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1. РІШЕННЯ ЄСПЛ 
ПРОТИ УКРАЇНИ 

ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ СТ. 2 ЄКПЛ 
І КОМЕНТАР

СПРАВА 
«ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА ТИМОШЕНКО 

ПРОТИ УКРАЇНИ»

ПРЕС-РЕЛІЗ СЕКРЕТАРЯ ЄСПЛ

ECHR 292 (2011)
19.12.2011

Європейський суд приймає рішення 
про прискорену процедуру розгляду скарги 

Тимошенко, колишнього Прем’єр-міністра України, 
щодо її тримання під арештом

14 грудня 2011 р. Європейський суд з прав людини прий-
няв рішення про прискорену процедуру розгляду заяви, пода-
ної Юлією Тимошенко, колишнім Прем’єр-міністром України, 
щодо її тримання під арештом у Києві.

Суд прийняв рішення надати пріоритетний статус розгляду 
справи «Тимошенко проти України» (заява № 49872/11), вра-
ховуючи серйозний і важливий характер висунутих звинува-
чень.

Пані Тимошенко народилася в 1960 р., вона є лідером опо-
зиційної партії «Батьківщина» в Україні і Блоку Юлії Тимо-
шенко. Вона була Прем’єр-міністром України в 2005 р., а також 
з грудня 2007 до березня 2010 р. Кримінальне переслідування 
проти неї було розпочато, як стверджується, за те, що вона від-
дала незаконний наказ підписати контракт про постачання ім-
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портованого газу. Вона була визнана винною у пред’явленому 
обвинуваченні 11 жовтня 2011р. і засуджена до семи років 
ув’язнення і трирічної заборони обіймати дер жавні посади. На 
це рішення вона подала апеляційну скаргу.

Її заяву було подано до Європейського суду 10 серпня 2011 р. 
Зокрема, вона стверджує, що: її кримінальне переслідування і 
тримання під арештом були політично мотивовані; що не було 
проведено будь-якого судового розгляду законності її триман-
ня під арештом у Київському СІЗО № 13; і що умови її триман-
ня під арештом є неадекватними, відсутня будь-яка медична 
допомога у зв’язку з її численними проблемами зі здоров’ям. 
Вона спирається в основному на: статтю 3 (Заборона таких, що 
принижують гідність, видів поводження і покарання), статтю 5 
(Право на свободу та особисту недоторканність) та статтю 18 
(Межі застосування обмежень прав) Європейської конвенції 
про захист прав людини.

 Українському Уряду було запропоновано представити свої 
зауваження щодо поданої заяви.

Цей прес-реліз є документом, підготовленим Секретарем 
Суду. Він не створює для Суду будь-якого зобов’язання. Ухва-
ли, рішення і наступна інформація про Суд може бути отрима-
на на www.echr.coe.int. 

П’ята секція
Заява № 49872/11

«Юлія Володимирівна Тимошенко проти України»,
подана 10 серпня 2011 р.

ВИКЛАДЕННЯ ОБСТАВИН СПРАВИ

ФАКТИ

Заявниця, п. Юлія Володимирівна Тимошенко, є громадян-
кою України, рік народження — 1960, проживає у Києві. На цей 
час вона відбуває термін ув’язнення. Її інтереси представляють 
п. Валентина Теличенко та п. Сергій Власенко, адвокати, які 
здійснюють свою професійну діяльність у м. Києві.
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1. Рішення ЄСПЛ проти України із застосування ст. 2 ЄКПЛ

А. Обставини справи
Обставини справи, що були представлені заявницею, мо-

жуть бути викладені наступним чином.

1. Історія справи

Заявниця є лідером політичної партії «Батьківщина» та ви-
борчого блоку партій Блок Юлії Тимошенко.

У періоди з 24 січня по 8 вересня 2005 р. та з 18 грудня 2007 р. 
по 11 березня 2010 р. вона виконувала функції Прем’єр-мініст-
ра України. Перш ніж стати Прем’єр-міністром, заявниця була 
одним із організаторів Помаранчевої революції та відкрито 
критикувала тодішнього кандидата-конкурента на посаду пре-
зидента Віктора Януковича.

На парламентських виборах 2006 року Блок Юлії Тимошен-
ко переміг у 14 регіонах країни та був підтриманий 22,27 % ви-
борців України.

На парламентських виборах 2007 року Блок Юлії Тимошен-
ко підтримало 30,71 % виборців України і він отримав у Парла-
менті 156 місць (з 450).

На президентських виборах 2010 року заявниця була голо-
вним опонентом Президента Віктора Януковича. У другому 
турі виборів вона заручилася підтримкою 45,47 % виборців, 
тоді як п. Янукович переміг з результатом 48,95 % голосів.

На сьогодні заявниця є найбільш реальним опозиційним 
політиком та головою найсильнішої опозиційної партії. Згідно 
з даними соціологічного опитування, що було проведене Цен-
тром Разумкова та оприлюднене 22 серпня 2011 р., тоді заяв-
ниця заручилася підтримкою 14,4 % респондентів, а чинний 
Президент — 17,3 %.

2. Кримінальні справи проти заявниці

11 квітня 2011 р. Генеральна прокуратура України (надалі 
«ГПУ») порушила проти заявниці кримінальні справи за пі-
дозрою у зловживанні владою згідно з п. 3 статті 365 Кримі-
нального кодексу України. На думку ГПУ, заявниця вчинила 
кримінальний злочин, віддавши наказ керівнику державного 
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підприємства «Нафтогаз України» (надалі «Нафтогаз») підпи-
сати угоду з російським підприємством «Газпром» про імпор-
тування природного газу по ціні 450 американських доларів за 
1 000 кубічних метрів.

Раніше, відповідно до статей 364 та 365 Кримінального кодек-
су України, проти заявниці було відкрито дві інші кримінальні 
справи, «про автомобілі швидкої допомоги» та «про нецільове ви-
користання коштів, отриманих у рамках Кіотського протоколу».

25 травня 2011 р. було офіційно завершене досудове розслі-
дування і заявниці було надано термін у 15 робочих днів для 
ознайомлення з матеріалами справи, протягом яких її майже 
щоденно викликали до ГПУ на допити з приводу двох інших, 
згаданих вище кримінальних справ. На той час справа нарахо-
вувала близько 4 000 сторінок у 15 томах. Заявниця отримала 
копії 10 томів матеріалів по своїй справі.

17 червня 2011 р. справу було передано до Печерського 
районного суду (надалі — «суд першої інстанції»). Разом з тим, 
слідчий відхилив вимоги адвоката заявниці щодо проведення 
подальшого розслідування справи.

24 та 25 червня 2011 р. суддя К. провів попереднє слухання 
справи.

У період між 29 червня та 4 серпня 2011 р. у суді першої інс-
танції відбулося шістнадцять слухань справи.

Слухання, що було заплановане на 5 серпня 2011 р., роз-
почалося рівно о 9 ранку. Заявниця запізнювалася і її адвокат 
попросив суд зробити півгодинну перерву. Заявниця прибула 
до суду через 7 хвилин. Суд відновив слухання у справі о 9.30 
ранку. Заявниця була присутньою на слуханні і пояснила суду, 
що причиною її спізнення було виснаження. Попереднє слу-
хання закінчилося напередодні о 20:02 і до наступного слухан-
ня їх прийшлося готуватися допізна.

Під час слухання суддя заслухав чинного Прем’єр-міністра, 
п. Миколу Азарова. Майже всі питання заявниці були відхи-
лені суддею, на думку якого вона нібито поводилася нервово та 
порушувала судову дисципліну.
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Після опитування цього свідка представник ГПУ звернув-
ся до судді з вимогою затримати заявницю на підставі того, що 
своїми діями вона перешкоджала відправленню правосуддя та 
демонструвала свою неповагу до судді К. та тих осіб, що брали 
участь у слуханні.

Суддя К. задовольнив вимогу ГПУ в той же день та постано-
вив затримати заявницю на невизначений період часу. Він кон-
статував, що заявниця систематично не проявляла належної 
поваги до проходження судових слухань, відмовлялася назива-
ти місце свого проживання, відмовлялася підписувати судові 
листи, демонструвала зневагу до суду, вчасно не з’являлася на 
судове слухання та відмовлялася пояснювати причини такого 
спізнення на судове слухання. Рішення судді було остаточним 
та безапеляційним.

Заявниця утримувалася під час слухання у судовій кімнаті 
та була переведена до слідчого ізолятора у м. Києві (СІЗО 
№ 13).

За період з 8 по 23 серпня 2011 року судом було проведено 
вісім слухань.

12 серпня 2011 р. Київський апеляційний суд розглянув апе-
ляцію заявниці проти рішення про арешт, в якій заявниця оскар-
жила протизаконність та невизначеність у часі свого взяття під 
варту. Апеляційний суд підтримав рішення про арешт через те, 
що таке рішення ґрунтувалося на загальноприйнятній юридич-
ній практиці, яка дозволяє застосовувати попереднє ув’язнення 
до кінця слухань. Суд постановив, зокрема, наступне:

« ...
 Відповідно до статті 274 Кримінально-процесуального кодек-

су України («КПК»), суд може змінити запобіжний захід під час 
проведення ним розслідування справи. При виборі залишення під 
вартою у якості запобіжного заходу, суд зобов’язаний керуватися 
відповідними положеннями Глави 13 КПК.

По суті, стаття 274 КПК не передбачає права оспорювати рі-
шення суду щодо зміни запобіжного заходу під час розслідування 
кримінальної справи.

5 серпня 2011 р., під час розслідування даної кримінальної 
справи, Печерський районний суд м. Києва змінив запобіжний за-
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хід підсудній п. Ю. Тимошенко з підписки про невиїзд на взяття 
під варту, задовольнивши клопотання обвинувача, яке було оскар-
жене.

Проте, згідно з Кримінально-процесуальним кодексом Украї-
ни, рішення суду щодо вибору, зміни або припинення запобіжного 
заходу, встановленого під час судових слухань справи, не передба-
чають звичайного апеляційного оскарження. Отже, немає жодних 
підстав до прийняття на розгляд апеляції [заявниці] на рішення 
від 5 серпня 2011 р.
У рішенні від 11 жовтня 2011 р. суд першої інстанції виз-

нав заявницю винною за всіма пунктами обвинувачення та 
призначив покарання у вигляді позбавлення волі на строк сім 
років та позбавив права обіймати посади в органах державної 
влади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та 
адміністративно-господарських обов’язків, на строк три роки.

Заявниця подала апеляцію. Вочевидь, провадження по апе-
ляції мають розпочатися у грудні 2011 р.

3. Умови тримання заявниці у Київському СІЗО № 13.

5 серпня 2011 р. заявницю було переведено до Київського 
СІЗО № 13.

Її було розміщено у камері разом з двома іншими затрима-
ними. Площа камери складає, приблизно, 14 квадратних мет-
рів. Наявність лише одного вікна, яке не відкривалося, через 
що не забезпечувалася вентиляція камери, що, зважаючи на те, 
що двоє інших співкамерників є курцями, призвело до серйоз-
них проблем зі здоров’ям у заявниці.

Заявниця не була забезпечена питною водою. Приміщення 
камери освітлювалося у недостатній мірі, було сирим та види-
хало сморід та було вкрите пліснявою. 

