд встановлював, що держава не
має повної свободи дій у встановленні загальних обмежень без
надання певної гнучкості для визначення того, чи є обмеження
у конкретних справах належними та дійсно необхідними, особливо щодо засуджених ув’язнених (див. «Хорошенко проти Росії»
(Khoroshenko v. Russia), пункт 126).
48. Слід зазначити, що зрештою до відповідного законодавства було внесено зміни, а оскаржуване обмеження було скасовано. Проте на момент подій заявники не мали підстав сподіватися,
що це може статися. Також слід зазначити, що КЗК рекомендував,
щоб заборона на тривалі побачення для засуджених до довічного
позбавлення волі ґрунтувалася лише на індивідуальній оцінкі небезпеки (див. пункт 22).
49. Отже, Суд доходить висновку, що втручання у сімейне
життя заявників внаслідок абсолютної заборони для засуджених
до довічного позбавлення волі на тривалі побачення з родичами
лише з огляду на тяжкість покарання засудженого без індивідуальної оцінки небезпеки було, як таке, непропорційним цілям, на
які посилався Уряд. Ця ситуація ще більше погіршувалася різними
правилами щодо умов побачень в установах виконання покарань,
таких як заборона на прямий фізичний контакт, відгородження
скляною перегородкою або металевими ґратами, постійна присутність працівника охорони установи виконання покарань упродовж побачень та обмеження максимальної кількості дорослих
відвідувачів (див. згадане рішення у справі «Тросін проти України»
(Trosin v. Ukraine), пункти 43–46).
50. Наведених міркувань достатньо для висновку Суду, що
було порушено статтю 8 Конвенції.
II. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 13 КОНВЕНЦІЇ
У ПОЄДНАННІ ЗІ СТАТТЕЮ 8 КОНВЕНЦІЇ
51. Заявники також скаржилися на відсутність ефективного національного засобу юридичного захисту у зв’язку з їхньою
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скаргою за статтею 8 Конвенції. Вони посилалися на статтю 13
Конвенції, яка передбачає:
«Кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які
здійснювали свої офіційні повноваження.»
A. щодо Прийнятності

52. Суд зазначає, що скарга заявників за статтею 13 Конвенції,
пов’язана з їхніми скаргами, щодо яких Суд встановив порушення статті 8 Конвенції (див. пункт 50), не є явно необґрунтованою
у розумінні підпункту «а» пункту 3 статті 35 Конвенції. Він також зазначає, що вона є неприйнятною з будь-яких інших підстав.
Тому вона має бути визнана прийнятною.
B. щодо суті

53. Суд повторює, що стаття 13 Конвенції не може тлумачитися як така, що вимагає наявності юридичного засобу захисту від
недосконалості національного законодавства, оскільки в такому
випадку Суд вимагатиме від Договірних держав імплементації
положень Конвенції в національне законодавство (див. рішення у справах «Крістін Гудвін проти Сполученого Королівства» [ВП]
(Christine Goodwin v. the United Kingdom) [GC], заява № 28957/95,
пункт 113, ЄСПЛ 2002‑VI та «Титаренко проти України» (Titarenko
v. Ukraine), заява № 31720/02, пункт 110, від 20 вересня 2012 року
з подальшими посиланнями). За цих обставин Суд доходить висновку, що у цій справі статтю 13 Конвенції порушено не було.
III. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 12 КОНВЕНЦІЇ
54. Заявники також скаржилися, що заборона тривалих побачень з родичами для засуджених до довічного позбавлення волі
порушила їхні права за статтею 12 Конвенції, яка передбачає:
«Чоловік і жінка, що досягли шлюбного віку, мають право на шлюб
і створення сім’ї згідно з національними законами, які регулюють
здійснення цього права.»
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55. З огляду на факти справи, доводи сторін та свої висновки за статтями 8 і 13 Конвенції (див. пункти 50 і 53) Суд вважає,
що він розглянув основне юридичне питання, порушене у цій
заяві, і немає потреби виносити окреме рішення щодо прийнятності та суті зазначеної скарги (див., наприклад, рішення у справі
«Центр юридичних ресурсів в інтересах Валентина Кимпеану проти
Румунії» [ВП] (Centre for Legal Resources on behalf of Valentin Cвmpeanu
v. Romania) [GC], заява № 47848/08, пункт 156, ЄСПЛ 2014).
IV. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
56. Стаття 41 Конвенції передбачає:
«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї
і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони
передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності,
надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію.»

A. Шкода

57. Заявники вимагали 100 000 євро в якості відшкодування
моральної шкоди.
58. Уряд заперечив проти цієї вимоги як надмірної.
59. Суд вважає за належне присудити кожному заявнику 3 000
євро в якості відшкодування моральної шкоди.
B. Судові витрати

60. Заявники також вимагали 655 євро в якості компенсації
судових та інших витрат, понесених під час провадження у Суді.
Вони надали акт виконаних робіт від пана Букалова від 17 жовтня 2016 року, відповідно до якого ця сума становила розмір оплати його роботи. У ньому зазначалася погодинна ставка у розмірі
17,2 євро та вказувалося, що загалом він працював над справою
тридцять вісім годин. Як підтверджено квитанціями про оплату
від 10 та 15 жовтня 2016 року, ця сума була сплачена пану Букалову
у повному обсязі.
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61. Уряд зазначив, що хоча заявники надали відповідні квитанції для підтвердження зазначеної вимоги, вони не надали укладеного з паном Букаловим договору про надання правової допомоги. Тому Уряд закликав Суд відхилити вимогу заявників за
цим пунктом.
62. Відповідно до практики Суду заявник має право на компенсацію судових та інших витрат, лише якщо буде доведено, що
такі витрати були фактичними і неминучими, а їхній розмір —
обґрунтованим. У цій справі з огляду на наявні у нього документи
та зазначені критерії Суд вважає за розумне задовольнити вимогу
заявників про компенсацію судових та інших витрат у повному
обсязі та присудити їм суму у розмірі 655 євро.
C. Пеня

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

1. Оголошує прийнятними скарги заявників за статтями 8 та
13 Конвенції.
2. Постановляє, що немає необхідності розглядати питання
прийнятності та суті їхньої скарги за статтею 12 Конвенції.
3. Постановляє, що було порушено статтю 8 Конвенції.
4. Постановляє, що не було порушено статтю 13 Конвенції
у поєднанні зі статтею 8 Конвенції.
5. Постановляє, що:
a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити такі суми, які мають бути конвертовані в національну
валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення
платежу:
i) 3000 (три тисячі) євро кожному заявнику в якості відшкодування моральної шкоди та додатково суму будьякого податку, що може нараховуватись;
ii) 655 (шістсот п’ятдесят п’ять) євро спільно та додатково
суму будь-якого податку, що може нараховуватись за521
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явникам, в якості компенсації судових та інших витрат,
понесених під час провадження у Суді;
b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на зазначені суми нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка
діятиме в період несплати, до якої має бути додано три
відсоткові пункти.
6. Відхиляє решту вимог заявників щодо справедливої сатисфакції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 21 березня 2019 року відповідно до правила 77 §§2 і 3 Регламенту Суду.
М. Блашко
заступник секретаря
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С. О’Лірі
голова
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CONSEIL
DE L’EUROPE

COUNCIL
O F EU R O P E

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
П’ЯТА СЕКЦІЯ
СПРАВА «БУРГАЗЛИ ПРОТИ УКРАЇНИ»
(Заява № 41920/09)
25 квітня 2019 року в рішення були внесені зміни
відповідно до Правила 81 Регламенту Суду

Рішення
Страсбург
21 березня 2019 року
Це рішення набуває статусу остаточного відповідно до обставин, §2 статті 44 Конвенції. Воно може бути відредагованим.
У справі «Бургазли проти України»,

Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
пані С. О’Лірі, голова,		
пані Г. Юдківська,
п. Л. Чантурія,
та п. М. Блашко, заступник секретаря секції,
після обговорення за зачиненими дверима 26 лютого 2019 року, виносить таке рішення, що було прийняте цього дня:
523

Рішення ЄСПЛ за статтею 8 Конвенції

ПРОЦЕДУРА
1. Справу було розпочато за заявою (№ 41920/09), яку 10 липня 2009 року подав до Суду проти України на підставі статті 34
Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод
(далі — Конвенція) громадянин України, пан Олег Іванович Бургазли (далі — заявник).
2. Заявника представляли пані Л. Панкратова та пані І. Бойкова, юристи, які практикують у м. Київ. Уряд України (далі — Уряд)
представляв його Уповноважений, на останніх етапах провадження пан І. Ліщина.
3. 21 листопада 2012 року про скарги заявника було повідомлено Уряд. Заявник скаржився за статтею 3 Конвенції на умови
тримання під вартою після його засудження та стверджувану неналежність медичної допомоги у зв’язку з його захворюванням на
туберкульоз, на який він захворів під час тримання під вартою.
Він скаржився за статтями 8 та 34 Конвенції на стверджуване перехоплення та перегляд його кореспонденції під час тримання
під вартою.
4. Уряд заперечив проти розгляду заяви комітетом, але не
навів жодних підстав, окрім того, що вважав скарги такими, що
не були предметом усталеної практики. Розглянувши заперечення Уряду, Суд відхиляє його (див. аналогічний підхід в рішеннях
у справах «Неділенко та інші проти України» [Комітет] (Nedilenko
and Others v. Ukraine) [Committee], заява № 43104/04, пункт 5, від
18 січня 2018 року, «Лада проти України» [Комітет] (Lada v. Ukraine)
[Committee], заява № 32392/07, пункт 4, від 06 лютого 2018 року та
«Гелетей проти України» [Комітет] (Geletey v. Ukraine) [Committee],
заява № 23040/07, пункт 4, від 24 квітня 2018 року).