Через наявність у заявниці хронічних хвороб її особистий 
лікар наполяг на дотриманні нею суворої дієти, виключивши із 
раціону яйця, м’ясо та жирну їжу. Щоб запобігти прояву алер-
гічної реакції, лікар заявниці також рекомендував зменшити 
вплив на організм з боку токсичних компонентів, включаючи 
тютюновий дим, дезінфікуючі засоби та пластиковий посуд і 
приладдя.
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Заявниця не могла споживати будь-яку їжу, що надавалася у 
СІЗО, через наявність хронічних захворювань шлунково-киш-
кового тракту та алергічних проявів. Після прийому їжі у цьому 
закладі у заявниці загострилися наявні хронічні захворювання 
шлунково-кишкового тракту, вона почала відчувати постійний 
біль в області шлунку.

Заявниця скаржилася на несподівані підшкірні крововили-
ви, гострий біль у шлунку та горлі, загострення хронічних захво-
рювань, включаючи хронічний гастрит, хронічний панкреатит, 
дисбіоз кишечнику, аденоміоз матки, вузловий зоб щитовидної 
залози 2-го ступеня, безсоння, рецидиви кропив’яної лихоман-
ки змішаного типу, гостру алергію на ліки та їжу (яйця).

19, 25 та 29 серпня та 1 і 2 вересня 2011 р. суддя К. та керів-
ництво СІЗО відхилили вимоги заявниці стосовно медичного 
обстеження лікарями, яким вона довіряє. Замість цього заяв-
ниці було запропоновано медичне обстеження лікарями, при-
значеними Міністерством охорони здоров’я. Вона відмовилися 
від цієї пропозиції.

На момент представлення своєї апеляції у Суді, заявни-
ці було дозволено приймати душ один раз на тиждень та, за її 
словами, заміна постільної білизни в її камері здійснювалася 
нерегулярно.

Щоденні судові слухання не залишили заявниці часу на лі-
карську допомогу у в’язниці. Їй заборонялося брати із собою 
їжу до суду. У результаті, під час проходження судових слу-
хань, їй доводилося перебувати без прийому їжі до 16 годин 
поспіль.

Заявницю змушували прокидатися о 5-й ранку для доправ-
лення до суду на 7-му годину ранку. До та після проведення 
слухань їй доводилося проводити по дві або більше години у 
невеликій кімнаті, приблизно 1,2 x 1,4 метри, в якій не було ві-
кон. Після судових слухань заявниця поверталася до своєї ка-
мери лише о 9-й вечора. У дні проведення судових слухань, які, 
за словами заявниці, проводилися майже щоденно, заявниці не 
було надано часу на прогулянку або на проведення на відкри-
тому повітрі.
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За словами заявниці, 20 вересня 2011 р. у СІЗО № 13, в яко-
му її тримають, померла її співкамерниця O. R. Вона заявила, 
що O. R. померла через віддсутність професійного лікування 
з боку лікарів, що були призначені Міністерством охорони 
здоров’я.

Б. Відповідне внутрішньодержавне право
1.  Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р. 

(чинний на відповідний період часу)

Стаття 364 
Зловживання владою або службовим становищем
«1. Зловживання владою або службовим становищем, тобто 

умисне, з корисливих мотивів чи в інших особистих інтересах або 
в інтересах третіх осіб використання службовою особою влади чи 
службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно за-
вдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та 
інтересам окремих громадян або державним чи громадським інте-
ресам, або інтересам юридичних осіб, —

карається...
2. Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки,  — 

карається...»

Стаття 365 
Перевищення влади 

або службових повноважень
«1. Перевищення влади або службових повноважень, тобто 

умисне вчинення службовою особою дій, які явно виходять за межі 
наданих їй прав чи повноважень, якщо вони завдали істотної шко-
ди охоронюваним законом правам, інтересам окремих громадян, де-
ржавним чи громадським інтересам, інтересам юридичних осіб, —

карається ...
2. Перевищення влади або службових повноважень, якщо воно 

супроводжувалося насильством або погрозою застосування на-
сильства, застосуванням зброї чи спеціальних засобів або болісни-
ми і такими, що ображають особисту гідність потерпілого, діями, 
за відсутності ознак катування, —
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карається ...
3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, 

якщо вони спричинили тяжкі наслідки, —
караються позбавленням волі на строк від семи до десяти років 

з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною 
діяльністю на строк до трьох років».

2.  Кримінально-процесуальний кодекс України 
(чинний на відповідний період часу)

Стаття 165-2 
Порядок обрання запобіжного заходу

«На стадії досудового розслідування справи запобіжний захід, 
не пов’язаний з триманням під вартою, обирає орган дізнання, 
слідчий [або] прокурор.

Якщо орган дізнання [або] слідчий вважає, що є підстави для 
обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту, він [ор-
ган дізнання або слідчий] вносить за згодою прокурора подання 
до суду. Таке ж подання вправі внести прокурор. При вирішенні 
цього питання прокурор зобов’язаний ознайомитися з усіма ма-
теріалами, що дають підстави для взяття під варту, перевірити 
законність одержання доказів, їх достатність для обвинувачення 
[підозрюваного].

Подання має бути розглянуто протягом сімдесяти двох годин з 
моменту затримання підозрюваного чи обвинуваченого.

Якщо в поданні ставиться питання про взяття під варту особи, 
яка перебуває на волі, суддя вправі своєю постановою дати дозвіл 
на затримання підозрюваного, обвинуваченого і доставку його в 
суд під вартою. Затримання в цьому випадку не може продовжу-
ватися більше сімдесяти двох годин; а в разі коли особа перебуває 
за межами населеного пункту, в якому діє суд, [затримання може 
продовжуватися] не більше сорока восьми годин з моменту до-
ставки затриманого в цей населений пункт.

Після одержання подання суддя, який визначається в порядку, 
встановленому частиною третьою статті 16-2 цього Кодексу, вивчає 
матеріали кримінальної справи, представлені органами дізнання, 
слідчим, прокурором, допитує підозрюваного чи обвинуваченого, 
а при необхідності бере пояснення в особи, у провадженні якої пе-
ребуває справа, вислуховує думку прокурора [та] захисника, якщо 
він [останній] з’явився, і виносить постанову:



16

Європейський суд з прав людини. Судова практика

1) про відмову в обранні запобіжного заходу, якщо для його об-
рання немає підстав;

2) про обрання підозрюваному, обвинуваченому запобіжного 
заходу у вигляді взяття під варту.

Суд приймає рішення про обрання запобіжного заходу у виг-
ляді взяття під варту за відсутності особи лише у разі оголошення 
її в міжнародний розшук. У таких випадках після затримання осо-
би і не пізніш як через сорок вісім годин з часу доставки до місця 
провадження у справі суд за її участю розглядає питання про за-
стосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під 
вартою або його зміну та виносить постанову.

Відмовивши в обранні запобіжного заходу у вигляді взяття під 
варту, суд вправі обрати підозрюваному [або] обвинуваченому за-
побіжний захід, не пов’язаний із триманням під вартою.

На постанову судді до апеляційного суду прокурором, підоз-
рюваним, обвинуваченим, його захисником чи законним пред-
ставником протягом трьох діб з дня її винесення може бути подана 
апеляція. Подача апеляції не зупиняє виконання постанови судді.

Якщо для обрання затриманому запобіжного заходу необхідно 
додатково вивчити дані про особу затриманого чи з’ясувати інші 
обставини, які мають значення для прийняття рішення з цього 
питання, то суддя вправі продовжити затримання до десяти, а за 
клопотанням підозрюваного, обвинуваченого — до п’ятнадцяти 
діб, про що виноситься постанова. У разі, коли така необхідність 
виникне при вирішенні цього питання щодо особи, яка не затри-
мувалася, суддя вправі відкласти його розгляд на строк до десяти 
діб і вжити заходів, спроможних забезпечити на цей період її на-
лежну поведінку, або своєю постановою затримати підозрюваного, 
обвинуваченого на цей строк.

Стаття 274 
Обрання, скасування 

або зміна запобіжного заходу в суді
«Під час розгляду справи суд, при наявності до того підстав, 

може своєю ухвалою змінити, скасувати або обрати запобіжний 
захід щодо підсудного.

При обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вар-
тою суд повинен керуватися відповідними статтями глави 13 цьо-
го Кодексу».
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3.  Закон України «Основи законодавства України 
про охорону здоров’я»

Стаття 6 
Право на охорону здоров’я

«Кожний громадянин України має право на охорону 
здоров’я, що передбачає:

а)  життєвий рівень, включаючи їжу, одяг, житло, медичний 
догляд та соціальне обслуговування і забезпечення, який є 
необхідним для підтримання здоров’я людини;

б)  кваліфіковану медико-санітарну допомогу, включаючи віль-
ний вибір лікаря, вибір методів лікування відповідно до його 
рекомендацій ...

в) ...
г) ...
д)  достовірну та своєчасну інформацію про стан свого здоров’я 

і здоров’я населення, включаючи існуючі і можливі фактори 
ризику та їх ступінь;

е) … 
є)  можливість проведення незалежної медичної експертизи у 

разі незгоди громадянина з висновками державної медичної 
експертизи, застосування до нього заходів примусового лі-
кування та в інших випадках, коли діями працівників охо-
рони здоров’я можуть бути ущемлені загальновизнані права 
людини і громадянина ...»

4. Закон України «Про попереднє ув’язнення»

Стаття 11 
Матеріально-побутове забезпечення 

і медичне обслуговування осіб, взятих 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 квадратних метрів ...
Особам, взятим під варту, надаються безплатно за єдиними 

нормами, встановленими Кабінетом Міністрів України, харчу-
вання, індивідуальне спальне місце, постільні речі та інші види 
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матеріально-побутового 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 органі-
зуються і проводяться відповідно до законодавства про охорону 
здоров’я.

Порядок надання ув’язненим медичної допомоги, використан-
ня лікувальних закладів органів охорони здоров’я, залучення з 
цією метою їх медичного персоналу та проведення медичних ек-
спертиз визначається центральним органом виконавчої влади 
з питань виконання покарань, Міністерством оборони України і 
Міністерством охорони здоров’я України.»

В. Документи Ради Європи

1.  Рекомендація Rec(2006) 2 Комітету міністрів 
Ради Європи для держав-членів щодо Європейських 
тюремних правил
«...
4. Тримання ув’язнених в умовах, що обмежують права люди-

ни, не може бути виправдане браком ресурсів.
...
10.1. Європейські тюремні правила застосовуються до осіб, які 

були взяті під варту відповідно до рішення судового органу, або до 
осіб, які за вироком суду були позбавлені волі.

...
18.1. Розміщення ув’язнених та, зокрема, надання місць для 

сну має проводитися з повагою до людської гідності та, по змозі, 
із забезпеченням можливості усамітнення, а також відповідно до 
санітарно-гігієнічних вимог із врахуванням кліматичних умов та, 
особливо, площі, кубатури приміщення, освітлення, опалення та 
вентиляції.

18.2. В усіх приміщеннях, де ув’язнені повинні жити, працюва-
ти або збиратися:

а. Вікна повинні бути достатньо великими для того, щоб 
ув’язнені могли читати або працювати при денному світлі у нор-
мальних умовах та забезпечувалося надходження свіжого повітря, 
крім випадків, коли для цього існує відповідна система кондицію-
вання повітря;
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б. Штучне освітлення повинне відповідати загальноприйнятим 
технічним нормам;

...
18.3. Конкретні мінімальні вимоги відносно питань, зазначе-

них у пунктах 1 та 2, визначаються національним законодавс-
твом.