ФАКТИ
I. Конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
5. Заявник народився у 1964 році.
6. 29 травня 2007 року заявник прибув для відбування покарання у виді довічного позбавлення волі до виправної колонії
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№ 39 у м. Ладижин Вінницької області (далі — виправна колонія
№ 39), де (з перервою з 13 червня до 03 листопада 2010 року на
лікування, яке він отримав у виправній колонії № 61 м. Херсон
(далі — виправна колонія № 61) він відтоді тримався під вартою.
A. Побутові умови тримання заявника під вартою

7. Ця заява охоплює період тримання заявника під вартою
з травня 2007 року до вересня 2013 року.
1. Виправна колонія № 39

8. У своїх первинних доводах до Суду заявник скаржився на
погане харчування (яке зазвичай складалося з води і капусти, кукурудзяної каші або вівсянки), відсутність миючих засобів і зручностей у камерах; а також на затримки у постачанні товарів до
крамниці виправної колонії та видачі йому сигарет. Він безуспішно скаржився на це начальнику колонії та до прокуратури.
9. Уряд стверджував, що з травня 2007 року до жовтня 2008 року заявник тримався у камері № 9 (площею 6,8 кв. м та розрахованій на одного ув’язненого), а з жовтня 2008 року він тримався
у камері № 10 (площею 8,9 кв. м) з іншим ув’язненим. У довідках,
виданих 14 лютого 2013 року начальником виправної колонії
№ 39 після огляду зазначених камер (які Уряд надав Суду), зазначено, що обидві камери були обладнані необхідними меблями,
а заявнику було надано власне спальне місце; санвузол був відгороджений від житлової зони; стіни та підлога камери № 9 були відремонтовані; системи вентиляції та опалення працювали
належним чином; а їжа та мило видавалися відповідно до національних стандартів.
10. У своїй відповіді від 03 липня 2013 року на зауваження
Уряду заявник заперечив актуальність та достовірність наданих
Урядом доказів. Він стверджував, inter alia, що він також тримався
у камері № 6 разом з іншим ув’язненим. Заявник не надав жодної
інформації щодо періоду та умов його тримання у зазначеній камері. Він також скаржився, що протягом року він тримався у камері № 9 з іншим ув’язненим і протягом місяця (з січня до лютого
2013 року) у камері № 10 з двома ув’язненими. У камері № 10 зі стін
осипалася штукатурка, поверхня підлоги потребувала ремонту,
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і скрізь були щури. Насамкінець, заявник зазначив, що Уряд не
надав детальної інформації щодо всіх аспектів режиму тримання
під вартою засуджених до довічного позбавлення волі; однак він
не надав власного викладу щодо впливу цих аспектів на нього.
11. 17 вересня 2013 року Уряд зазначив, що після подання
заявником скарги у травні 2013 року на погані умови тримання
його під вартою прокурор прокуратури міста Ладижина відвідав
виправну колонію № 39 та встановив, що штукатурка на стінах
та підлога у камері № 10 були у незадовільному стані, а проведення заходів з боротьби з гризунами в установі здійснювалося
із затримками. Згідно з вказівками прокурора стіни та підлога
у камері № 10 були відремонтовані, а також були проведені заходи з боротьби з гризунами. У зв’язку з цим Уряд надав письмові
показання, нібито надані заявником 09 вересня 2013 року, в яких
він підтверджував, що до цієї дати він не мав скарг щодо надання
сигарет чи якості його їжі, а також що його камеру (№ 10) нещодавно відремонтували.
2. Виправна колонія № 61

12. З 13 червня до 03 листопада 2010 року заявник тримався
під вартою у виправній колонії № 61 з метою проходження протитуберкульозного лікування у лікарні при виправній колонії
(див. пункт 19).
13. 20 жовтня 2010 року заявник надав Суду написаний від руки акт, підписаний ним та його стверджуваними співкамерниками, в якому він зазначив, що «19 жовтня 2010 року о 18 год. 00 хв.
у камері № 10 виправної колонії № 61 обвалилася стеля. [Нас
чотирьох вивели з камери], розміром 2,5 кв. м на 1,5 кв. м, санітари прибрали шматки бетону та сміття. Потім нас завели до камери...». В акті заявника також стверджувалося, що йому та його
співкамерникам довелося не спати всю ніч, щоб уникнути травм,
а загальні умови в установі були неналежними: камери були брудними, сирими та холодними, а система опалення не працювала.
14. Уряд заперечив проти доводів заявника. Він надав Суду видану начальником виправної колонії № 61 довідку, згідно з якою
з 13 червня до 03 листопада 2010 року заявник тримався у камерах
№ 6, 7 та 8, площею 28, 20 та 21 кв. м відповідно та в яких перебувало по четверо ув’язнених. Усі камери знаходилися на першому
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поверсі, були оснащені відгородженими від житлової зони санвузлами та всіма необхідними меблями. Камери мали природну
вентиляцію, а в кожній з камер можна було зсередини відчинити
вікно. Упродовж періоду з 2008 до 2009 роки камери виправної
колонії були капітально відремонтовані, а у 2010 року ремонтні
роботи були проведені у коридорах та підсобних приміщеннях.
Система опалення працювала належним чином за винятком
п’ятиденного періоду на початку листопада 2010 року, коли вона
була відключена у зв’язку з проведенням ремонтних робіт.
15. У своїй відповіді на зауваження Уряду заявник надав
письмові звернення двох ув’язнених, які трималися у виправній
колонії № 61 у той самий час, що і він. У заявах був опис загальних
умов тримання під вартою у відповідній секції установи. Згідно зі
зверненнями у деяких камерах не було доступу до свіжого повітря
та природного освітлення, оскільки вікна завжди були зачиненими; вентиляція та система опалення не працювали належним чином, тому взимку було занадто холодно, а влітку — занадто жарко;
штучне освітлення було занадто слабким; деякі камери знаходилися у підвалі та були вогкими і сирими; харчування було неналежним та не відповідало нормам національного законодавства;
установа була заражена щурами; ув’язнені часто зазнавали жорстокого поводження працівників виправної колонії та регулярно
переводилися з однієї камери до іншої. Крім того, заявник оскаржував достовірність наданої начальником виправної колонії
інформації та зазначив, що доводи Уряду не виключали можливості, що до закінчення ремонтних робіт наприкінці 2010 року камери в установі, в яких він міг триматися, були менші (та які після
реконструкції були об’єднані для створення більших за площею
кімнат).
B. Медична допомога у зв’язку з туберкульозом заявника

16. У травні 2007 року після прибуття до виправної колонії
№ 39 заявник пройшов медичне обстеження, і його визнали здоровим.
17. 07 жовтня 2008 року після чергової перевірки на туберкульоз (далі — ТБ) заявнику діагностували інфільтративний
туберкульоз верхньої частки лівої легені (категорія 3). Того дня
527

Рішення ЄСПЛ за статтею 8 Конвенції

його помістили до медичної частини виправної колонії № 39. Згідно з наданою Суду Урядом довідкою щодо історії лікування заявника його оглянув фтизіатр (згідно з твердженнями заявника
лише один раз) та призначив йому стандартне лікування у формі
поєднання протитуберкульозних антибіотиків «першого ряду»
(Стрептоміцин, Ізоніазид, Рифампіцин та Етамбутол), вітамінів,
гепатопротекторів, а також відповідну дієту. Неодноразово проводилися контрольні аналізи (мокротиння, сечі та крові, а також
рентгенографічне обстеження). Згідно із зазначеною довідкою
після призначеного лікування у заявника спостерігалася позитивна динаміка, яка полягала у відсутності деструкції легеневої
тканини, розсмоктуванні інфільтрації та ущільненні первинних
вогнищ.
18. Чотири рази (09 жовтня 2008 року, 24 квітня та 22 грудня
2009 року та 14 квітня 2010 року) адміністрація виправної колонії
№ 39 зверталася до Державного департаменту України з питань
виконання покарань з проханням надати дозвіл на переведення
заявника до спеціалізованого медичного закладу (як це вимагалося національним законодавством) з метою лікування його ТБ.
У незазначену дату в 2010 році дозвіл було надано та 16 травня
2010 року заявника направили для подальшого лікування до ви
правної колонії № 61.
19. З 13 червня до 03 листопада 2010 року заявник проходив
протитуберкульозне лікування у лікарні при виправній колонії
№ 61. Після проходження медичного обстеження після прибуття
йому було діагностовано вогнищевий туберкульоз верхньої частки лівої легені (категорія 5.1) «із сумнівною активністю», який супроводжувався токсичною вестибулопатією. Йому було рекомендовано продовжувати лікування Ізоніазидом, Рифампіцином, Піразинамідом, Етамбутолом та Стрептоміцином, а також вітамінами
В1, В6, В12 протягом ще трьох місяців. Упродовж лікування заявника регулярно оглядав фтизіатр, і він здавав різні аналізи для
контролю за станом його ТБ (аналізи крові, мокротиння та сечі,
а також рентгенографічні обстеження). Після подання заявником
численних скарг щодо різних проблем зі здоров’ям, які виникали в нього під час протитуберкульозного лікування (у тому числі


Виправлено 25 квітня 2019 року: попередній текст був таким: «Стосовно тримання його під вартою у виправній колонії № 63 (...)».
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запаморочення, слабкість та діарея), його оглянули терапевт та
невропатолог, які діагностували йому розлад шлунково-кишкового тракту та токсичну вестибулопатію і призначили відповідне
лікування (Лоперамід і Лаевоміцетин для проблем із травленням;
Пірацетам, аскорбінова кислота та Цинаризин для лікування вестибулопатії). Стоматолог рекомендував проходження заявником
санації ротової порожнини.
20. 27 вересня 2010 року лікарсько-трудова комісія оглянула
заявника та виявила малі залишкові зміни туберкульозу верхньої
частки лівої легені у вигляді щільних вогнищ та пневмофіброзу.
Заявнику було визначено диспансерну категорію 5.1 на три роки. Заявника виписали з лікарні з відповідними рекомендаціями
щодо подальшого лікування і на початку грудня 2010 року його
повернули назад до виправної колонії № 39. Згідно з твердженнями заявника у виправній колонії № 39 його протитуберкульозне лікування «припинилось». У наданих Урядом медичних
документах зазначається, що кожної весни та осені до 2012 року
заявнику надавалося профілактичне протитуберкульозне лікування (Ізоніазид, Піразинамід та вітаміни). За наказом Державного департаменту України з питань виконання покарань у березні
2012 року надання заявнику спеціального дієтичного харчування,
як й іншим ув’язненим тієї самої категорії, було припинено.
21. 11 лютого 2013 року терапевт та фтизіатр Ладижинської
міської лікарні оглянули заявника та ознайомилися з його медичною карткою, зокрема, з частиною щодо його протитуберкульозного лікування. Відповідний запис у медичних картці заявника
свідчить, що лікарі встановили, що після наданого лікування стан
здоров’я заявника був задовільним, а в якості профілактичних заходів рекомендували йому кинути палити та щороку проходити
рентгенологічне обстеження грудної клітки.
22. У своїй первинній заяві до Суду заявник скаржився на
затримку в його переведенні до спеціалізованого медичного закладу. Він стверджував, не навівши жодних деталей, що медична
частина виправної колонії № 39 не могла забезпечити належне лікування туберкульозу. Ті самі скарги він подавав (з таким самим
детальним викладом) до національних органів влади. У своїй відповіді на зауваження Уряду він також стверджував, що його лікування у виправній колонії № 61 завдало йому страждань у зв’язку
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з побічними ефектами, такими як слабкість, запаморочення і нудота, а лікування як у лікарні при виправній колонії № 61, так і загалом, було припинено занадто рано.
23. Уряд, посилаючись на надані ним медичні документи,
стверджував, що заявник отримав належне лікування його ТБ.
C. Кореспонденція та листування з Судом