18.4. Національне законодавство повинне забезпечити механіз-
ми, що не допускають порушення цих мінімальних вимог у разі 
переповнення пенітенціарних закладів.

...
19.3. Ув’язнені повинні мати безперешкодний доступ до сані-

тарних пристроїв, що відповідають вимогам гігієни та дозволяють 
усамітнення.

19.4. Кількість ванних та душових повинна бути достатньою 
для того, щоб кожен ув’язнений міг ними користуватися при тем-
пературі, що відповідає клімату, по можливості щоденно, але не 
менш ніж два рази на тиждень або частіше, якщо це необхідно для 
підтримання гігієни.

...
21. Кожен ув’язнений повинен бути забезпечений окремим ліж-

ком та індивідуальними постільними речами, які підтримуються у 
належному порядку та у гарному стані та оновлюються так часто, 
як це необхідно для підтримання їх чистоти.

22.1. Ув’язнені забезпечуються комплексним харчуванням із 
врахуванням їхнього віку, стану здоров’я, релігії, культури та ха-
рактеру їхньої роботи.

22.2. Вимоги відносно раціону харчування, включаючи міні-
мальну кількість калорій та вміст білка, визначаються національ-
ним законодавством.

22.3. Їжа готується та подається із врахуванням санітарно-
гігієнічних вимог.

22.4. Приймання їжі організується тричі на добу з розумними 
інтервалами.

...
27.1. Кожен ув’язнений повинен мати можливість щоденно не 

менше однієї години на добу займатися фізичними вправами на 
відкритому повітрі, у разі якщо дозволяють погодні умови.

...»
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2.  Доповідь Уряду України про результати візиту 
до України Європейського комітету з питань запобігання 
катуванням чи нелюдському або такому, що принижує 
гідність, поводженню чи покаранню (далі — КЗК) 
у період з 9 по 21 вересня 2009 р. (матеріал опубліковано 
23 листопада 2011 р.)

«5. Умови тримання загального контингенту ув’язнених
а. Досудові установи (СІЗО)
і) СІЗО у Києві
100. СІЗО у Києві займає комплекс будівель в одній із цент-

ральних зон міста. Деякі з будівель для тримання ув’язнених були 
побудовані близько 140 років тому. Три менших, новіших блоки 
забезпечують місце проживання для осуджених ув’язнених-робіт-
ників, жінок та неповнолітніх. Новий блок для жінок знаходився 
у процесі побудови, але цей процес фактично було призупинено 
через брак коштів.

Станом на 8 вересня 2009 р., при офіційній кількості у 2 950 
місць, в установі перебувало 3 440 ув’язнених, серед яких було 
217 жінок та 69 неповнолітніх. Значна кількість ув’язнених зна-
ходилася там на умовах попереднього ув’язнення. У закладі та-
кож перебували 217 ув’язнених, які очікували на результати своєї 
апеляції (включаючи 41 ув’язненого, засудженого до довічного 
ув’язнення), 93 транзитних ув’язнених та 100 засуджених, які були 
призначені на загальні роботи та обслуговування. Крім того, там 
знаходилося 11 ув’язнених, які підлягали проходженню судово-
психіатричної експертизи та які очікували на остаточне рішення 
стосовно їх кримінальної відповідальності. До складу ув’язнених 
входило 210 іноземців (з яких 170 було із країн Співдружності 
Незалежних Держав).

Починаючи з 2001 р., після прийняття поправок до Криміналь-
ного кодексу України, було організовано приміщення так званого 
«арештного дому», в якому відбували покарання строком до 6 мі-
сяців особи, що здійснили злочин вперше.

101. Більшість камер, в яких утримувалися ув’язнені чолові-
ки, були значною мірою переповнені (наприклад, 52 ув’язнених 
у камері площею близько 50 м2 та 40 ліжками; 32 ув’язнених у 
камері площею 33 м2 та 20 ліжками). У деяких камерах кількість 
ув’язнених перевищувала кількість доступних ліжок, і в’язні спали 
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на ліжках по черзі або на підлозі. Камери були забиті двоповерхо-
вими ліжками, через що залишалося мало місця для розміщення 
будь-яких інших меблів. У деяких камерах були у наявності теле-
візори, що належали ув’язненим.

Через присутність великої кількості людей, вентиляція при-
міщення майже не відчувалася, а в камерах було дуже спекотно 
та душно. Рівень гігієни також залишався значною мірою неза-
довільним: у деяких камерах представниками делегації було помі-
чено тарганів, а за словами ув’язнених, у камерах також були миші 
та щури. Внутрішнє камерне санітарне устаткування (роздільний 
унітаз та раковина) знаходилося у старезному стані, а їхня кіль-
кість не відповідала кількості ув’язнених у великих камерах.

Негативні наслідки жалюгідних описаних вище фізичних умов 
ускладнювалися тим фактом, що деякі ув’язнені провели в СІЗО 
тривалий період часу (див. пункт 74). На думку КЗК, те поєд-
нання негативних факторів, що впливають на велику кількість 
ув’язнених у київському СІЗО (переповнення, жахливі фізичні 
умови та рівень гігієни, та практична відсутність програм заходів), 
можна з легкістю описати, як жорстоке та принизливе ставлення.

102. У підвальному приміщенні блоку, де утримуються 
ув’язнені чоловіки, містилося вісім камер, до яких направлялися 
ув’язнені, яких збиралися переводити до інших пенітенціарних 
установ у день такого переведення. Делегацією було зафіксовано 
14 ув’язнених у камері площею 7 м2, яка була обладнана лавами 
уздовж стіни; вони скаржилися на те, що провели близько 4 годин 
у камері без дозволу задовольнити фізичні потреби. Крім того, 
у закладі було кілька камер для ув’язнених, що слугували для їх 
транзиту через СІЗО. Ці камери не освітлювалися, мали дуже по-
гану вентиляцію, переповнені (наприклад, 13 ув’язнених у камері 
площею 25 м2), сирі та занедбані.

Делегацією було зафіксовано 18 камер очікування, так званих 
«боксів», кожна площею в 4 м2, які були обладнані невеличкими 
лавами, не мали доступу до денного світла та мали погану венти-
ляцію. Ув’язнені стверджували, що в таких «боксах» їх тримали 
аж по 8 годин без їжі та дозволу задовольнити фізичні потреби.

Слід також зазначити, що у семи камерах приміщення так зва-
ного «арештного дому» вікна були обладнані металевими грата-
ми, що значною мірою перешкоджало доступу денного світла та 
свіжого повітря до камери. Делегацією була висловлена вимога 
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про необхідність демонтажу грат і у відповідь отримано запев-
нення, що це буде зроблено негайно. Листом від 2 лютого 2010 р. 
українські органи влади підтвердили факт демонтажу всіх грат із 
вікон камер у так званому «арештному домі» київського СІЗО. 
ЄКПТ схвалює такий захід.

103. Фізичні умови в частині закладу, призначеній для три-
мання жінок, були дещо кращими. Зокрема, камери були менш 
переповнені (наприклад, 6 ув’язнених у камері площею 8 м2; 
16 ув’язнених у камері площею 27 м2). Камери мали гарний до-
ступ до денного світла, але рівень вентиляції був недостатнім і 
ув’язнені скаржилися на те, що влітку в камерах стає доволі жар-
ко. Санітарно-гігієнічне обладнання в камерах було повністю 
роздільне та мало як холодне, так і гаряче водопостачання. Деякі 
з камер були самостійно прикрашені ув’язненими та мали затиш-
ний вигляд.

...
104. У корпусі для засуджених ув’язнених-робітників були за-

безпечені найкращі умови ув’язнення у порівнянні і іншими кор-
пусами. Гуртожитки гарно освітлювалися, мали достатній рівень 
вентиляції та були охайними. У наявності були зручні меблі (ліж-
ка, столи та стільці або табуретки, кілька поличок та шафок) та 
ув’язнені могли мати власний радіоприймач або телевізор. Крім 
того, до складу цього корпусу входили спортивна зала, просторий 
«клуб», в якому ув’язнені могли переглядати фільми або грати у 
настільний теніс, а також каплиця.

105. Пенітенціарний заклад не забезпечує ув’язнених засобами 
особистої гігієни, крім мила. Як зазначалося у пункті 88, користу-
вання душем було обмежено одним разом на тиждень.

Стосовно продуктів харчування, заклад забезпечує триразове 
харчування. Кількість продуктів харчування виявилася достат-
ньою, але від ув’язнених було отримано багато скарг з приводу 
їхньої якості та одноманітності. Зокрема, заклад не забезпечував 
ув’язнених свіжими фруктами, яйцями або молоком (ці продукти 
не отримували навіть неповнолітні). Для поповнення свого харчо-
вого раціону ув’язнені більшою мірою покладалися на продуктові 
передачі від своїх родичів та покупки у магазині при пенітенціар-
ному закладі.

106. У світлі зазначених зауважень, КЗК рекомендує київсь-
кому СІЗО:
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–  вжити необхідних заходів з метою забезпечення кожного 
ув’язненого ліжком;

–  докласти енергійних зусиль для зменшення рівня перепов-
нення та більш рівномірного розміщення ув’язнених у до-
ступних приміщеннях, з метою забезпечення мінімум 4 м2 
корисної площі для кожного ув’язненого;

–  вжити заходів для забезпечення, у першочерговому поряд-
ку, доступу денного світла та відповідного рівня вентиляції у 
приміщеннях для ув’язнених;

–  вжити зусиль для відновлення приміщень для ув’язнених та 
забезпечення відповідного рівня гігієни;

– г арантувати ув’язненим доступ до відповідної кількості необ-
хідних засобів особистої гігієни та засобів для прибирання 
камер;

–  вжити серйозних зусиль для поліпшення якості та кількості 
продуктів харчування для ув’язнених, приділяючи особливої 
уваги конкретним харчовим потребам неповнолітніх.

Це також стосується рекомендації у пункті 89 стосовно досту-
пу до душу.

...
У СІЗО є бібліотека, яка налічує близько 27 000 книг. Пред-

ставники делегації були здивовані, коли дізналися, що особам, 
які перебувають у попередньому ув’язненні, заборонено видавати 
книги (крім Біблії) або газети з волі. КЗК хотіла б отримати від 
української влади коментарі з приводу такої заборони.

Єдиним регулярним позакамерним видом діяльності є прогу-
лянки на свіжому повітрі протягом однієї години на добу, які від-
буваються на вигульних дворах, що розташовані над блоками, де 
розміщуються ув’язнені. В силу своїх розмірів та конфігурації, ці 
пусті зони з високими стінами (площею від 16 до 60 м2) не дозво-
ляють ув’язненим виконувати фізичні вправи.