24. Заявник стверджував, що під час його ув’язнення вся його
кореспонденція, у тому числі з Судом, систематично переглядалася адміністрацією виправної колонії. Зокрема, він стверджував,
що (і) 15 травня 2008 року працівник виправної колонії попросив
його надати написаний ним лист до прокуратури у незапечатаному конверті, оскільки необхідно було вкласти супровідний лист
від адміністрації виправної колонії, а (іі) 08 грудня 2011 року працівник виправної колонії відкрив лист від Суду у присутності заявника та віддав йому лист.
25. Крім того, заявник доводив, що адміністрація не надіслала деякі його скарги, адресовані різним органам, оскільки жодної
відповіді на них він не отримав. В якості прикладу заявник посилався на свої листи від 26 березня 2008 року (до НУО) та від 27
і 31 березня, 02 і 08 липня 2008 року і 26 березня 2010 року (до прокуратури). Він також зазначив, що його листи до Суду від 29 травня
2008 року, 14 грудня 2009 року та 14 червня 2011 року аналогічно не
були відправлені адміністрацією виправної колонії, а працівники виправної колонії неодноразово попереджали його, що листи
не будуть відправлені з виправної колонії, якщо він продовжить
скаржитися на умови тримання його під вартою, та залякували
його у зв’язку з поданням заяви до Суду.
26. Уряд заперечив проти тверджень заявника та стверджував, що листи до прокуратури, Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини (далі — Омбудсмен) та Суду не переглядались, оскільки такий перегляд був заборонений законодавством.
Крім того, він доводив, що надіслані та отримані через канцелярію
виправної колонії листи були належним чином відправлені та доставлені. Уряд надав докази отримання листа до прокуратури від
26 березня 2010 року та зазначив, що інші листи, на які посилався
заявник, не були зареєстровані у журналі обліку вихідної корес530
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понденції (а, отже, не надсилалися заявником через канцелярію
виправної колонії).
27. У своїй відповіді на зауваження Уряду заявник стверджував, що органи влади втручалися у його листування з його
представником у Суді (юрист Б.). Зокрема, він надіслав Б. листа,
в якому містилася, inter alia, його вимога щодо справедливої сатисфакції. Проте з отриманого його представником конверту цей
документ зник. Натомість у ньому були порожні аркуші паперу,
які відрізнялися від тих, на яких заявник писав решту своїх доводів. На листі не було поштової марки. Крім того, один раз йому
відмовили у можливості поговорити по телефону зі своїм представником у Суді. Того разу він оголосив голодування. Уряд не надав конкретних коментарів щодо цих тверджень.
28. Суд зазначає, що з наданих Урядом витягів з журналу
реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції виправної колонії № 36 вбачається, що у період з червня 2007 року до березня
2013 року заявник надіслав та отримав понад три сотні листів,
у тому числі до та від різних державних органів, зокрема прокуратури, Омбудсмена та Суду. Відповідно до національного
законодавства ця кореспонденція не підлягала перегляду (див.
пункт 31). Він також вів листування з іншими суб’єктами, зокрема, Державним департаментом України з питань виконання
покарань, Адміністрацією Президента України та юристамиправозахисниками. Згідно з національним законодавством ця
кореспонденція підлягала перегляду адміністрацією установи
виконання покарань. У копії сторінки з журналу реєстрації вхідної кореспонденції виправної колонії № 39 за січень 2013 року,
наданій Суду заявником, наведено узагальнений зміст листів
з тих органів, листи від яких підлягали перегляду відповідно до
законодавства. Для порівняння лист від Суду був позначений як
«рекомендований лист».
29. З доводів Уряду вбачається, що після проведення відповідних перевірок прокуратура неодноразово визнавала скарги заявника на стверджуване втручання у його листування необґрунтованими. Виключенням був єдиний випадок втручання
у серпні 2008 року (щодо якого заявник не скаржився до Суду),
коли було встановлено, що працівник виправної колонії не відправив лист заявника до Генерального прокурора України. Адмі
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ністрація виправної колонії порушила дисциплінарне провадження щодо зазначеного працівника, та його було притягнуто до
дисциплінарної відповідальності. Нічого з матеріалів справи або
заяви заявника не вказує на вжиття ним будь-яких заходів після
цього визнання порушення його прав. У матеріалах справи також міститься листування між різними установами (у тому числі
Омбудсмена, юристів-правозахисників та прокурорів) щодо поданих до них заявником скарг.
30. Надіслані заявником до Суду заява від 29 травня 2008 року
разом з листами від 14 грудня 2009 року та 14 червня 2011 року,
які заявник нібито відправив до Суду через канцелярію виправної колонії № 39, Судом отримані не були. На перших сторінках
листів заявника, які надійшли до Суду, не було печатки установи виконання покарань, і в них не було супровідних листів адміністрації виправної колонії з узагальненою інформацією щодо
їхнього змісту. Деякі листи були надіслані заявником через інших ув’язнених, справи яких також перебували на розгляді Суду.
Ці листи Суд отримав.
II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
31. Стаття 113 Кримінально-виконавчого кодексу України
передбачає, що засудженим дозволяється листуватися з родичами, іншими особами та організаціями. Уся така кореспонденція,
крім конкретних винятків, підлягає автоматичному перегляду
та цензурі адміністрацією колонії. До внесення змін від 01 грудня 2005 року (див. далі) ці винятки обмежувалися листуванням
з Омбудсменом та прокурорами.
32. 01 грудня 2005 року Законом України «Про внесення змін
до Кримінально-виконавчого кодексу України» (який набрав чинності 21 грудня 2005 року) з кореспонденції, яка підлягала моніторингу, було виключено всі листи засуджених, адресовані Суду
та іншим міжнародним організаціям, членом або учасником яких
була України.
33. Законом України від 21 січня 2010 року (який набрав чинності 09 лютого 2010 року) до зазначеного переліку винятків було
додано: (і) кореспонденцію, адресовану засудженим організація532
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ми, листи до яких вже не підлягали перегляду, та (іі) кореспонденцію засуджених, яку вони адресують та отримують від своїх
захисників у кримінальному провадженні.
34. Законом України від 08 квітня 2014 року до переліку винятків також було додано листування засуджених з усіма судами.

ПРАВО
I. МЕЖІ РОЗГЛЯДУ СПРАВИ
35. У своїй відповіді на зауваження Уряду заявник додатково скаржився на неналежну медичну допомогу, отриману ним
у зв’язку з хворобами (окрім ТБ), на які він страждав. На думку
Суду, ця нова скарга не є уточненням первинної скарги заявника до Суду, щодо якої сторонам вже було запропоновано надати
зауваження. Отже, Суд вважає недоцільним розгляд зазначеної
скарги у контексті цієї справи (див. рішення у справі «Пиряник
проти України» (Piryanik v. Ukraine), заява № 75788/01, пункт 20,
від 19 квітня 2005 року).

II. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 3 КОНВЕНЦІЇ
36. Заявник скаржився на погані умови тримання його під
вартою у виправних колоніях № 39 та № 61, а також стверджував
про ненадання йому в цих установах належної медичної допомоги у зв’язку з його ТБ. Він посилався на статтю 3 Конвенції, яка
передбачає:
«Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню.»
A. Побутові умови тримання під вартою

37. Сторони надали різний виклад щодо побутових умов тримання заявника під вартою у виправних колоніях № 39 та № 61
(див. пункти 8–15).
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38. Розглянувши усі наявні у нього документи, Суд вважає
скаргу на погані умови тримання під вартою неприйнятною з таких причин.
39. Нещодавно в рішенні у справі «Муршич проти Хорватії»
[ВП] (Muršić v. Croatia) [GC] (заява № 7334/13, пункти 96–141, ЄСПЛ
2016) Суд повторив загальні принципи, які регулюють застосування статті 3 Конвенції до умов тримання під вартою. Він нагадує, що при встановленні того, чи є умови тримання такими, «що
принижують гідність» у розумінні статті 3 Конвенції, серйозний
брак простору у тюремній камері вважається дуже впливовим
чинником та може становити порушення як сам по собі, так і в сукупності з іншими недоліками.
40. У цій справі Суд зазначає, що у своїй первинній заяві заявник не скаржився на переповнення (див. пункти 8 та 13). У своїй
відповіді на зауваження Уряду заявник, головним чином, оскаржував достовірність наданої Урядом інформації щодо камер, у яких
він тримався під вартою у виправній колонії № 39. Він скаржився
не на тримання в умовах переповненості, а скоріше зосередився
на питанні санітарних умов у камерах. Стосовно тримання його
під вартою у виправній колонії № 61, оскаржуючи об’єктивність
наданої начальником виправної колонії інформації, заявник не
заперечував факт тримання його у камерах, про які йшлося у наданій Урядом довідці. Проте він стверджував, що не виключалася
можливість існування у лікарні при виправній колонії, окрім цих
камер, інших приміщень, площею 3,75 кв. м, у яких він міг триматися разом з трьома іншими ув’язненими. Він не вказав періоду,
упродовж якого могло відбуватися таке тримання під вартою. Суд
вважає, що такі доводи заявника є занадто нечіткими, щоб становити небезпідставну скаргу стосовно переповненості. Він також не
може не зазначити, що серед численних скарг заявника на умови
тримання під вартою, поданих ним до національних органів влади
та які наявні у Суду, немає жодної скарги щодо переповненості.
41. Отже, Суд доходить висновку, що встановити небезпідставну скаргу на тримання заявника під вартою в умовах переповненості з доводів сторін не вбачається можливим.
42. Щодо інших аспектів побутових умов тримання заявника під вартою у виправних колоніях № 39 та № 61, його скарги,
здебільшого, обмежувалися короткими та загальними формулю534
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ваннями на відміну від, наприклад, тверджень інших ув’язнених,
які він надав у підтвердження своєї скарги на загальні умови
тримання під вартою у виправній колонії № 61 (див. пункт 15).
У будь-якому разі, навіть припустивши, що заявник дійсно тримався під вартою в зазначених ним умовах, Суд, беручи до уваги
загальний вплив таких умов, не вважає, що вони (хоча й далекі від
належних) досягнули рівня суворості, щоб підпадати під дію статті 3 Конвенції (див. для порівняння рішення у справах «Луцкевич
проти Росії» (Lutskevich v. Russia), заяви № 6312/13 та № 60902/14,
пункти 54–60, від 15 травня 2018 року; «Родзевілло проти України»
(Rodzevillo v. Ukraine), заява № 38771/05, пункти 45–47, від 14 січня
2016 року та «Яровенко проти України» (Yarovenko v. Ukraine), заява
№ 24710/06, пункти 116–120, від 06 жовтня 2016 року).
43. Отже, Суд відхиляє цю частину заяви як явно необґрунтовану відповідно до підпункту «а» пункту 3 та пункту 4 статті 35
Конвенції.
B. Медична допомога у зв’язку із захворюванням на ТБ