КЗК рекомендує, щоб українська влада вжила всіх необхідних 
заходів щодо організації для ув’язнених у київському СІЗО позака-
мерної діяльності (роботи, відпочинку / спілкування, освіти, спор-
ту). Крім того, Комітет рекомендує вжити заходів для організації 
більш відповідних вигульних дворів, які дозволять ув’язненим ви-
конувати фізичні вправи, а також спортивного інвентарю, що доз-
волить виконувати фізичні вправи у приміщенні та зовні.
...
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6. Охорона здоров’я
а. Вступ
123. Під час візиту у 2009 р. делегація була поінформована 

щодо пропозиції організувати робочу групу для дослідження пе-
редачі питань медичного обслуговування ув’язнених Міністерс-
тву охорони здоров’я. КЗК може тільки підтримати таку ініціа-
тиву, яка запроваджується із дотриманням зауважень пункту 142 
доповіді про результати візиту у 1998 р., а саме, що більший рівень 
залучення Міністерства охорони здоров’я до забезпечення заходів 
з медичного обслуговування у пенітенціарних закладах допомо-
же забезпечити ув’язненим оптимальний рівень здоров’я, а також 
реалізувати загальний принцип рівнозначності медичного обслу-
говування у порівнянні із зовнішнім суспільством. Комітет вис-
ловлює бажання отримати інформацію стосовно вжитих заходів 
відносно згаданої вище пропозиції.

За умов, що склалися, КЗК також підкреслює необхідність 
постійної професійної підготовки медичного персоналу пенітен-
ціарного закладу, з перспективою задовільного виконання ним 
своїх обов’язків. Комітету хотілося б бути поінформованим від-
носно національної політики з цього приводу.

124. У доповідях про результати попередніх візитів до України 
міститься низка рекомендацій, коментарів та вимог надати інфор-
мацію щодо медичного забезпечення в закладах пенітенціарного 
типу. Незважаючи на зусилля останніх років з боку української 
влади та доброзичливість і відповідальне ставлення медичних 
працівників у пенітенціарних закладах, що відвідувалися, надання 
медичного обслуговування ув’язненим залишається на проблема-
тично низькому рівні через брак персоналу, устаткування та кош-
тів. Під час візиту представниками делегації було вислухано низку 
скарг від ув’язнених закладу, що відвідувався, відносно затримок 
візитів до лікаря, браку медичних препаратів та неналежної якості 
лікування».

Г. Міжнародні звіти

1.  Доповідь країни за 2010 р. щодо прав людини та заходів 
Міністерства іноземних справ США, опублікована Бюро 
демократії, прав людини та праці, стосовно ситуації на 
Україні
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У відповідному витягу з цієї доповіді зазначено наступне:
«Після призначення нового Генерального прокурора 4 лис-

топада зафіксовано сплеск обвинувачень проти опозиційних 
політиків, що призвело до появи вибіркових та політично моти-
вованих судових переслідувань з боку уряду Януковича. У пе-
ріод з 1 листопада по 31 грудня звинувачення були пред’явлені 
колишньому Прем’єр-міністру України п. Юлії Тимошенко та 
більш ніж восьми високопосадовим членам її уряду за зловжи-
вання службовим становищем та / або нецільове використання 
державних коштів під час перебування на посаді. Допит обвину-
вачених осіб з боку державних обвинувачів, який часто тривав 
годинами та протягом кількох днів, і відмова у звільненні під 
заставу у деяких випадках ще більше поглиблювала відчуття 
політично мотивованого переслідування (див. розділ 4). Уряд 
стверджував, що метою переслідування не були опозиціонери і 
що водночас велося багато розслідувань у відношенні до членів 
правлячої партії; проте, за кількома виключеннями, останні були 
посадовцями невисокого рівня».

2. Резолюція Європейського парламенту

9 червня 2011 р. Європейський парламент прийняв резолю-
цію по Україні: справах п. Юлії Тимошенко та інших членів по-
переднього уряду. Наскільки це стосується справи у резолюції 
зазначено наступне:

«Європейський Парламент,
... G. беручи до уваги, що 12 попередніх високопоставлених 

службовців з уряду п. Тимошенко знаходяться у досудовому 
ув’язненні, включаючи... колишнього Першого заступника Мініс-
тра юстиції України Євгена Корнійчука, якого було заарештова-
но 22 грудня 2010 року за звинуваченням у порушенні закону у 
зв’язку із процедурами державних закупівель для надання юри-
дичних послуг...

І. беручи до уваги, що у попередній доповіді Данського Гель-
сінського комітету з прав людини стосовно суду над пп. Луценком 
та Корнійчуком перелічено масові порушення положень Європей-
ської конвенції з прав людини...

1. Наголошує на важливості забезпечення максимально мож-
ливого рівня прозорості під час розслідування, обвинувачення та 
судового процесу та застерігає проти будь-якого використання 
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кримінального закону у якості інструменту для досягнення полі-
тичних цілей;

2. Стурбований з приводу збільшення в Україні селективного 
обвинувачення представників політичної опозиції, а також дисп-
ропорційністю заходів, що застосовуються...

3. Нагадує владі України, що принцип колективної відпові-
дальності за рішення уряду не дозволяє обвинувачувати окремих 
членів уряду за ті рішення, що приймалися колегіально... »

СКАРГИ

1. Перші скарги від заявниці надійшли відповідно до Статті 2 
Конвенції стосовно серйозних проблем зі здоров’ям, коли вона 
була попередньо ув’язнена, та стосовно того факту, що вона не 
отримала відповідної медичної допомоги. Вона відмовилася 
від послуг лікарів, крім тих, яким вона довіряла, на предмет ме-
дичного обстеження та взяття у неї проб крові через підозру у 
неналежному лікуванні з боку медперсоналу пенітенціарного 
закладу. Її побоювання ґрунтуються на випадках, коли люди, 
яких лікував персонал в’язниці, згодом помирали.

Відмова з боку Уряду забезпечити заявницю належним ме-
дичним обслуговуванням та допустити до неї лікаря, якому 
вона довіряє, для її обстеження призводить до незадовільного 
медичного обслуговування. У заявниці були обґрунтовані по-
боювання стосовно тюремних лікарів, які не спромоглися на-
дати або надали невідповідну медичну допомогу або не вряту-
вали життя ув’язнених у київському СІЗО № 13.

2. Далі, відповідно до вимог Статті 3 Конвенції, заявниця 
скаржиться на умови тримання та відсутність адекватного ме-
дичного лікування у київському СІЗО № 13, що, за її словами, 
є принизливим ставленням, яке заборонено цим положенням 
Конвенції. Крім того, той факт, що у розпорядженні про три-
мання заявниці не були зазначені певні часові рамки, представ-
ляє для неї постійний психологічний стрес.

3. Згідно з п. 1 (b) Статті 5 Конвенції заявниця стверджує, 
що її необмежене часом тримання за нібито перешкоджання 
відправленню правосуддя та незгоду із встановленим законом 
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порядком не ґрунтувалося на фактах або національному зако-
нодавстві.

За словами заявниці, вона була присутньою на всіх засідан-
нях суду та прибувала на ці засідання вчасно. 5 серпня 2011 р. 
вона, спізнившись на засідання суду на 7 хвилин, пояснила 
своє спізнення тим фактом, що була виснажена 10-годинним 
судовим слуханням попереднього дня. Крім того, місце її фак-
тичного проживання та місце прописки були письмово зазна-
чені у справі відповідно до вимог національного законодав-
ства.

Далі вона стверджує, що суддя К. не надає будь-яких доказів 
щодо перешкод з боку заявниці відправленню правосуддя в 
межах того значення, що надається цьому терміну статтею 48 
КПК. У цьому положенні цей термін визначається як вчинен-
ня будь-якої дії, спрямованої на те, щоб схилити свідка чи по-
терпілого до відмови від показань або до надання завідомо не-
правдивих показань, схилити експерта до відмови від надання 
висновку чи надання завідомо неправдивого висновку, іншим 
чином сфальсифікувати докази у справі або затягнути розслі-
дування чи судовий розгляд справи, недотримання встановле-
ного порядку при розслідуванні та судовому розгляді справи. 
За словами заявниці, її тримання було вимогою ГПУ після її 
перехресного допиту з діючим Прем’єр-міністром, який був 
свідком обвинувачення.

Нарешті, заявницю було заарештовано як небезпечного 
злодія за допомогою спеціального підрозділу міліції, до скла-
ду якого входило 20 добре озброєних чоловіків та спеціальний 
броньований автомобіль, що очікував на неї на подвір’ї суду з 
8-ї ранку, ще задовго до початку слухання 5 серпня 2011 р.

4. Згідно з п. 3 Статті 5 Конвенції заявниця скаржиться, що 
суд першої інстанції підтримав рішення про тримання на не-
визначений період часу без розгляду жодних альтернативних 
запобіжних заходів.

5. Далі, згідно з п. 4 Статті 5 Конвенції заявниця скаржиться 
на те, що вона не могла ефективно оскаржити законність три-
валості та причин її досудового тримання. Апеляційний суд 
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відхилив її апеляцію на основі існуючої внутрішньої практики 
подовжувати термін тримання до закінчення судових слухань. 
Ним не були розглянуті причини такого рішення.

6. Заявницею подана низка скарг відповідно до пунктів 1 та 
3 (b) і (c) Статті 6 та Статті 13 Конвенції, в яких вона стверджує, 
зокрема, про брак справедливого судового розгляду з боку неза-
лежного та об’єктивного суду, порушення її прав на захист та брак, 
у цьому відношенні, ефективних засобів правового захисту.

7. Згідно зі Статтею 18 Конвенції разом зі Статтею 5 та 6 
Конвенції заявниця стверджує, що обвинувачення проти неї 
носять такий характер, який важко було б назвати криміналь-
ним злочином в країнах з іншою правовою традицією та який 
би не мав відношення до системи кримінального правосуддя. 
Її політична діяльність могла б потенційно мати політичні на-
слідки для політиків або дисциплінарні наслідки для держ-
службовців, але ніяк не кримінальні наслідки. Вона має велику 
підозру в тому, що її кримінальні справи були політичним за-
мовленням та є «вибірковим правосуддям», що порушує систе-
му кримінального правосуддя.

ПИТАННЯ СТОРОНАМ

1. Чи поводилися із заявницею з порушенням вимог Стат-
ті 3 Конвенції? Зокрема, чи відповідали умови тримання 
заявниці у київському СІЗО № 13, включаючи фізичні, 
санітарні та медичні, стандартним вимогам Статті 3 Кон-
венції? Більш конкретно, чи відповідав рівень лікарської 
допомоги вимогам Статті 3 Конвенції?

2. Чи відповідали взяття заявниці під варту та подальше 
тримання вимогам п. 1 Статті 5 Конвенції? Чи були вони, 
зокрема, виправдані однією або більше причин, зазначе-
них у п. 1 (b) або (c) Статті 5 Конвенції?

3. Чи були судом надані достатні та відповідні причини 
щодо тримання заявниці в контексті вимог п. 3 Статті 5 
Конвенції? Чи були розглянуті альтернативні заходи для 
забезпечення явки заявниці до суду?
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4. Чи могла заявниця використати процедуру, за допомо-
гою якої вона могла оскаржити законність свого триман-
ня, відповідно до вимог п. 4 Статті 5 Конвенції?

5. Чи має заявниця ефективний засіб захисту та право по-
зову щодо компенсації за своє тримання у разі порушен-
ня вимог пунктів 1, 3 та 4 Статті 5, у відповідності до п. 5 
Статті 5 Конвенції? 

6. Чи було взяття заявниці під варту та її тримання засто-
совано з іншою метою, ніж передбачено Статтею 5, всу-
переч Статті 18 Конвенції?

КОМЕНТАР ДО КОМУНІКОВАНОЇ СПРАВИ 
«ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА ТИМОШЕНКО 

ПРОТИ УКРАЇНИ»

«Господь, твоя воля! — сказав високий. — Чому ви ніяк не може-
те примиритися зі своїм становищем? Ні, вам неодмінно потрібно 
злити нас, і цілком даремно, бо ж ми вам зараз найбільш близькі 
люди на світі.

...Справді, ви поводитеся гірше дитини. Чого ви хочете? Нев-
же ви думаєте, що ваш величезний страшний процес закінчиться 
скоріше, якщо ви станете сперечатися з нами, з вашою охороною, 
про всілякі документи, про ордери на арешт? Ми — нижчі чини, ми і 
в документах майже нічого не тямимо, наша справа вартувати вас 
щоденно по десять годин і одержувати за це платню. Для цього ми 
і приставлені, хоч, звичайно, ми цілком можемо зрозуміти, що вищі 
власті, яким ми підпорядковані, перш ніж дати розпорядження про 
арешт, точно встановлюють і причину арешту, і особу арешто-
вану. Тут помилок не буває. Наше відомство — наскільки воно мені 
знайомо, хоч мені знайомі лише нижчі чини, ніколи, за моїми відо-
мостями, само серед населення винних не шукає: вина, як сказано 
в законі, сама притягує до себе правосуддя, і тоді властям дово-
диться посилати нас, тобто варту. Такий закон. Де ж тут можуть 
бути помилки?»

Франц Кафка. Процес (1915 р.)1

1 Переклад В. Буткевича.
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«Аргументи, подані адвокатом відповідачів, є достатньо ва-
гомими і переконливими і повинні бути визнані плодом глибоких і 
серйозних роздумів, бо не варто суду з легкістю навмання прого-
лошувати чиє-небудь відлучення, оскільки будучи оприлюдненим з 
легкістю і навмання, воно може не влучити в ціль, а в результаті 
своєї виняткової могутності вразити самого глашатая. Аргумен-
ти представника звинувачення говорять про його високу ступінь 
вченості і ерудиції, і це є істинно глибоке море, в якому неможливо 
досягнути дна. 

Джуліан Барнс. Історія світу в 101/2 главах (1989 р.)1

Згідно з повідомленням секретаріату Суду від 19 грудня 
2011 р. Європейський суд з прав людини вирішив 14 грудня 
2011 р. розглянути заяву, подану Юлією Тимошенко, колиш-
нім Прем’єр-міністром України, щодо її тримання під арештом 
у Києві за прискореною процедурою. Таке рішення цілком уз-
годжується з Регламентом ЄСПЛ, правило 40 якого (Термінове 
сповіщення про заяву) закріплює: «У невідкладних випадках і 
з дозволу голови палати Секретар може, без шкоди для проце-
дурних заходів, будь-якими наявними засобами поінформувати 
Договірну Сторону, якої стосується заява, про надходження цієї 
заяви та стисло викласти її суть», а правило 41 (Черговість роз-
гляду заяв) допускає таке: «Для визначення порядку, в якому 
Суд повинен розглядати справи, береться до уваги важливість 
і невідкладний характер питань, яких стосується справа, харак-
тер цих питань визначається на основі критеріїв, встановлених 
Судом. Палата і голова палати можуть, однак, відступити від 
цих критеріїв і надати першочерговість окремій справі».

У нашому випуску, присвяченому ст. 3 Конвенції, ми охо-
пили дві стадії судочинства в ЄСПЛ: прийняття рішення 
щодо прийнятності (див. справу «Олександр Петрович Кула-
ков проти України») і судові рішення по суті. Оскільки у суд-
дів і адвокатів виникли запитання з приводу того, що передує 
прийняттю рішення ЄСПЛ щодо прийнятності і в який спосіб 
Європейський суд з прав людини готує справу для вирішен-

1 Переклад В. Буткевича.
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ня на прийнятність, в цьому випуску ми вирішили розглянути 
вказану справу на стадії комунікації.

Головна мета, яку переслідує Суд на стадії комунікації, — це 
з’ясувати, наскільки заява заявника є обґрунтованою. Не всі 
заяви, які надходять до Суду, є обґрунтованими. Переважна 
більшість відображають нічим не підкріплені «порушення», 
в яких переконаний заявник. За статистикою це майже 95 % 
усіх заяв, які надходять до Суду. Решта заяв — це ті, які Суд 
вважає достатньо аргументованими заявником чи ті, в яких він 
сумнівається на предмет того, чи було порушення Конвенції. 
В обох випадках він інформує Уряд про заяву, яка надійшла, і 
формулює свої запитання до Уряду для уточнення суті справи 
і для подальшого вирішення, чи варто справу визнавати прий-
нятною для подальшого розгляду. Справа на стадії комунікації 
найменше розглянута в юридичній науково-дослідній і прак-
тичній літературі, а тому в розкритті питань комунікації нерід-
ко зустрічаються домисли, суб’єктивні обґрунтування і прос-
то позаправові роздуми. Слід пам’ятати, що комунікація — це 
не данина формальності певній стадії судочинства, це етап, на 
якому Суд почав вирішувати долю заяви, яка надійшла.

Комунікації не може бути, якщо заява не відповідає вимогам 
Конвенції (насамперед, ст. 35) чи не потребує додаткового вив-
чення. Отже, для того, щоб заява була комунікована, тягар дове-
дення заявленого порушення Конвенції лежить на заявникові. 
Слід зазначити, що це достатньо вагомі вимоги як за формою, 
так і за змістом. Заява має бути подана на стандартному форму-
лярі, але якщо заявник при цьому не вкладається в правило шес-
ти місяців (йдеться про остаточне вирішення справи на націо-
нальному рівні), то він може скористатися попереднім листом.

Заявник має подати всю інформацію по справі, яку він 
вважає доречною, документи і матеріали на її підтвердження. 
В разі дотримання таких вимог його заява одержує свій но-
мер, в якому перша цифра — це порядковий номер тих заяв, 
які були подані в Суд від держави, а друга цифра — рік подачі 
заяви. Заява «Юлія Володимирівна Тимошенко проти України» 
зареєстрована під номером 49872/11.
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Якщо заява не відповідає вимогам Конвенції і Регламенту 
Суду як по суті оскаржуваного в ній, так і тій інформації (ос-
новній і додатковій), яка її супроводжує, вона відхиляється в 
адміністративному порядку. Заява і супроводжуючі документи, 
які відповідають цим вимогам, направляються в правовий від-
діл Секретаріату тим юристам, які працюють по цій Державі. 
По ній визначається відповідний юрист-референт, який має 
перевірити суть заяви і відповідність їй надісланих документів 
і матеріалів для визначення Судом питань комунікації, непри-
йнятності чи прийнятності справи.

Отже, комунікація є важливою складовою судочинства, коли 
Суд вважає скарги заявника такими, що заслуговують на увагу. 
Фактично вона підтверджує те, що тягар доведення переносить-
ся з заявника на державу-відповідача. Держава доводить, що 
заявлене заявником не відповідає дійсності, чи погоджується із 
заявником і пропонує йому дружнє врегулювання, а Суду подає 
документи щодо гарантій відновлення порушення прав заяв-
ника і відшкодування йому моральної і матеріальної шкоди. В 
разі, коли Держава спростовує скарги заявника, її спростування 
надсилається заявнику і він має висловити і направити свою від-
повідь в Суд: з чим він погоджується і чому, що він заперечує і 
на яких підставах, а з яких позицій, заявлених державою, він не 
може надати відповідної інформації і чому.

Текст з викладенням обставин справи обговорюється Су-
дом, який його в кінцевому підсумку затверджує і формулює 
питання сторонам (до відповіді Держави заявник повинен мати 
змогу зорієнтуватися в питаннях, які зацікавили Суд, і підготу-
ватися до визначення своєї позиції з них).

Слід зазначити, що не всі аспекти справи, які обговорював 
Суд, викликають відповідні питання до сторін: по деяких з них 
у суддів уже склалася певна переконаність під час обговорення 
справи, як тому, що вони не мають відношення до справи, так і 
тому, що судді вже дійшли певної думки з приводу заявлених 
питань, а ще й тому, що судді хочуть одержати первинну до-
даткову інформацію з тим, щоб з’ясувати інші питання шляхом 
додаткових питань чи слухання справи в Суді.
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Отже, заявлені заявником порушення відповідних статей 
Конвенції не завжди мають збігатися зі статтями, по яких Суд 
поставив питання перед сторонами. У справі «Юлія Володими-
рівна Тимошенко проти України»  йдеться про статті 2; 5 § 1 (b), 
§ 3, § 4; 6 § 1, 3 (b) і (с); 13; 18, а Суд поставив перед сторонами 
питання по статтям: 3; 5 § 1 (b) і (с), § 3, § 4, § 5; 18.

Документ комунікації слід розглядати як підготовчий до 
вироблення тексту про прийнятність чи неприйнятність заяви. 
У такій підготовчій діяльності сторони мають звертати увагу 
на всі аспекти: від того, як Суд викладає факти і які саме, які 
акти внутрішньодержавного права він цитує (і тут варто заду-
матися, чому і які з численних міжнародно-правових актів і ре-
комендацій він наводить (знов-таки, варто звернути увагу на 
їх спрямованість, адже це допоможе сторонам у конкретизації 
їх позицій), як викладається скарга заявника і самі питання до 
сторін (на цій стадії насамперед до Уряду)).

Справа «Юлія Володимирівна Тимошенко проти України» 
менш за все стосується порушення ст. 2 Конвенції, хоча наяв-
ність окремих аспектів такого проглядається. Наскільки вони 
є переконливими, можна побачити, розглянувши окремі ас-
пекти, згадані в коментарі щодо застосування ст. 2 Конвенції 
(див. дане видання, с. 199 і 614). Але вона надзвичайно цікава 
в плані з’ясування, як може національний суд нехтувати між-
народними зобов’язаннями своєї держави і тими законами, які 
обов’язкові для застосування тими ж таким судами; який низь-
кий, далекий від професійного їхній рівень розуміння і засто-
сування таких законів; чому такий суд не можна вважати спра-
ведливим судом відповідно до стандартів судової практики 
Європейського суду з прав людини і вимог Європейської кон-
венції з прав людини; чому кваліфікація суддів подібних судів 
настільки не відповідає вимогам Європейської конвенції з прав 
людини і побудованій на її основі судовій практиці ЄСПЛ, що 
збільшення таких рішень, як у цій справі (як суду першої ін-
станції, так і апеляційного суду) загрожує відчуженню нашої 
правозастосовчої системи і практики від європейського право-
вого простору. Більше того, подібні недолугі національні судові 
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рішення мають всі шанси не лише перекрити Україні вступ в 
Європейський Союз, а й викликати, щонайменше, призупи-
нення прав членства в Раді Європи (не кажучи вже про те, що 
зняттю моніторингу з України вони також не сприяють). То чи 
варто українським судам переходити з суто своєї професійної 
діяльності на невластиву судам політику?

Враховуючи суспільний резонанс, який викликала ця спра-
ва в українському суспільстві, в європейському правовому 
просторі та й у світовій спільноті загалом, ми розглянемо її де-
тально (як то зроблено по справі Гонгадзе у цьому виданні) з 
аналізом на відповідність європейським правовим стандартам 
і нашим міжнародно-правовим зобов’язанням діяльності слід-
чих, експертів, прокуратури, суддів, адвокатів та всіх інших, 
хто мав відношення до цієї справи — пряме чи опосередковане 
(останні починаючи від Президента України до пересічних гро-
мадян, які також прямо чи опосередковано могли впливати на 
хід вирішення цієї справи).