44. Відповідні деталі доводів сторін наведені у пунктах 22 та 23.
45. Перш за все, Суд зазначає, що скарга заявника викладена
дуже коротко та у загальних формулюваннях, без будь-яких деталей щодо неналежності наданого йому лікування, окрім посилання на затримку в його переведенні до спеціалізованої лікарні.
46. Дійсно, органам влади знадобилося близько двох років
для організації переведення заявника до виправної колонії № 61.
Проте, як вбачається з наданих Урядом медичних документів
(достовірність яких заявником не оскаржувалася), в очікуванні переведення заявнику надавалося лікування у зв’язку з його
проблемами зі здоров’ям. Його помістили до медичної частини
виправної колонії та призначили необхідне лікування. Заявник
не стверджує про ненадання йому призначених медичних препаратів. До того ж ніщо не вказує на те, що після надання зазначеного лікування стан його здоров’я погіршився. Навпаки, згідно з наявними медичними документами в нього спостерігалася
позитивна «динаміка» (див. пункт 17). Для закінчення лікування
знадобилося три місяці перебування у виправній колонії № 61.
47. З огляду на ці обставини, відсутність точної та детальної
скарги заявника щодо того, чому саме лікування його ТБ у ви
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правній колонії № 39 було неналежним, Суд доходить висновку,
що сам факт затримки в організації переведення заявника до
спеціалізованого закладу для лікування ТБ не може розглядатися як доказ загальної недостатності доступної заявнику медичної
допомоги. Хоча наявність затримки є прикрістю, не було доведено, що вона була настільки серйозною з огляду на її наслідки,
щоб негативно вплинути на стан здоров’я заявника (див., mutatis
mutandis, рішення у справі «Мороз проти України» (Moroz v. Ukraine),
заява № 5187/07, пункт 55, від 02 березня 2017 року).
48. Стосовно скарги заявника на певні побічні ефекти під час
лікування ТБ Суд вважає, що наявність побічних ефектів не може
бути підставою для визнання лікування неефективним чи неналежним. Крім того, заявник не оскаржував вжиття органами влади заходів для зменшення побічних ефектів шляхом призначення
відповідного лікування.
49. Насамкінець, Суд не може не зазначити, що 11 лютого
2013 року заявника оглянули лікарі, у тому числі фтизіатр із закладу системи охорони здоров’я Міністерства охорони здоров’я
України, та встановили, що після наданого йому протитуберкульозного лікування він мав задовільний стан здоров’я; згідно
з твердженнями цих лікарів стан його здоров’я після лікування не
потребував вжиття будь-яких інших заходів, окрім припинення
паління та проходження регулярних рентгенологічних обстежень
(див. пункт 21). Заявник не оскаржив та не прокоментував якимнебудь чином ці висновки. Він також не надав доказів погіршення його ТБ у зв’язку зі стверджуваним передчасним закінченням
лікування.
50. З огляду на зазначене, розглянувши усі наявні в нього документи, Суд доходить висновку, що заявник не обґрунтував належним чином свою скаргу щодо стверджуваної неналежності
його протитуберкульозного лікування. Тому Суд відхиляє цю частину заяви як явно необґрунтовану відповідно до підпункту «а»
пункту 3 та пункту 4 статті 35 Конвенції.
III. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 8 КОНВЕНЦІЇ
51. Заявник скаржився на порушення його права на повагу
до його кореспонденції у зв’язку з переглядом та перехопленням
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адміністрацією виправної колонії його кореспонденції. Він посилався на статтю 8 Конвенції, яка передбачає:
«1. Кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції.
2. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно
із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах
національної та громадської безпеки чи економічного добробуту
країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту
здоров’я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.»

A. Доводи сторін

52. Заявник доводив, що вся його кореспонденція систематично переглядалася у виправній колонії, а низку його листів до
національних органів влади та Суду відправлено не було.
53. Уряд доводив, що листи заявника адресатам, які входили
до переліку винятків за національним законодавством, не переглядалися. Крім того, Уряд заперечив проти доводів заявника, що
деякі з його листів таким адресатам відправлені не були.
B. Оцінка Суду

1. Прийнятність

a) Стверджуване ненадіслання листів адміністрацією
54. У Суду немає доказів ненадіслання адміністрацією виправної колонії кореспонденції заявника під час тримання його
під вартою, за винятком єдиного випадку у серпні 2008 року, який
адміністрація визнала та щодо якого заявник, як вбачається, не
висунув жодної скарги у своїй заяві до Суду (див. пункт 29).
55. Щодо посилання заявника на факт неотримання Судом деяких його листів, то з огляду на наявні в нього документи Суд зазначає, що заявник надіслав численні листи до Суду та більша частина
цих листів ним була отримана. Не можна виключати те, що неотриманні листи були втрачені через технічну помилку на певному
етапі відправки або доставки. У будь-якому разі з огляду на свої
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висновки щодо стверджуваного перегляду кореспонденції заявника із Судом (див. пункти 57–60) Суд вважає, що фактичних підстав
недостатньо аби дійти висновку, що органи влади України умисно
не відправили листи заявника або не забезпечили їхню належну
доставку (див. рішення у справі «Садков проти України» (Sadkov v.
Ukraine), заява № 21987/05, пункт 147, від 06 липня 2017 року).
56. З цього випливає, що ці скарги є явно необґрунтованими
та мають бути відхилені відповідно до підпункту «а» пункту 3
та пункту 4 статті 35 Конвенції.
b) Перегляд кореспонденції заявника
адміністрацією виправної колонії
i) Суб’єкти, які входили до переліку винятків
57. Щодо скарг заявника на перегляд його листування із
суб’єктами, які входили до переліку винятків, зокрема із прокуратурою та Судом, всупереч національному законодавству, яке
забороняло такий перегляд, у Суду немає жодних матеріалів, які б
підтвердили твердження заявника.
58. Щодо епізодів, на які посилався заявник, зокрема, коли
його нібито попросили надати його адресований прокурору лист
у незапечатаному конверті та коли працівник виправної колонії
нібито відкрив у його присутності лист від Суду (див. пункт 24),
то описана заявником поведінка працівників виправної колонії
не означає автоматично, що його кореспонденція переглядалася
(див., mutatis mutandis, рішення у справі «Геращенко проти України» (Gerashchenko v. Ukraine), заява № 20602/05, пункти 144–146, від
07 листопада 2013 року). Насправді заявник не посилався на будьякі фактичні відомості, які б вказували, що адміністрація дійсно
читала його кореспонденцію. Також вбачається, що заявник не
ініціював у національних судах жодного провадження у зв’язку
з цим, на що він мав право (див. рішення у справі «Чайковський
проти України» (Chaykovskiy v. Ukraine), заява № 2295/06, пункти 72
та 73, від 15 жовтня 2009 року).
59. Крім того, щодо листування із Судом, на відміну від справи «Глінов проти України» (Glinov v. Ukraine) (заява № 13693/05, від
19 листопада 2009 року), в якій адміністрація установи виконання
покарань вкладала до листів заявника до Суду супровідні листи
з узагальненою інформацією щодо їхнього змісту (див. пункти 27,
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28 та 55), до листів заявника у цій справі такі листи з узагальненою
інформацією не додавались. Також на перших сторінках листів не
було печатки виправної колонії (див. для порівняння згадане рішення у справі «Геращенко проти України» (Gerashchenko v. Ukraine),
пункт 144).
60. Отже, Суд вважає, що ця частина заяви має бути відхилена як явно необґрунтована відповідно до підпункту «а» пункту 3
та пункту 4 статті 35 Конвенції.
ii) Суб’єкти, які не входили до переліку винятків
61. Суд уже встановив в рішенні у справі «Бєляєв та Дігтяр
проти України» (Belyaev and Digtyar v. Ukraine) (заяви № 16984/04 та
№ 9947/05, пункт 53, від 16 лютого 2012 року), що згідно з чинним
до 21 грудня 2005 року законодавством працівники установ виконання покарань мали право переглядати всі надіслані ув’язненими
листи за винятком листів Омбудсмену або прокурорам. Відповідне законодавство не розмежовувало інші категорії осіб, з якими
могли листуватися ув’язнені (як наприклад, правоохоронні та
інші національні органи влади, конвенційні та інші міжнародні
органи, родичі та захисники). Законодавство не конкретизувало спосіб здійснення перегляду кореспонденції. Зокрема, воно
не передбачало жодної участі ув’язнених осіб на будь-якій стадії
процесу перегляду листів або їхнього залучення до нього. Воно
також не визначало, чи мав ув’язнений право на інформування
про будь-які зміни у змісті його вихідної кореспонденції. До того ж перегляд був автоматичним, не був обмежений у строках та
не вимагав будь-якого вмотивованого рішення, яке б надавало
підстави для вжиття заходів з перегляду кореспонденції та/або
встановлювало строки їхнього виконання. Насамкінець, не існувало конкретного засобу юридичного захисту, який надавав би
ув’язненому можливість оскаржити цей захід та отримати адекватне відшкодування. З огляду на ці характеристики застосовного національного правового режиму Суд доходить висновку, що
застосовне національне законодавство не надавало відповідного
рівня захисту від свавільного втручання у право ув’язненого на
повагу до його кореспонденції та що втручання у право заявника
за статтею 8 Конвенції у зв’язку з таким переглядом здійснювалося не «згідно із законом» (там само, пункт 54).
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62. Законом України «Про внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу України» (див. пункт 32) до правового режиму,
який в рішенні у справі «Бєляєв та Дігтяр проти України» (Belyaev
and Digtyar v. Ukraine) був визнаний таким, що має недоліки, були
внесені зміни, якими адресована Суду та іншим міжнародним інституціям кореспонденція звільнялась від перегляду. Цей режим
застосовувався до кореспонденції заявника під час тримання
його під вартою. Також були додані інші винятки, введені в дію
09 лютого 2010 року. Подальші зміни, внесені у 2014 році, не стосуються цієї справи.
63. Отже, настільки можна зрозуміти заявника як такого, що
скаржиться також на перегляд його листування з різними суб’єк
тами, які не входили до переліку винятків згідно з відповідними
положеннями національного законодавства, ця частина скарги
не є явно необґрунтованою у розумінні підпункту «а» пункту 3
статті 35 Конвенції. Вона не є неприйнятною з будь-яких інших
підстав. Отже, вона має бути визнана прийнятною.
2. щодо суті