Але поки що заявниця в цій справі, в силу того, що на час 
подання її заяви в Європейський суд з прав людини ще не 
було рішення суду, порушила, як можна прогнозувати, лише 
частину питань про правопорушення, які вчинено щодо неї, 
тому ми не будемо виходити за межі висунутих нею звину-
вачень щодо держави. Отже, будемо послідовними. Оскільки 
заявниця скаржиться на порушення у тому числі і ст. 2, якій 
присвячено цей випуск, публікація охопить лише документ 
комунікації по цій справі (як тому, що, як вже зазначалося, 
для заявлення порушення ст. 2 потрібні більш вагомі докази, 
щоправда, здається, на етапі післясудових рішень їх кількість 
зростає). У подальшому ми прокоментуємо всі стадії про-
ходження цієї справи в Європейському суді з прав людини. 
Оскільки національне судочинство дало прикрий приклад, 
думаю, він стане показовим для студентів юридичних факуль-
тетів щодо того, як слід розуміти поняття «суд» і «справедли-
вий суд» (саме про останній йдеться в Європейській конвен-
ції з прав людини). У подальшому ми плануємо  підготувати 
видання, присвячені статтям 5, 6 Конвенції та іншим, які зга-
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дані у цій справі, а отже, крок за кроком прокоментуємо всі її 
аспекти.

Отже, ми маємо наразі справу, яка комунікована. Викладаю-
чи обставини справи, Суд розкриває її історію, яка стосується 
переважно характеристики Ю. Тимошенко і президента В. Яну-
ковича на предмет їх впливовості в українському суспільстві.

Очевидно при обговоренні тексту документа комунікації Суд 
торкався питання можливого впливу Президента на хід націо-
нального судового розгляду справи. Сам Президент України не-
одноразово заявляв у ЗМІ, що він розуміє стурбованість певної 
частини суспільства з приводу цієї справи, але не може впли-
нути на ситуацію. В якості пояснення, як правило, наводилось 
два аргументи: такий закон в Україні, хоча він і явно застарілий, 
але він залишається законом, і що Президент не може впливати 
на суд, інакше суд перестане бути незалежним і справедливим. 
Обидва аргументи в цій справі не спрацьовують і ось чому. Ніхто 
не закликає главу держави скасовувати чинні закони — це має 
робити парламент. Ніхто не говорить, щоб Президент впливав 
на суд — це було б дійсно порушенням принципу незалежності 
суду, а його рішення навряд чи хто визнав би справедливим.

Мова йде про те, щоб припинили вибірково застосовува-
ти закони, ті, які більше влаштовують владу чи певних мож-
новладців. Хотів Президент того чи ні, але він опосередкова-
но виправдав такий спосіб застосування законів. По-перше, в 
Конституції України записано: «ст. 102... Президент України 
є гарантом... додержання Конституції України, прав і свобод 
людини і громадянина». Чому ж тоді в цій справі проігноро-
вані положення Конституції України, розділу ІІ «Права, сво-
боди та обов’язки людини і громадянина»? Який закон може 
перекреслити ст. 3 Конституції: «Людина, її життя і здоров’я, 
честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні 
найвищою соціальною цінністю»?  На якій підставі це поло-
ження перетворено в цій справі на пусту декларацію і хто має 
відповісти за це?

Ще один приклад. Купу паперу списано, численну кіль-
кість публікацій видано, щоб ще і ще раз довести: ратифіко-
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вана Конвенція про захист прав людини 1950 р. є частиною 
законодавства України і має переваги перед іншими закона-
ми, що їй суперечать. Чому ж тоді в цій справі положення 
Конвенції холоднокровно проігноровані і досить послідовно 
і систематично порушувалися? А в ній дається досить чітка 
відповідь, як мали  б вирішуватися подібні справи. Але в ре-
зультаті маємо неодноразові порушення Конвенції. І якщо 
Суд визнає, що Україна в цій справі порушила Конвенцію, хто 
в Україні відповість за таку «послугу» своїй державі, причому 
умисну, оскільки не знати про чітко сформульовані заборони 
в Конвенції він не міг?

А в Законі України «Про міжнародні договори України» 
чітко записано: Стаття 19. п. 2 «Якщо міжнародним договором 
України, який набрав чинності в установленому порядку, вста-
новлено інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному 
акті законодавства України, то застосовуються правила міжна-
родного договору».

По-друге, варто звернути увагу ще на такі положення Конс-
титуції України: «Стаття 8. В Україні визнається і діє принцип 
верховенства права. Конституція України має найвищу юри-
дичну силу. Закони та інші нормативні акти приймаються на 
основі Конституції повинні відповідати їй. Норми Конституції 
є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту консти-
туційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо 
на підставі Конституції України гарантується»; «Стаття 22... 
Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути 
скасовані».

Свого часу (13 червня 2007 р.) Пленум Верховного Суду 
України прийняв постанову № 8 «Про незалежність судової 
влади», в якій встановив: Відповідно до статей 8 і 22 Конститу-
ції України не підлягають застосуванню судами закони та інші 
нормативно-правові акти, якими скасовуються конституційні 
права і свободи людини і громадянина, а також нові закони, які 
звужують зміст та обсяг встановлених Конституцією України 
і чинними законами прав і свобод». Невже це роз’яснення не 
було відоме тим, хто застосовував закони в цій справі?
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По-третє, в цій справі не пощастило не лише Конституції 
України. Закони, які не відповідали вибірковому підходу, теж 
були проігноровані. Лише один приклад. В Україні діє закон 
від 23 лютого 2000 року «Про виконання рішень та застосуван-
ня практики Європейського суду з прав людини» (Відомості 
Верховної Ради (ВВР) України. — 2006 р. — № 30. — Ст. 260. 
Із змінами, внесеними згідно із Законом № 3135-VI (3135-17) 
від 15.03.2011, ВВР України. — 2011. — №. 39. — Ст. 391). Його 
було перекладено (як тепер видно, лише з пропагандистською 
метою) англійською мовою і поширено в Раді Європи. Ук-
раїнським дипломатам було рекомендовано популяризувати 
його. Закон, дійсно, досить багато зобов’язань покладає на Ка-
бінет Міністрів України, Прем’єр-міністра України, державну 
виконавчу службу, орган, відповідальний за забезпечення пред-
ставництва України в Європейському суді з прав людини та ви-
конання його рішень (очевидно, у цій справі він, що стосується 
застосування рішень ЄСПЛ, не впорався) і навіть на суд.

Стаття 17 Закону закріплює: «Суди застосовують при роз-
гляді справ Конвенцію та практику Суду як джерело права». 
Суд не тільки не взяв до уваги цю норму, а й більше того, за-
стосував ті закони, про невідповідність яких Конвенції йдеться 
в рішеннях ЄСПЛ. Отже, навіть за законами України суд мав 
застосувати норми Конвенції, а не закони, що їй суперечать. 

По-четверте, слід чітко усвідомити, що Україна ввійшла в 
європейський правовий простір, в якому діють стандарти за-
хисту прав і свобод людини значно вищі, ніж ті, що ми маємо 
(особливо в кримінальному судочинстві). Наше посилання 
на національний закон нікого не переконає. Потрібно діяти 
згідно з європейськими стандартами. Наша затята впертість 
в їх ігноруванні може лише призвести до вжиття відповід-
них заходів. А їх у європейської спільноти більш ніж достат-
ньо: від моніторингу до призупинення прав членства в Раді 
Європи; від заборони видачі віз особам, причетним до пору-
шень, до замороження відносин; від замороження банківсь-
ких вкладів до блокування приватно-правової діяльності і т. 
д. Всі такі заходи не сприяють розвитку України, а ведуть до 
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її ізоляції від демократичних країн. То чи варта такої ціни 
наша впертість?

Документ про комунікацію у справі «Юлія Володимирівна 
Тимошенко проти України» значну увагу приділяє криміналь-
ним справам проти заявниці, умовам її тримання в Київсь-
кому СІЗО № 13 і, власне, скаргам заявниці. Останні саме і 
з’явилися у зв’язку з ходом розгляду кримінальної справи і 
умовами тримання в Київському СІЗО № 13. Що стосується 
ст. 3, про порушення якої говорить заявниця, то основні стан-
дарти, яких слід дотримуватися, щоб виконати зобов’язання 
держави за цією статтею, нами викладені в розділі «Особли-
вості з’ясування правового змісту ст. 3 ЄКПЛ та застосування 
основних стандартів»1 

Що стосується скарги відповідно до ст. 2 Конвенції «Пра-
во на життя», то знову ж таки, розкриттю основних критеріїв 
і стандартів дотримання цієї статті присвячено цей випуск. 
У ньому ми приділяємо увагу і таким питанням, які порушила 
в своїй заяві заявниця: «відмова з боку Уряду забезпечити на-
лежним медичним обслуговуванням», «ненадання відповідної 
медичної допомоги». Практично ця саме скарга висловлена і 
щодо ймовірного недотримання державою зобов’язань за ст. 3 
Конвенції: «брак адекватного медичного лікування у київсь-
кому СІЗО № 13». Малоймовірно, що Суд знайде різницю в 
ступені жорстокості неналежної поведінки між: «відмовою за-
безпечити медичною допомогою», «ненаданням медичної до-
помоги» і «браком адекватного медичного лікування». Все це 
однаковою мірою належить до сфери дії ст. 3 Конвенції. Впев-
неність в цьому посилюється ще й такими скаргами, як «не-
відповідні ст. 3 умови утримання у СІЗО № 13», «принизливе 
ставлення до заявниці», «наявність у заявниці психологічного 

1 Див. Європейський суд з прав людини. Судова практика. Випуск перший. Стаття 3 
ЄКПЛ. Заборона Катування. У трьох частинах. Частина перша-друга. За загальною 
редакцією судді Європейського суду з прав людини у відставці, доктора юридичних 
наук, професора В. Г. Буткевича. — К.: Редакція журналу «Право України», 2011. — 
С. 791–895). Порівнявши із зазначеними в розділі стандартами основні факти і рішен-
ня в цій справі, можна виявити найбільш очевидні порушення в ній.
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стресу через відсутність у розпорядженні про тримання зазна-
чених певних часових рамок».

Отже, можна допустити, що ймовірно скарга по ст. 2 суттєво 
не вплине на прийняття рішення про прийнятність і основна 
увага Суду буде сконцентрована на ймовірних порушеннях 
ст. 3 та інших статей Конвенції.

У тексті документа про комунікацію йдеться і про інші 
скарги заявниці, зокрема щодо ст. 5, п. 1 (b) — необмежене 
тримання всупереч положенням Конвенції і національному 
законодавству, «арешт як небезпечного злодія за допомогою 
спеціального підрозділу міліції»; п. 3 — підтримка судом пер-
шої інстанції рішення про тримання на невизначений період 
часу без розгляду жодних альтернативних запобіжних заходів; 
п. 4 — відсутність можливості ефективно оскаржити закон-
ність тривалості та причин досудового тримання (тут апеля-
ційний суд існуючу внутрішню практику поставив вище ви-
мог Конвенції і судової практики Європейського суду з прав 
людини).