64. Суд зазначає, що хоча сторони не дійшли згоди щодо того,
чи були декілька листів заявника ненадіслані адміністрацією колонії або чи переглядалося листування із суб’єктами, які входили
до переліку винятків, Уряд конкретно не заперечив довід заявника, що його листування із суб’єктами, які не входили до переліку
винятків, регулярно переглядалась адміністрацією колонії згідно
з чинним національним законодавством (див. рішення у справі
«Вінтман проти України» (Vintman v. Ukraine), заява № 28403/05,
пункт 126, від 23 жовтня 2014 року). Дійсно, записи у журналі обліку вхідної кореспонденції виправної колонії № 39 (копію яких заявник надав Суду), в яких містилась узагальнена інформація щодо
змісту адресованих ув’язненим листів, доводять, що органи влади
дійсно переглядали листи, надіслані заявникам суб’єктами, які не
входили до переліку винятків, як це передбачалося національним
законодавством (див. пункт 28, для порівняння згадане рішення
у справі «Глінов проти України» (Glinov v. Ukraine), пункти 27, 28 і 55
та рішення у справі «Тросін проти України» (Trosin v. Ukraine), заява
№ 39758/05, пункт 55, від 23 лютого 2012 року).
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65. Такий перегляд становив втручання у здійснення заявником права на повагу до його кореспонденції відповідно до пункту 1 статті 8 Конвенції. Таке втручання суперечитиме пункту 1
статті 8 Конвенції, якщо тільки, серед інших умов, воно не здійснювалося «згідно із законом» (див. рішення у справі «Еней проти
Італії» [ВП] (Enea v. Italy) [GC], заява № 74912/01, пункт 140, ЄСПЛ
2009).
66. Щодо адресатів, які не входили до переліку винятків, Суд
у згаданому рішенні у справі «Вінтман проти України» (Vintman
v. Ukraine) (пункти 129–133) з тих самих причин, що і в рішенні
у справі «Бєляєв та Дігтяр проти України» (Belyaev and Digtyar v.
Ukraine), визнав норми, якими регулювався порядок перегляду,
змінений Законами України від 2005 та 2010 років, недосконалими, як і у законодавстві, чинному до 2005 року.
67. Щодо листування з адресатами, листи від яких не звільнялись від перегляду, Суд не вбачає підстав для іншого висновку
у цій справі.
68. З цього випливає, що оскаржуване втручання не здійснювалося «згідно із законом». Тому Суд не вважає за необхідне у цій
справі встановлювати, чи були дотримані інші вимоги пункту 2
статті 8 Конвенції.
69. Отже, було порушено статтю 8 Конвенції у зв’язку з переглядом листування заявника з різними суб’єктами, які не були
звільнені від перегляду відповідно до чинного на момент подій
національного законодавства.
IV. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 34 КОНВЕНЦІЇ
70. Заявник скаржився на перешкоджання адміністрацією колонії його листуванню із Судом всупереч статті 34 Конвенції, яка
передбачає:
«Суд може приймати заяви від будь-якої особи, неурядової організації або групи осіб, які вважають себе потерпілими від допущеного однією з Високих Договірних Сторін порушення прав, викладених у Конвенції або протоколах до неї. Високі Договірні Сторони
зобов’язуються не перешкоджати жодним чином ефективному здійсненню цього права.»
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A. Доводи сторін

71. Заявник скаржився, що втручання у його право на повагу
до кореспонденції, як вже було зазначено, також порушило його
право на листування із Судом, а органи влади переслідували його
через подання заяви до Суду. Крім того, він скаржився, що органи
влади також втручалися у його спроби зв’язатися зі своїм представником у Суді.
72. Уряд доводив, що заявнику жодним чином не перешкоджали у листуванні із Судом.
B. Оцінка Суду

73. Суд уже визнав необґрунтованими твердження заявника
про втручання органів влади у його листування із Судом (див.
пункт 60).
74. Щодо тверджень заявника про його переслідування адміністрацією колонії через подання ним заяви до Суду, то ці
твердження є неконкретними та цілком необґрунтованими (див.
згадане рішення у справі «Глінов проти України» (Glinov v. Ukraine),
пункти 73 і 74).
75. Стосовно скарг заявника, що втручання у листування
з його представником у Суді суперечило статті 34 Конвенції, Суд,
перш за все, зазначає, що Уряд не надав коментарів щодо конкретних тверджень заявника і, зокрема, щодо випадку зі стверджуваним вилученням документів з конверту з листом заявника його
представнику (див. пункт 27).
76. Крім того Суд зазначає, що чинне законодавство передбачало, що листування заявника зі своїм представником у Суді підлягало регулярному перегляду працівниками виправної колонії
№ 39, оскільки лише листування із «захисником у кримінальному
провадженні» не підлягало такому перегляду (див. пункт 33).
77. Суд уже встановив порушення статті 8 Конвенції у зв’язку
з недоліками відповідного законодавства, яке регулює порядок
перегляду кореспонденції ув’язнених із суб’єктами, які не входять
до переліку винятків (див. пункт 69). На додаток до цих висновків
Суд вважає, що перегляд листування заявника з його представником у Суді був несумісним зі статтею 34 Конвенції, оскільки
це передбачало відсутність конфіденційності такого листування
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та ризик застосування різних форм прямого та опосередкованого впливу на ув’язненого, що перешкоджатиме його можливо
стям листуватися із Судом через свого представника у Суді (див.,
mutatis mutandis, згадане рішення у справі «Бєляєв та Дігтяр проти
України» (Belyaev and Digtyar v. Ukraine), пункт 62).
78. За цих обставин та з огляду на наявну в нього інформацію Суд доходить висновку, що Україна не дотрималася своїх
зобов’язань за статтею 34 Конвенції у зв’язку з переглядом органами влади листування заявника з його представником у Суді.
З огляду на ці висновки немає необхідності виносити окреме рішення щодо інших тверджень заявника про стверджуване перешкоджання його листуванню з представником у Суді.
V. ІНШІ СТВЕРДЖУВАНІ ПОРУШЕННЯ КОНВЕНЦІЇ
79. Насамкінець, заявник скаржився за статтею 3 Конвенції на
неналежність побутових умов тримання його під вартою з липня
2005 року до травня 2007 року та на декілька випадків жорстокого
поводження з ним працівників виправної колонії у період з січня до червня 2007 року. Він також посилався на статті 13, 14 та 17
Конвенції.
80. Суд розглянув зазначені скарги та вважає, що у світлі всіх
наявних у нього документів та з огляду на належність оскаржуваних питань до сфери його компетенції ці скарги не відповідають
критеріям прийнятності, встановленим у статтях 34 та 35 Конвенції, та не виявляють жодних ознак порушення прав і свобод,
гарантованих Конвенцією та протоколами до неї.
81. З цього випливає, що ці скарги мають бути відхилені відповідно до пункту 4 статті 35 Конвенції.
VI. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
82. Стаття 41 Конвенції передбачає:
«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї
і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони
передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності,
надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію.»
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A. Шкода

83. Заявник вимагав 50 000 євро в якості відшкодування моральної шкоди.
84. Уряд стверджував, що права заявника у цій справі порушені не були.
85. Ухвалюючи рішення на засадах справедливості, Суд присуджує заявнику 1100 євро в якості відшкодування моральної
шкоди.
B. Судові витрати

86. Заявник також не надав жодних вимог за цим пунктом.
Отже, Суд нічого не присуджує.
C. Пеня

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

1. Оголошує прийнятною скаргу за статтею 8 Конвенції на перегляд листування заявника із суб’єктами, які не були звільнені
від перегляду відповідно до національного законодавства, а решту скарг у заяві — неприйнятними;
2. Постановляє, що було порушено статтю 8 Конвенції у зв’язку
з переглядом листування заявника з різними суб’єктами, які не
були звільнені від перегляду відповідно до чинного на момент
подій національного законодавства;
3. Постановляє, що держава-відповідач не дотрималася своїх
зобов’язань за статтею 34 Конвенції у зв’язку з втручанням у листування заявника зі своїм представником у Суді;
4. Постановляє, що:
a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявнику 1100 (одна тисяча сто) євро та додатково суму будь-якого податку, що може нараховуватись, у якості
відшкодування моральної шкоди; ця сума має бути кон544
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вертована в національну валюту держави-відповідача за
курсом на день здійснення платежу;
b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на зазначену суму нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка
діятиме в період несплати, до якої має бути додано три
відсоткові пункти;
5. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 21 березня 2019 року відповідно до правила 77 §§2 і 3 Регламенту Суду.
М. Блашко
заступник секретаря

С. О’Лірі
голова
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CONSEIL
DE L’EUROPE

COUNCIL
O F EU R O P E

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
П’ЯТА СЕКЦІЯ
СПРАВА «БЄЛЯЄВ ТА ІНШІ ПРОТИ УКРАЇНИ»
(Заява № 34345/10 та 2 інші)

Рішення
Страсбург
06 червня 2019 року

Це рішення набуває статусу остаточного відповідно до обставин, §2 статті 44 Конвенції. Воно може бути відредагованим.
У справі «Бєляєв та інші проти України»,

Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
пані С. О’Лірі, голова,
пані Г. Юдківська,
п. Л. Чантурія,
та п. М. Блашко, заступник секретаря секції,
після обговорення за зачиненими дверима 14 травня 2019 року, виносить таке рішення, що було прийняте цього дня:
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ПРОЦЕДУРА
1. Справу було розпочато за трьома заявами, які подали до
Суду проти України на підставі статті 34 Конвенції про захист
прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) троє
громадян України: пан Михайло Ігорович Бєляєв (далі — перший
заявник, заява № 34345/10, подана 03 березня 2010 року), пан Іван
Іванович Карпенко (далі — другий заявник, заява № 50687/10, подана 16 серпня 2010 року) та пан Рустам Закірович Фарзієв (далі —
третій заявник, заява № 70492/13, подана 28 жовтня 2013 року).
2. Першого заявника представляв пан Т. Калмиков, юрист,
який практикує у м. Харків. Другого заявника, якому було надано правову допомогу, представляла пані Г. Овдієнко, юрист, яка
практикує у м. Харків, а третього заявника, якому також було надано правову допомогу, представляла пані Н. Охотнікова, юрист,
яка практикує у м. Київ. Уряд України (далі — Уряд) представляв
його Уповноважений, пан І. Ліщина.
3. Заявники скаржилися за статтею 14 Конвенції у поєднанні зі
статтею 8 Конвенції на дискримінацію у зв’язку з різними правами на побачення, встановленими національним законодавством
для засуджених до довічного позбавлення волі чоловіків і жінок.
4. 16 травня 2018 року про зазначені скарги було повідомлено
Уряд, а решту скарг у заявах було визнано неприйнятними відповідно до пункту 3 Правила 54 Регламенту Суду.
5. Уряд заперечив проти розгляду заяв комітетом, але не навів жодних підстав. Розглянувши заперечення Уряду, Суд відхиляє його.