Редакція видання планувала розкрити зміст, судову прак-
тику, критерії і стандарти правомірної поведінки згідно зі 
ст. 5 Конвенції в шостому випуску. По цій статті заплановано 
опублікувати три томи, в яких детально розкрити загальні пи-
тання, дати переклад найбільш важливих рішень ЄСПЛ, які 
стосуються вказаної статті, навести основні критерії і стан-
дарти, підготувати відповідні коментарі по темі статті, як і 
опублікувати основні міжнародні документи і матеріали по 
сфері дії вказаної статті. Враховуючи прохання підготувати 
це видання якомога швидше, ми, очевидно, змінимо порядок 
публікацій.

Але наступне видання буде присвячено ст. 6 Конвенції 
«Право на справедливий суд», на порушення якої заявниця та-
кож скаржиться в своїй справі (щодо порушень статей 13, 18 
та ін., то вони будуть детально проаналізовані у відповідних 
випусках).

Як показала практика застосування (чи незастосування) 
ст. 6 Конвенції в Україні, вона є чи не найбільш складною в ро-
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зумінні її юристами-теоретиками і практиками. Саме тому ми 
запланували видати вже в цьому році по ст. 6 Конвенції три 
томи (частина 1) — загальні принципи і стандарти застосуван-
ня статті; три томи (частина 2) — цивільне право і процес та 
адміністративна практика і завершити видання трьома томами 
(частина 3) — кримінальне право і процес.

До роз’яснень, коментування, розкриття визначених Євро-
пейським судом з прав людини критеріїв і стандартів по ст. 6 
Конвенції залучені судді і юристи-референти ЄСПЛ, відомі 
вчені, практики як в Україні, так і за кордоном. Відчутні на-
працювання з цієї статті мають і вітчизняні судді (тут можна 
згадати хоча б змістовну монографію судді Верховного Суду 
України О. Прокопенко «Право на справедливий суд: концеп-
туальний аналіз і практика реалізації», Харків, 2011).

Отже, більш детально скарга заявниці у справі «Юлія Тимо-
шенко проти України» буде розглянута в наступному виданні 
вже в цьому році. Тут лише зазначимо, що як сказано в документі 
про комунікацію, «заявницею подана низка скарг відповідно до 
§ 1 та 3 (b) і (с) ст. 6 Конвенції..., в яких вона стверджує, зокрема, 
про брак справедливого судового розгляду з боку незалежного 
та об’єктивного суду, порушення її прав на захист...»

Таким чином, йдеться про «брак справедливого судового роз-
гляду». Як розуміти «справедливий судовий розгляд»? У чис-
ленних міжнародних пактах і конвенціях, які ратифікувала Ук-
раїна, а також документах рекомендаційного характеру досить 
детально і популярно розкриті основні стандарти і критерії 
«справедливого судового розгляду». Сотні рішень з цього при-
воду прийняв Європейський суд з прав людини, у тому числі і 
значну частку щодо українських справ. Сформульовано десят-
ки стандартів, яких кожна держава зобов’язана дотримуватися 
у своїй правозастосовчій практиці. Всі вони будуть розкриті в 
наступному випуску, а тут лише зупинимося на зазначенні тих 
стандартів, відсутність порушення яких у цій справі уряду Ук-
раїни буде проблематично чи малоймовірно довести. Це, зок-
рема: 1) право на доступ до суду, коли йдеться про незалежний, 
безсторонній суд; 2) право на рівні процесуальні можливості; 
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3) право на публічний судовий розгляд; 4) право на судовий 
розгляд незалежним судом; 5) право на розгляд, який прово-
дить неупереджений суд; 6) право на презумпцію невинуватості; 
7) право мати достатній час і можливості для підготовки свого 
захисту; 8) право звинуваченої на виклик і допит свідків на свій 
захист на тих же умовах, що і свідків, які свідчили проти неї; 
9) право звинуваченої робити допит свідків, які свідчили проти 
неї; 10) право бути засудженою за власної присутності; 11) право 
на мотивоване судове рішення; 12) право не бути переслідува-
ною повторно за звинуваченням, по якому вже було прийняте 
остаточне рішення. Чому тут висловлюються сумніви щодо «ма-
лоймовірності» чи «проблематичності»? Візьмемо для прикладу 
хоча б останні два стандарти. Як можна довести, що суд прийняв 
мотивований вирок, коли в ньому взагалі відсутня юридична 
мотивація? Не можна ж вважати мотивацією такі вислови: «суд 
критично сприймає доводи сторони захисту», «показання свідка 
не є показаннями свідка» (то чому тоді суд вважає його свідком і 
що він дав показання? Відіслати до певної статті — то не є моти-
вація, а є шлях уникнення мотивації, яка, мабуть, виявилась для 
суду не під силу), «суд вважає, що показання свідків жодним чи-
ном не спростовують» (коли йдеться про мотивацію, то це треба 
довести, а не декларувати) і т. п.

У вироку належним чином викладені факти, в яких суд був 
зацікавлений, і показання свідків, як правило, з боку обвинува-
чення. Суд не навів, неупереджено і повноцінно, показань свід-
ків з боку захисту і не зміг чи не схотів дати правові мотиви на 
рівні сучасних стандартів судового розгляду. Таке судове рішен-
ня (до речі, дуже нагадує ті, які готувалися колись в кабінетах) 
розраховане на те, що йому повірять, але нині уже інший рівень 
правової культури у громадян. До речі, його може написати і лю-
дина без юридичного фаху, ніяких складнощів, як можна в цьому 
пересвідчитися, немає. Відібрати факти, свідків, назвати статті і 
винести вирок. Сьогодні цього не просто замало, а така процеду-
ра сама по собі порушує чинні стандарти правосуддя.

Що стосується стандарту «право не бути переслідуваним пов-
торно», то тут мало що можна додати. Очевидно, фахівці зі Служ-
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би безпеки України, які ознайомилися з остаточним рішенням 
Верховного Суду України з цього приводу, мають ще звернути 
увагу на Протокол № 7 до Конвенції і знову ж таки на численні 
рішення Європейського суду з прав людини. Не варто й казати 
про те, що і з цього приводу Україна поставлена в непривабливу 
ситуацію, бо ж дуже важко доводити зарубіжним колегам, що ми 
право шануємо, розуміємо свої міжнародні зобов’язання.

Щоправда, справа, що розглядається, є дуже слабкою під-
могою в цьому. Бо ж виявляється ми не бачимо різниці між 
публічно-правовими і приватно-правовими відносинами, не 
вміємо виявляти і юридично грамотно пояснювати причин-
но-наслідковий зв’язок, плутаємо позицію обвинувачення з 
показаннями свідків з боку обвинувачення, не розрізняємо 
досудового обвинувачення слідчих з позицією обвинувачення 
в суді, не можемо з’ясувати юридичного значення організацій-
но-розпорядчих документів; те, що властиве всім політичним 
діячам — «бажання (уже й за бажання можна карати) створити 
собі позитивний імідж ефективного керівника держави», нашій 
заявниці визначено як кримінальний злочин.

Питань по цій справі виникає багато і очевидно, що всі вони 
не вичерпуються нинішньою комунікацією. Цікаво буде знати, 
чи всіма самостійно господарюючими суб’єктами суд буде в 
майбутньому опікуватися так, як в цій справі, — визнаватиме 
їхні збитки державними — і чому він так не вчинив в ситуації 
з «Совтрансавто-Луганськ». Натомість у цій справі «Нафтогаз 
України» могла звернутись до суду з позовом до заявниці щодо 
нанесеної шкоди, але це зробили за неї. Знову ж таки, чи буде 
підтримана ця практика в майбутньому і щодо інших самостій-
но господарюючих суб’єктів?

Отже, запитань багато. Почекаємо, чим завершиться комуні-
кація. Тут, окрім визначення позиції держави, відповідь на цю 
позицію має надійти від заявниці. Це не лише формальність, а 
й можливість заявниці скористатися тим, в чому їй відмовили 
в національному суді (тут все важливо, що підтверджує скарги: 
документи, експертизи, свідчення свідків, правові, фактичні та 
інші джерела і матеріали).
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P. S. Після виголошення вироку судом першої інстанції, а 
особливо після його оперативного підтвердження апеляційним 
судом м. Києва, до автора зверталися, насамперед, судді, у тому 
числі й Верховного Суду України (нині діючі і у відставці), до-
статньо знані державні діячі. Якщо підсумувати всі запитання 
в одне, то воно може бути сформульовано приблизно так: а що 
з нами можуть зробити, ми є суверенна держава і ніхто нам не 
може давати вказівок; а судді є незалежними і на них не може 
поширюватися відповідальність за їх рішення.

Очевидно, що таке розуміння правозастосування далеке від 
того, яке має бути. Ніхто, у тому числі держава, не кажучи вже 
про суддів, не може не відповісти за свої порушення права, а 
тим більше у сфері кримінального права. Тут не можна захова-
тися ні за суверенітет, ні за незалежність.

Слід пам’ятати, що держава сама виявила бажання стати 
членом європейського співтовариства в рамках Ради Європи. 
Ніхто її до цього не силував. А коли вона туди ввійшла, то має 
дотримуватися європейських стандартів захисту прав людини 
і, звичайно, своїх, якщо вони не суперечать тим, що закріплені 
в Конвенції і судовій практиці ЄСПЛ. У іншому разі покажуть 
на двері, а далі нехай народ сам вирішує, чи він заслуговує на те, 
щоб його лідери і в даному випадку, його суд, добилися, щоб від 
нього відвернулися. Декому хочеться, щоб гарячий лід спри-
ймався як нормальне явище:  і в Раді Європи хочеться бути, і 
жити, як то було раніше, не відмовимося.

Отже, чому не можна плутати те, що визначається європей-
ськими стандартами як незалежний, неупереджений і справед-
ливий суд, з тим судом, який нехтує положеннями Конвенції і 
чи то через професійну непідготовленість чи умисне рішення 
проігнорував закон своєї ж держави «Про виконання рішень 
та застосування практики Європейського суду з прав людини». 
По-перше, у кращому випадку це загрожує стриманим ігнору-
ванням з боку своїх європейських (і не тільки) колег і звинува-
ченням у непрофесійності.

Тут, насправді, більше запитання не до самого судді, а до 
процедури його призначення. Вже згадуваний у цій справі 
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Стамбульський протокол рекомендував, щоб у таких ситуа-
ціях особи призначалися об’єктивно, а не цілеспрямовано (за 
вказівкою) для вирішення подібних справ «через відсутність у 
останніх знань і досвіду, відсутність гарантій неупередженос-
ті або з причин важливості справи», з якою вони можуть не 
справитись. У тому, що в цій справі судді (і першої інстанції, і 
апеляційного суду) показали поверхові знання міжнародного 
права і міжнародних зобов’язань своєї держави, у мене не ви-
никає сумнівів.

Мені не зрозумілі спроби окремих юристів досить повер-
хово витлумачити суть справи. Слід все-таки пам’ятати, що на 
сьогодні немає проблеми в наявності міжнародно-правових ак-
тів і рішень міжнародних судів, в тому, що міжнародні проти-
правні рішення можуть приймати і національні суди. І для того 
п. 1 ст. 35 Європейської конвенції з прав людини вимагає, щоб 
були «вичерпані всі національні засоби юридичного захисту», 
щоб помилки своїх суддів держава сама могла виправити. 