ФАКТИ
І. Конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
6. Перший, другий та третій заявники народилися у 1981, 1973
і 1984 роках відповідно. З 2004 року вони відбувають покарання
у виді довічного позбавлення волі у виправних колоніях в Україні.
7. 11 липня 2003 року Верховна Рада України прийняла Кримінально-виконавчий кодекс України (далі — Кодекс). Відповідно до
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статті 150 Кодексу («Місця відбування покарання у виді довічного
позбавлення волі») засуджені до довічного позбавлення волі відбували своє покарання у виправних колоніях максимального рівня безпеки. Відповідно до статті 151 («Порядок і умови виконання
та відбування покарання у виді довічного позбавлення волі»), inter
alia, засуджені до довічного позбавлення волі мали право на одне
короткострокове побачення раз на шість місяців. Жодного посилання на стать засудженого в цих статтях не було. Водночас відповідно до статті 18 («Виправні колонії») засуджені до довічного
позбавлення волі жінки відбували своє покарання у виправних колоніях середнього рівня безпеки. У свою чергу, відповідно до статті 139 («Виправні колонії середнього рівня безпеки») засуджені, які
відбували покарання у таких колоніях, мали право, inter alia, на
одне короткострокове побачення щомісяця та одне тривале побачення кожні три місяці. Стаття 110 уточнювала, що короткострокове побачення з родичами або іншими особами могло тривати до
чотирьох годин, а тривале побачення з родичами — до трьох діб.
8. Листом від 27 червня 2007 року Державний департамент
України з питань виконання покарань поінформував другого заявника у відповідь на надісланий ним раніше лист, що засуджені
до довічного позбавлення волі жінки мали право на одне тривале побачення кожні три місяці, як передбачалося статтею 139 Кодексу, оскільки відбували своє покарання у виправних колоніях
середнього рівня безпеки відповідно до статті 18 Кодексу. Посилаючись, зокрема, на статтю 151 Кодексу, Департамент також зазначив, що засуджені до довічного позбавлення волі чоловіки мали право на одне короткострокове побачення кожні шість місяців
і не мали права на тривалі побачення.
9. 21 січня 2010 року до Кодексу було внесено зміни (далі —
зміни 2010 року). Після внесення змін стаття 150 передбачала, що
засуджені до довічного позбавлення волі особи відбували покарання так: чоловіки — у секторах максимального рівня безпеки
виправних колоній середнього рівня безпеки та виправних колоніях максимального рівня безпеки, жінки — у секторах середнього рівня безпеки у виправних колоніях мінімального рівня
безпеки із загальними умовами тримання та виправних колоніях
середнього рівня безпеки. Після внесення змін стаття 151 передбачала, що засуджені до довічного позбавлення волі мали право
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на одне короткострокове побачення кожні три місяці. Нова стаття 151-2 («Особливості виконання та відбування покарання жінками, засудженими до покарання у виді довічного позбавлення
волі») передбачала, що засуджені до довічного позбавлення волі
жінки розміщувалися, як правило, у секторах середнього рівня
безпеки виправних колоній мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання. Вона також передбачала, що для
засуджених до довічного позбавлення волі жінок встановлювався режим, передбачений для тримання засуджених у виправних
колоніях середнього рівня безпеки (тобто режим, передбачений
статтею 139 Кодексу).
10. Законом України «Про внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу України щодо адаптації правового статусу засуджених осіб до європейських стандартів» від 08 квітня 2014 року до Кодексу знову було внесено зміни (далі — зміни 2014 року).
Внесені до статті 151 зміни надали всім засудженим до довічного
позбавлення волі право на одне короткострокове побачення щомісяця та одне тривале побачення кожні три місяці незалежно від
виду виправної колонії, в якій вони трималися, або режиму безпеки, який для них встановлювався.
11. Подальше внесення змін до статті 151 Кодексу, які були
прийняті Верховною Радою України 07 вересня 2016 року, надали
засудженим до довічного позбавлення волі право на одне тривале
побачення кожні два місяці.
12. Перший заявник стверджував, що він та його родина бажали підтримувати стосунки, проте через відсутність права на тривалі побачення до 2014 року він розлучився зі своєю дружиною.
Його батько, дід та бабуся померли у 2008, 2009 і 2014 роках відповідно, та в нього не було можливості побачити їх під час відбування покарання. Уряд доводив, що під час відбування покарання
перший заявник мав двадцять вісім короткострокових побачень
у незазначені дати та п’ятнадцять тривалих побачень (у період
з 17 березня 2015 року до 06 липня 2018 року) з його новою дружиною, матір’ю та іншою бабусею.
13. Другий заявник стверджував, що через відсутність можливості отримати тривалі побачення до 2014 року він втратив
зв’язок зі своєю родиною. Його родичі померли — зокрема, він посилався на те, що його батько помер у 2012 році, — і коли відповід549
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но до змін 2014 року він отримав право на тривалі побачення вже
не було нікого, хто б міг його відвідати. Уряд доводив, що під час
відбування покарання другий заявник мав одне короткострокове
побачення у 2005 році (зі своєю сестрою) та не клопотав про тривалі побачення.
14. Третій заявник стверджував, що за відсутності права на
тривалі побачення до 2014 року його право на створення сім’ї було
скоріше декларативним, ніж ефективним, зокрема через відсутність в нього права на будь-який фізичний контакт з метою зачаття дитини. Уряд стверджував, що під час відбування покарання
третій заявник мав дванадцять короткострокових побачень (у період з 25 липня 2012 року до 26 грудня 2017 року) та чотирнадцять
тривалих побачень (у період з 05 серпня 2014 року до 06 лютого
2018 року) зі своєю дружиною, матір’ю, батьком та друзями.

ПРАВО
I. ОБ’ЄДНАННЯ ЗАЯВ
15. Беручи до уваги схожість предмету заяв, Суд вважає за доцільне розглянути їх спільно в одному рішенні.
II. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 14 У ПОЄДНАННІ
ЗІ СТАТТЕЮ 8 КОНВЕНЦІЇ
16. Заявники скаржилися за статтею 14 Конвенції у поєднанні
зі статтею 8 Конвенції на дискримінацію через різні права на побачення, передбачені Кодексом до 2014 року, для засуджених до
довічного позбавлення волі чоловіків і жінок. Перший заявник також посилався на статтю 1 Протоколу № 12 до Конвенції. Суд вважає, що зазначена скарга має розглядатися виключно за статтею 14
Конвенції у поєднанні зі статтею 8 Конвенції, які передбачають:
Стаття 8
«1. Кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції.
2. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно
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із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах
національної та громадської безпеки чи економічного добробуту
країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту
здоров’я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.»

Стаття 14
«Користування правами та свободами, визнаними в цій Конвенції, має
бути забезпечене без дискримінації за будь-якою ознакою — статі, раси, кольору шкіри, мови, релігії, політичних чи інших переконань, національного чи соціального походження, належності до національних
меншин, майнового стану, народження, або за іншою ознакою.»
A. Доводи сторін

1. Уряд

17. Уряд посилався на лист Адміністрації державної кримінально-виконавчої служби України від 27 серпня 2018 року за
його запитом. Згідно з цим листом стаття 151 Кодексу у редакції, чинній у 2003 році, передбачала, що засуджені до довічного
позбавлення волі, як чоловіки, так і жінки, мали право лише на
одне короткострокове побачення кожні шість місяців. З 21 січня 2010 року Кодекс передбачав одне короткострокове побачення кожні три місяці як для чоловіків, так і жінок, засуджених до
довічного позбавлення волі. З 08 квітня 2014 року Кодекс передбачав одне короткострокове побачення щомісяця та одне тривале
побачення кожні три місяці, як для чоловіків, так і для жінок, засуджених до довічного позбавлення волі. Отже, Уряд дійшов висновку, що з 2003 року до 2014 року всі засуджені до позбавлення
волі незалежно від статі мали рівні права на побачення. Він також
зазначив, що хоча відповідно до статті 151-2 Кодексу для засуджених жінок встановлювався режим, передбачений для тримання засуджених у виправних колоніях середнього рівня безпеки,
як чоловіки, так і жінки, засуджені до довічного позбавлення волі,
мали рівні права на побачення, оскільки засуджені до довічного
позбавлення волі не мали прав, наданих іншим категоріям засуджених. Уряд дійшов висновку про відсутність різниці у ставленні
до прав засуджених до довічного позбавлення волі на побачення
та вважав скарги заявників явно необґрунтованими.
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2. Заявники

18. Заявники стверджували, що згідно зі статтею 151 Кодексу
в редакції, чинній у 2003 році, засуджені до довічного позбавлення
волі чоловіки та жінки дійсно мали рівні права на одне короткострокове побачення кожні шість місяців. Проте, оскільки засуджені до
довічного позбавлення волі жінки відбували покарання у колоніях
середнього рівня безпеки, вони додатково, inter alia, мали право на
одне тривале побачення кожні шість місяців. Хоча стаття 151 Кодексу встановлювала рівні права для засуджених до позбавлення
волі чоловіків і жінок, статті 18 і 139 Кодексу надали засудженим до
довічного позбавлення волі жінкам додаткові переваги. Пов’язана
з цим дискримінація у правах на побачення виникла внаслідок
колізії між цими правовими положеннями. Уряд посилався лише
на статтю 151 Кодексу та не згадав статті 18 і 139 Кодексу. Він не
довів, що різниця у режимі безпеки для чоловіків та жінок, засуджених до довічного позбавлення волі, як встановлено у Кодексі, не
призвела до різниці в їхніх правах на побачення. Крім того, у своєму листі від 27 червня 2007 року (див. пункт 8) Державний департамент України з питань виконання покарань підтвердив, що засуджені до довічного позбавлення волі жінки мали право на одне
тривале побачення кожні три місяці, тоді як засуджені до довічного
позбавлення волі чоловіки не мали права на такі побачення.
19. Заявники також доводили, що хоча засуджені до довічного
позбавлення волі чоловіки та жінки перебували в однаковій ситуації (а саме відбували покарання у виправній колонії за вчинення
особливо тяжкого злочину), ставлення до них відрізнялося у зв’язку
з їхнім правом на тривалі побачення з членами родини. Така різниця у ставленні, що існувала до 2014 року, не переслідувала жодну
законну мету та не була достатньо обґрунтованою, що порушувало
статтю 14 Конвенції у поєднанні зі статтею 8 Конвенції.
B. Оцінка Суду
1. Прийнятність

a) Чи підпадають факти справи «під дію» статті 8 Конвенції
20. Суд повторює, що стаття 14 Конвенції доповнює інші основні положення Конвенції та протоколів до неї. Вона не існує
незалежно від інших статей, оскільки застосовується лише щодо
552

Бєляєв та інші проти України

«користування правами та свободами», гарантованими цими положенням. Для того, щоб стаття 14 Конвенції стала застосовною,
достатньо, щоб факти справи підпадали «під дію» іншого основного положення Конвенції або протоколів до неї (див., наприклад,
рішення у справі «Хамтоху та Аксенчик проти Росії» [ВП] (Khamtokhu
and Aksenchik v. Russia) [GC], заяви № 60367/08 і № 961/11, пункт 53,
від 24 січня 2017 року).
21. Суд також нагадує, що такі абсолютні обмеження, як обмеження кількості побачень з родичами, нагляд за цими побаченнями та, навіть якщо це виправдано характером злочину, застосування до засудженого спеціального режиму виправної колонії
або спеціальних умов для побачень без оцінки індивідуального
ризику становлять втручання у його права за статтею 8 Конвенції
(див., наприклад, рішення у справах «Тросін проти України» (Trosin
v. Ukraine), заява № 39758/05, пункт 39, від 23 лютого 2012 року,
«Хорошенко проти Росії» [ВП] (Khoroshenko v. Russia) [GC], заява
№ 41418/04, пункт 106, ЄСПЛ 2015 та «Бігун проти України» [КМТ]
(Bigun v. Ukraine) [CTE], заява № 30315/10, пункти 33, 44 і 49, від
21 березня 2019 року).
22. Отже, Суд вважає, що скарги заявників на стверджувану
дискримінацію у зв’язку з різними правами на побачення підпадають під дію статті 8 Конвенції. Тому стаття 14 Конвенції у поєднанні зі статтею 8 Конвенції є застосовною у цій справі.
b) Чи пов’язана різниця у ставленні
з ознаками у статті 14 Конвенції
23. Стаття 14 Конвенції не містить абсолютної заборони щодо
різного ставлення, а лише якщо таке різне ставлення ґрунтується
на визначених, об’єктивних або особистих характеристиках, чи
«статусі», яким особа або група осіб відрізняються одна від одної.
У ній наведені конкретні ознаки, які становлять «статус»; проте
цей перелік є ілюстративним і не є вичерпним (див. згадане рішення у справі «Хамтоху та Аксенчик проти Росії» (Khamtokhu and
Aksenchik v. Russia), пункт 61).
24. Заявники стверджували, що зазнали дискримінації за
ознакою статі, оскільки до 2014 року засуджені до довічного
позбавлення волі чоловіки не мали таких самих прав на тривалі
побачення, як засуджені до довічного позбавлення волі жінки.
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Суд зазначає, що «стать» прямо зазначена у статті 14 Конвенції,
як заборонена ознака для дискримінації.
c) Висновок
25. Суд доходить висновку, що стаття 14 Конвенції у поєднанні зі статтею 8 Конвенції є застосовною у цій справі.
26. У контексті аргументів сторін він також вважає, що заяви
порушують серйозні питання щодо фактів та права, які потребують розгляду по суті. З цього випливає, що всупереч твердженню Уряду вони не можуть бути визнані явно необґрунтованими
у розумінні підпункту «а» пункту 3 статті 35 Конвенції. Суд також
вважає, що заяви не є неприйнятними з будь-яких інших підстав.
Отже, вони мають бути визнані прийнятними.
2. Суть

a) Чи перебували заявники в аналогічних
або відносно подібних ситуаціях,
що й засуджені до довічного позбавлення волі жінки
27. Суд повторює, що для виникнення питання за статтею 14
Конвенції має існувати різниця у ставленні до осіб в аналогічних або відносно подібних ситуаціях (див., наприклад, там само,
пункт 64).
28. У цій справі Суд вважає, що заявники, як засуджені до
довічного позбавлення волі чоловіки, перебували в аналогічній
ситуації, що і засуджені до довічного позбавлення волі жінки: як
чоловіки, так і жінки могли бути засуджені до довічного позбавлення волі за ті самі або подібні особливо тяжкі злочини (див.,
mutatis mutandis, там само, пункти 66–68 та рішення у справі «Еціс
проти Латвії» (Çcis v. Latvia), заява № 12879/09, пункти 80 і 81, від
10 січня 2019 року).
b) Чи була різниця у ставленні об’єктивно обґрунтованою
29. Не кожна різниця у ставленні становитиме порушення
статті 14 Конвенції. Різниця у ставленні є дискримінаційною,
якщо вона не є об’єктивною та достатньо обґрунтованою — іншими словами, якщо вона не переслідує законну мету або якщо
немає розумної пропорційності між застосованими засобами та
метою, якої прагнуть досягти (див., наприклад, згадане рішен554
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ня у справі «Хамтоху та Аксенчик проти Росії» (Khamtokhu and
Aksenchik v. Russia), пункт 64).
30. У цій справі Суд зазначає, що Кодекс у редакції, чинній до
2014 року, дійсно містив положення, які явно суперечили одне одному. Так, хоча стаття 150 у редакції 2003 року передбачала, що всі
засуджені до довічного позбавлення волі повинні були відбувати
своє покарання у виправних колоніях максимального рівня безпеки, стаття 18 передбачала, що засуджені до довічного позбавлення
волі жінки відбували покарання у виправних колоніях середнього
рівня безпеки. Хоча стаття 151 передбачала, що всі засуджені до
довічного позбавлення волі мали право на одне короткострокове
побачення кожні шість місяці, стаття 139 передбачала, що засуджені, які відбували покарання у виправних колоніях середнього
рівня безпеки мали право, inter alia, на одне тривале побачення
кожні три місяці. Внесена змінами 2010 року стаття 151-2 також
передбачала, що для засуджених до довічного позбавлення волі
жінок встановлювався режим, передбачений для засуджених, які
трималися у виправних колоніях середнього рівня безпеки (тобто режиму, передбаченого статтею 139). Лише змінами 2014 року
всім засудженим до довічного позбавлення волі було надано право на, inter alia, одне тривале побачення кожні три місяці. Отже,
із зазначених положень вбачається, що до 2014 року засуджені до
довічного позбавлення волі жінки, на відміну від засуджених до
довічного позбавлення волі чоловіків, мали право на одне тривале побачення кожні три місяці.
31. Існування різниці у праві на тривалі побачення для засуджених до довічного позбавлення волі чоловіків та жінок також
підтвердив Державний департамент України з питань виконання
покарань, який у листі від 27 червня 2007 року (див. пункт 8) чітко зазначив, що засуджені до довічного позбавлення волі жінки
мали право на одне тривале побачення кожні три місяці, оскільки відбували покарання у виправних колоніях середнього рівня
безпеки. Департамент також зазначив, що засуджені до довічного
позбавлення волі чоловіки не мали права на такі побачення.
32. Хоча Уряд стверджував, що навіть до 2014 року засуджені
до довічного позбавлення волі чоловіки та жінки мали однакові
права на побачення відповідно до статті 151 Кодексу, Суд зазначає, що Уряд не згадав та не надав жодного аналізу статті 139
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Кодексу, згідно з якою засудженим до довічного позбавлення волі
жінкам надавалося право на тривалі побачення, та що у наданому
Урядом листі Адміністрації державної кримінально-виконавчої
служби України від 27 серпня 2018 року (див. пункт 17) також не
згадувалося про це положення.
33. Отже, Суд вважає, що до 2014 року заявники, як засуджені
до довічного позбавлення волі чоловіки, не мали права на тривалі
побачення, на відміну від засуджених до довічного позбавлення
волі жінок.
34. Стосовно обґрунтування зазначеної різниці у ставленні
Суд зазначає, що Уряд не навів жодних аргументів в обґрунтування такого різного ставлення. За відсутності таких аргументів
Суд не вбачає жодного обґрунтування для надання засудженим
до довічного позбавлення волі чоловікам інших прав на тривалі
побачення, аніж ті, якими користувалися засуджені до довічного позбавлення волі жінки. Він зазначає, що внесені до Кодексу
зміни 2014 року поставили засуджених до довічного позбавлення
волі чоловіків і жінок в однакове становище щодо права на тривалі побачення.
35. Наведених міркувань достатньо для висновку Суду, що
оскаржувана заявниками різниця у ставленні порушила статтю 14
Конвенції у поєднанні зі статтею 8 Конвенції.
III. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
36. Стаття 41 Конвенції передбачає:
«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї
і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності, надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію.»
A. Шкода

37. Перший та другий заявники вимагали 15 000 євро кожен,
а третій заявник вимагав 10 000 євро в якості відшкодування моральної шкоди, якої вони зазнали внаслідок дискримінації через
різні права на тривалі побачення до 2014 року із засудженими до
довічного позбавлення волі жінками.
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38. Уряд доводив, що між стверджуваним порушенням та вимогами щодо відшкодування моральної шкоди не було жодного причинно-наслідкового зв’язку та закликав Суд відхилити ці вимоги.
39. З огляду на конкретні обставини трьох справ заявників Суд
присуджує 3000 євро першому заявнику та по 1500 євро другому
і третьому заявникам в якості відшкодування моральної шкоди.
B. Судові витрати

40. Представник першого заявника пан Т. Калмиков вимагав
1 010 євро в якості компенсації витрат на правову допомогу, понесених під час провадження у Суді, які мали бути сплачені безпосередньо йому. Він зазначив, що ця сума складалась з витрат на
правову допомогу у розмірі 1000 євро (20 годин роботи з погодинною ставкою 50 євро) та адміністративних витрат у розмірі 10 євро
(телефонні дзвінки, поштові витрати, копіювання та інші витрати).
Він надав договір про надання правової допомоги від 08 вересня
2018 року, відповідно до якого заявник уповноважив його вимагати
відшкодування витрат на правову допомогу у держави-відповідача
після закінчення провадження у Суді. У відповідному договорі не
зазначалась конкретна сума та передбачалось, що остаточний розмір правової допомоги буде зазначено у доданій до договору квитанції. Решта заявників не вимагали жодних сум за цим пунктом.
41. Уряд стверджував, що фактично перший заявник не поніс
жодних витрат на правову допомогу, оскільки відповідно до договору про надання правової допомоги такі витрати мала сплатити
держава-відповідач. Щодо вимоги компенсації адміністративних
витрат Уряд стверджував, що вона була занадто загальною та не
підтвердженою документами.
42. З огляду на наявні в нього документи та свою практику Суд
відхиляє вимогу першого заявника щодо компенсації адміністративних витрат, оскільки вона не підтверджена документальними
доказами. Проте він вважає за розумне частково задовольнити
його вимогу щодо компенсації витрат на правову допомогу та
присудити йому 850 євро за цим пунктом, які мають бути сплачені безпосередньо пану Т. Калмикову (див., наприклад, рішення
у справі «Криволапов проти України» (Krivolapov v. Ukraine), заява
№ 5406/07, пункт 139, від 02 жовтня 2018 року).
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C. Пеня

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

1. Вирішує об’єднати заяви.
2. Оголошує заяви прийнятними.
3. Постановляє, що було порушено статтю 14 Конвенції у поєднанні зі статтею 8 Конвенції.
4. Постановляє, що:
a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна
сплатити такі суми, які мають бути конвертовані в національну валюту держави-відповідача за курсом на день
здійснення платежу:
i) 3000 (три тисячі) євро першому заявнику та по 1500 (одна тисяча п’ятсот) євро другому і третьому заявникам
та додатково суму будь-якого податку, що може нараховуватись, в якості відшкодування моральної шкоди;
ii) 850 (вісімсот п’ятдесят) євро першому заявнику та додатково суму будь-якого податку, що може йому нараховуватись, в якості компенсації судових та інших
витрат, які мають бути сплачені безпосередньо на банківський рахунок пана Т. Калмикова;
b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на зазначені суми нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка
діятиме в період несплати, до якої має бути додано три
відсоткові пункти.
5. Відхиляє решту вимог заявників щодо справедливої сатисфакції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 06 черв
ня 2019 року відповідно до правила 77 §§2 і 3 Регламенту Суду.
М. Блашко
заступник секретаря
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Перелік всіх рішень
прийнятих щодо України
Європейським Судом з прав людини
з 2016 по 2021 рік за заявами проти України
щодо порушення прав в’язнів за статтями 2, 3 та 8
Європейської Конвенції

№

1

2

3

4

Назва рішення

Родзевілло проти України
№ 38771/05
Книга «Вибрані рішення ЄСПЛ щодо України — 2016.
Частина перша» с. 248–272
Карпиленко проти України
№15509/12
Книга «Рішення ЄСПЛ щодо порушення прав вразливих груп» с. 289–318
Закшевський проти України
№ 7193/04
Книга «Вибрані рішення ЄСПЛ щодо України — 2016.
Частина перша» с. 325–357
Корнейкова та Корнейков проти України
№ 56660/12
Книга «Вибрані рішення ЄСПЛ щодо України — 2016.
Частина перша» с. 383–417

Статті
Європейської
Дата
Конвенції,
прийняття
які було
порушено

3, 8, 13

14.01.16

2, 3

11.02.16

3, 5, 6

17.04.16

3

24.04.16


Напівжирним шрифтом позначені справи, переклад яких надрукований в цій
книзі. Курсивом позначені справи, які раніше публікувались видавництвом «Права
людини».
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№

5

Назва рішення

Клеутін проти України
№ 5911/05

Книга «Вибрані рішення ЄСПЛ щодо України — 2016.
Частина перша» с. 436–463
Кулік проти України
6
Заява № 34515/04
Трутень проти України
№ 18041/08
7
Книга «Вибрані рішення ЄСПЛ щодо України — 2016.
Частина перша» с. 418–437
Савченко проти України
№ 1574/06
8
Книга «Вибрані рішення ЄСПЛ щодо України — 2016.
Частина друга» с. 76–116
Пивоварник проти України
№ 29070/15
9
Книга «Вибрані рішення ЄСПЛ щодо України — 2016.
Частина перша» с. 464–479
Яровенко проти України
№ 24710/06
10
Книга «Вибрані рішення ЄСПЛ щодо України — 2016.
Частина перша» с. 478–504
Коновальчук проти України
№ 31928/15
11
Книга «Рішення ЄСПЛ щодо порушення прав вразливих груп» с. 319–338
Гук проти України
№ 16995/05
12
Книга «Вибрані рішення ЄСПЛ щодо України — 2016.
Частина друга» с. 3–27

560

Статті
Європейської
Дата
Конвенції,
прийняття
які було
порушено

3, 5

23.06.16

3, 5

23.06.16

3, 6

23.06.16

3, 5, 6, 13

22.09.16

Ст. 3, 34

06.10.16

3

06.10.16

3

13.10.16

3, 8

08.12.16

№

Назва рішення

Статті
Європейської
Дата
Конвенції,
прийняття
які було
порушено

Сосновський проти України
№ 9450/06
13
Книга «Вибрані рішення ЄСПЛ щодо України — 2016.
Частина друга» с. 43–58
Комаров проти України
14
№ 4772/06
Долганін проти України
15
№ 18404/07
Кіяшко проти України
№ 37240/07
16
Книга «Рішення ЄСПЛ щодо порушення прав вразливих груп» с. 339–361
Мороз проти України
17
№ 5187/07
Мальченко та інші проти України
18
№ 3001/06 та 6 інших заяв
Білозор та інші проти України
19
№ 9207/09 та 5 інших
Д. С. проти України
20
№ 24107/13
Уржанов проти України
21
№ 24392/06
Старенький та Рудий проти України
22
№ 44807/10 та № 15752/14
Лада проти України
23
№ 32392/07
Ткачов проти України
24
№ 11773/08
Єременко та Кочетов проти України
25
№ 68183/10 та № 62963/13
Майстренко проти України
26
№ 45811/16

3, 5, 6, 13

08.12.16

3, 6

19.01.17

3, 5

16.02.17

3, 13

23.02.17

6, 8, 9

02.03.17

3, 13

06.04.17

3, 13

20.07.17

3, 13

09.11.17

3, 13

14.12.17

3, 13

11.01.18

3, 13

06.02.18

3

19.04.18

3, 6, 13

14.06.18

3, 6, 13

28.06.18

561

№

27
28
29
30
31
32
33
34
35

Назва рішення

Бакчижов проти України
№ 24874/08
Гармаш проти України
№ 74163/13
Босий проти України
№ 13124/08
Грабовський проти України
№ 4442/07
Лавринюк проти України
№ 1858/08
Сергій Смірнов проти України
№ 36853/09
Щербак проти України»
№ 81646/17
Осипенков проти України
№ 31283/17
Чуприна проти України
№ 876/16
Іванов і Кашуба проти України
№ 12258/09 та № 54754/10

36
Книга «Рішення єспл щодо порушення прав вразливих груп» с. 362–383
Медяніков проти України
37
№ 31694/06
Сєнін проти України
38
№ 19585/18
Король та інші проти України
№ 54503/08
39
Книга «Рішення єспл щодо порушення прав вразливих груп» с. 384–393
Петухов проти України (№ 2)
40
№ 41216/13

562

Статті
Європейської
Дата
Конвенції,
прийняття
які було
порушено
3

30.10.18

3, 13

08.11.18

8

22.11.18

3, 6, 13

29.11.18

3, 13

04.12.18

3, 8, 13

18.12.18

3, 13

20.12.18

3, 13, 34

29.01.19

3, 13

29.01.19

3, 13

29.01.19

3

19.02.19

3, 13

21.02.19

3, 13

07.03.19

3

12.03.19

№

41
42
43
44
45
46
47
48
49

50

51
52
53
54
55
56

Назва рішення

Бігун проти України
№ 30315/10
Бургазли проти України
№ 41920/09)
Малий проти України
№ 14486/07
Логвиненко проти України
№ 41203/16
Гарумов проти України
№ 70043/17
Бєляєв та інші проти України
№ 34345/10 та 2 інші
Солопова проти України
№ 17278/18
Соколовський проти України
№ 6433/18
Долгіх проти України
№ 34697/04)
Сержантов проти України
№ 57240/14
Книга «Рішення єспл щодо порушення прав вразливих груп» с. 394–398
Петров і Коростильов проти України
№ 19591/18 та № 19596/18
Радюкін проти України
№ 27805/18
Лисенко проти України
№ 38092/18
Цукур та інші проти України
№ 53132/18 та 2 інші заяви
Онищенко та інші проти України
№ 54434/18 та 4 інші заяви
Петрук та інші проти України
№ 1343/19 та 5 інших

Статті
Європейської
Дата
Конвенції,
прийняття
які було
порушено
8, 13

21.03.19

8, 13

21.03.19

3, 6, 34

11.04.19

3, 13

16.05.19

3, 5

06.06.19

8, 14

06.06.19

3

27.06.19

3, 5, 13

04.07.19

3, 6, 13

11.07.19

3

11.07.19

3, 13

11.07.19

3, 13

11.07.19

3, 13

19.09.19

3, 13

17.10.19

3, 13

14.11.19

3, 13

14.11.19
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№

57
58
59
60
61
62

63

64
65
66
67
68
69
70
71
72

564

Назва рішення

Смілянська проти України
№ 46196/11
Мельник проти України
№ 28412/10
Цаценко проти України
№ 17853/19
Кардава проти України
№ 19886/09
Краснюк проти України
№ 66217/10
Родзевілло проти України
№ 6128/12
Стрюков проти України
№ 78484/11
Книга «Рішення єспл щодо порушення прав вразливих груп» с. 423–433
Сукачов проти України
№ 14057/17
Герасін проти України
№ 49614/18
Мештешуг проти України
№ 52826/18)
Вагапов проти України
№ 35888/11
Ільченко проти України
№ 65400/16
Дикусаренко проти України
№ 7218/19 та № 17854/19
Распряхін проти України
№ 70878/12
Поворозний проти України
№ 5276/13
Поворозний проти України
№ 5276/13

Статті
Європейської
Дата
Конвенції,
прийняття
які було
порушено
3, 5

21.11.19

3, 6, 13

21.11.19

3, 13

05.12.19

2, 3

17.12.19

5, 6, 8

17.12.19

3, 13

17.12.19

3, 13

23.01.20

3, 13

30.01.20

3

06.02.20

3, 13

06.02.20

3, 13

19.03.20

3, 13

09.04.20

3, 13

09.04.20

3, 5

28.05.20

3

04.06.20

3

04.06.20

№

73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

Назва рішення

Гончарук та інші проти України
№ 25837/18 та 2 інші
Тюрюков проти України
№ 35627/10
Борзих та інші проти України
№ 5353/14 та 2 інші заяви
Романов проти України
№ 63782/11
Заболотний та інші проти України
№ 19574/09 та 2 інші заяви
Соколовський та інші проти України
№ 44047/09 та 4 інші заяви
Старишко проти України
№ 61839/12
Чернявський проти України
№ 54141/12
Рамішвілі проти України
№ 79912/13
Виноградський проти України
№ 43961/19
Лопата та інші проти України
№ 84210/17 та 23 інші
Парамущак та Шпаковський проти України
№ 34745/19 та № 42462/19
Йолкін проти України
№ 40059/19
Величко проти України
№ 22273/12
Заяранюк проти України
№ 2806/18
Ладан та Гультяєв проти України
№ 66139/16 та № 17491/19
Глєбов проти України
№ 53192/18

Статті
Європейської
Дата
Конвенції,
прийняття
які було
порушено
3

04.06.20

8

18.06.20

3, 5

25.06.20

3, 6, 13

16.07.20

3

03.09.20

3

03.03.20

3, 8

15.10.20

3, 13

15.10.20

3

22.10.20

3, 13

22.10.20

3

10.12.20

3, 13

10.12.20

3, 13

14.01.21

3, 13

28.01.21

3

11.02.21

3

25.02.21

3, 13

25.02.21
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№

90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106

566

Назва рішення

Висоцький та інші проти України
№ 59753/19 та 2 інших
Мольченко та Павленко проти України
№ 64639/19 та № 64649/19
Дембо та інші проти України
№ 2778/18 та 46 інших заяв
Турдіхояєв проти України
№ 72510/12
Авраімов проти України
№71818/17
Фарзієв та інші проти України
№ 63747/14 та 23 інші
Бєліков проти України
№ 57291/19
Русанду проти України
№ 23047/20
Міллєр та Бенедик проти України
№ 57287/19 та № 18315/20
Ніколіщен проти України
№ 65544/11
Плачков проти України
№ 76250/13
Омельченко та інші проти України
№ 43764/19 та 2 інші
Михайлов проти України
№ 54116/19 та № 19898/20
Прядков та інші проти України
№ 4595/20 та 5 інших
Борисенко та інші проти України
№ 19102/20 та 5 інших
Воронкін проти України
№ 19112/20)
П’яточенко проти України
№ 22851/20 та 2 інші

Статті
Європейської
Дата
Конвенції,
прийняття
які було
порушено
3, 13

25.02.21

3, 13

25.02.21

3, 13

11.03.20

3

18.03.21

3

25.03.21

3, 13

01.04.20

3

01.04.21

3, 13

01.04.20

3, 13

01.04.21

3, 5, 6, 13

15.04.21

3, 5

15.04.21

3, 13

15.04.21

3, 13

15.04.21

3, 13

15.04.21

3, 13

15.04.20

3, 13

15.04.21

3, 13

15.04.21

№

107
108
109
110
111
112

Назва рішення

Лукашов проти України
№ 35761/07
Василій Іващенко (№ 2)
№ 1976/13
Полторацький проти України
№ 11551/13
Бідашко проти України
№ 42475/19
Баранов та інші проти України
№ 15027/20 та 3 інші
Тимченко проти України
№ 28253/11

Статті
Європейської
Дата
Конвенції,
прийняття
які було
порушено
3, 13

20.04.21

3

22.04.21

3, 8

22.04.21

3, 13

29.04.21

3, 13

20.05.21

3, 13

27.05.21
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