Національний суд може порушити міжнародно-правові 
зобов’язання своєї держави, неправильно витлумачивши за-
кон, який безпосередньо виходить на сферу міжнародних 
зобов’язань держави, застосувавши закон, який суперечить 
міжнародним зобов’язанням держави (приклад у цій справі) 
чи іншим способом. Судді в таких випадках, як правило, до-
сить активно захищають свою позицію тим, що діяли у суворій 
відповідності із законом держави, але забувають, що вони лу-
каво чи ні, навмисно чи через професійну непідготовленість не 
застосували положення міжнародного договору, який також є 
національним законом і до того ж має перевагу перед тим зако-
ном, який вони застосували.

Завершуючи розгляд ситуації з правопорушеннями суддів, 
слід пам’ятати, що тут не можна обмежуватися самими рішен-
нями суду. Європейська конвенція з прав людини, зокрема, що 
стосується ст. 6 говорить не тільки про судове рішення. Тут 
йдеться про правосуддя (діяльність суду, у тому числі) в більш 
широкому розумінні. Судові органи зобов’язані вести судо-
чинство відповідно до європейських стандартів правосуддя 
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(тут йдеться і про неналежне ведення судочинства, і про немож-
ливість проявів недбалості, однобічного підходу, упередженості 
тощо). Суддя завжди має пам’ятати, що він вирішує долю лю-
дини і його емоції, нестриманість, незнання, як і ангажованість 
і т. п., то є критерії, які «працюють» на його відповідальність, не 
виключається, що і кримінальну, якщо вони набрали відповід-
ної інтенсивності зухвалості, упередженості, умисності (див. 
справи: Tomasi v. France, G. Lombardi v. Italy, Portington v. Greece, 
Clooth v. Belgium та ін.).

Щоправда, тут важливо пам’ятати, що відповідальність суд-
ді не обмежується внутрішньодержавним правом, а нерідко 
викликає відповідальність держави за його дії. І тут хотілося б 
зазначити ще раз, що не варто покладати надію на суверенітет, 
незалежність, за якими хочеться заховати відповідальність.

Держава-член міжнародного співтовариства також має від-
повідати за порушення прав і свобод людини (в тому числі і 
національними судами), визнаними в цьому співтоваристві. 
Це справедливо як на універсальному, так і на регіонально-
му рівнях. В резолюції Генеральної Асамблеї ООН 56/589 
від 12 грудня 2001 р. «Відповідальність держав за міжнарод-
но-противоправні діяння» зазначено: «Стаття 4. Поведінка 
органів держави 1. Поведінка будь-якого органу держави по-
винна розглядатися як діяння цієї держави у відповідності з 
міжнародним правом незалежно від того, здійснює цей орган 
законодавчі, виконавчі, судові чи будь-які інші функції, неза-
лежно від положення, яке він займає в організації держави, і 
незалежно від його характеру як органу центральної влади чи 
адміністративно-територіального поділу держави. 2. Поняття 
«орган» включає будь-яку особу чи утворення, яке володіє та-
ким статусом у відповідності з внутрішнім правом держави».

Слід також пам’ятати, що весь перелік статей, на порушення 
яких скаржиться заявниця, Міжнародним пактом про грома-
дянські і політичні права (1966) віднесені до таких, від яких 
не може бути відступів (ст. 4) за будь-яких обставин  в державі 
(надзвичайне становище, коли життя нації перебуває під за-
грозою та ін.). Як прокоментував це положення Комітет з прав 
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людини ООН: «Проголошення в п. 2 ст. 4 положень Міжна-
родного пакту, які не допускають відступів, слід розглядати як 
визнання їх імперативного характеру». Ще більше жорстко цей 
імператив сформульований в Європейській конвенції з прав 
людини і особливо в рішеннях Європейського суду з прав лю-
дини. Отже, судді мали пам’ятати, що імперативний — це зна-
чить такий, що не допускає його незастосування чи невірного 
застосування. Вони мали починати саме з таких міжнародних 
зобов’язань-норм своєї держави, а вже потім переходити до за-
стосування законів. І якщо вони «кульгаві» чи не відповідають 
таким міжнародним нормам, просто не застосовувати їх.

Брутального порушення міжнародних зобов’язань українсь-
кої держави не сталося б також, якби судді знали і вміли засто-
сували принципи права, цей достатньо надійний дороговказ в 
правозастосуванні. Але, на жаль, судді їх не знають і не вміють 
застосувати, а всі демократично розвинуті держави вже давно 
зрозуміли, що без них неможливе справедливе судочинство. 
Переконаний, що в Україні не знайдеш судді, який виступить 
(на словах) проти принципу верховенства права, але чому ж 
тоді можливі вироки, як той, що проголосив 11.10.2011 р. Пе-
черський районний суд міста Києва, чи досить поспішно прий-
няте рішення апеляційного суду, яке солідаризувалось із ним?

Втім, при коментуванні, як і при вирішенні судових справ, 
не варто переходити на емоції. Зараз справа знаходиться на 
комунікації, уряд має відповісти, наскільки скарги заявниці 
обґрунтовані, з якими із них можна погодитися, а які необґрун-
товані і чому. За цим сторона захисту має відповісти на заува-
ження Уряду — які з них вона сприймає, а які ні і чому. Вимоги 
до переконливості позиції захисту є не меншими за ті, що вису-
ваються до уряду.

Сторона захисту має пам’ятати, що міжнародне судочинс-
тво, зокрема, в Європейському суді з прав людини, має свої 
особливості. Тут можна зустрітись не лише з іншим розумін-
ням правових положень (принцип автономності, автономного 
тлумачення), ніж то є в національному судочинстві: іншими є 
ставлення до свідчень свідків, до процедури тягаря доведеного 
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стороною та ін. Це мав знати національний суд і оскільки закон  
зобов’язує його дотримуватися Конвенції і судової практики 
Суду, то він мав діяти, не ігноруючи судової практики ЄСПЛ. 
Інший шлях веде до визнання порушення державою Конвен-
ції. Такі ж вимоги знати і правильно застосовувати Конвенцію 
і судову практику Суду покладаються і на захист. Слід на під-
твердження своєї позиції посилатися на такі судові рішення 
Суду, які мають відношення саме до оскаржених заявницею дій 
чи бездіяльності суду чи інших органів держави. Для прикла-
ду, коли йдеться про заочне засудження (in absentia) — справа 
Sejdovic v. Italy та ін.; для запобігання ризику визнання спра-
ви неприйнятною в сенсі визнання неналежної поведінки, не-
обхідні певні докази і документи — справа Birutis and Others v. 
Lithuania та ін.; для з’ясування того, що вимога справедливості 
застосовується до всього розгляду і не обмежується слуханням 
справи за участі сторін, — справа Monnell and Morris v the United 
Kingdom та ін. 

Сторони мають переконатися, чи стосується рішення ЄСПЛ 
саме тієї ситуації, на яку вони посилаються, чи іншої. Як при-
клад можна навести те, що сьогодні в Україні дуже активно 
обговорюється питання доцільності звернення в касаційну ін-
станцію. З цього питання судова практика Суду надзвичайно 
чітка і однозначна: важливо не лише скористатися ефективним 
національним засобом правового захисту, а й дотриматися від-
повідних процедурних правил національного законодавства. 
При цьому заявнику не обов’язково називати статтю Конвен-
ції, якою він хоче скористатися в національному судочинстві, 
але суть скарги має відповідати вимогам і правам Конвенції.

В. Буткевич 
суддя Європейського суду 
з прав людини у відставці 
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ

ДРУГА СЕКЦІЯ
 
 
 

СПРАВА 
«ГОНГАДЗЕ ПРОТИ УКРАЇНИ»

(Заява № 34056/02)
 

РІШЕННЯ

СТРАСБУРГ 

8 листопада 2005 року
 

Переклад офіційний1

Це рішення стане остаточним за обставин, викладених у п. 2 
статті 44 Конвенції (995_004). Воно може підлягати редакцій-
ним виправленням.

1  [Електронний ресурс] // Cайт «ukraine.uapravo.net». Режим доступу: http://ukraine.
uapravo.net/data2008/base42/ukr42214.htm
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У справі «Гонгадзе проти України»
Європейський суд з прав людини (друга секція), засідаючи 

палатою, до складу якої увійшли:
Ж.-П. Коста, Голова,
А. Б. Бака,
I. Кабрал Баррето,
К. Юнгвірт,
В. Буткевич,
А. Мулароні,
Д. Йочєнє, судді,
та С. Доллє, Секретар секції,
після обговорення в нарадчій кімнаті 22 березня та 11 жовт-

ня 2005 року,  виносить таке рішення, що було прийняте цього 
дня:

ПРОЦЕДУРА

1. Справа порушена проти України за заявою № 34056/02, 
поданою до Суду відповідно до статті 34 Конвенції про захист 
прав і основних свобод людини (далі — Конвенція) громадян-
кою України Мирославою Гонгадзе (далі — заявниця) 16 вере-
сня 2002 року.

2. Заявницю представляла пані С. Прес-Лоссінот, юрист, що 
практикує у м. Парижі, Франція. Уряд України (далі — Уряд) 
був представлений його Уповноваженими — пані Валерією Лу-
тковською та пані Зоряною Бортновською.

3. Заявниця стверджувала, що державні органи не змогли 
захистити життя її чоловіка та провести розслідування його 
зникнення та смерті, що спричинило їй серйозні моральні 
страждання.

4. Заява була передана до другої секції Суду (п. 1 Прави-
ла 52 Регламенту Суду. Зі складу секції була створена палата 
в порядку, встановленому п. 1 Правила 26 Регламенту, яка роз-
глядала справу (п. 1 статті 27 Конвенції.

5. Ухвалою від 22 березня 2005 року Суд оголосив заяву 
прийнятною.
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6. I заявниця, і Уряд подали свої зауваження щодо суті (п. 1 
Правила 59).

ФАКТИ

I. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

7. Заявниця народилась у 1972 році та проживає у м. Арлінг-
тоні, Сполучені Штати Америки (далі — США).

А. Факти справи, викладені сторонами
8. Георгій Гонгадзе, чоловік заявниці, був журналістом, який 

зник 16 вересня 2000 року за обставин, які державні органи Ук-
раїни досі не встановили в повному обсязі, незважаючи на ряд 
звернень та вимог заявниці. Однак нещодавно декілька спів-
робітників міліції були обвинувачені у викраденні та вбивстві 
п. Гонгадзе.

(а) Події, які передували зникненню чоловіка заявниці
9. П. Гонгадзе був політичним журналістом та головним ре-

дактором інтернет-видання «Українська правда». Він був відо-
мий своїм критичним ставленням до осіб, які були при владі, 
та активною участю у розвитку інформаційної акції в Україні 
та за кордоном, розпочатої з приводу проблем свободи слова у 
його країні. У своїх репортажах він висвітлював такі теми, як 
стверджувана антидемократична діяльність українських ор-
ганів влади та корупція серед державних службовців вищого 
рівня.

10. За декілька місяців до свого зникнення п. Гонгадзе у роз-
мові із своїми родичами та колегами декілька раз зауважував, 
що він став об’єктом погроз та переслідувань.

11. 14 липня 2000 року пан Гонгадзе написав відкритого лис-
та до Генерального прокурора, в якому скаржився про таке:

– співробітники правоохоронних органів допитали його ро-
дичів та друзів у м. Львові, а також його колег у м. Києві з при-
воду його особи. Ці допити були проведені під приводом роз-
слідування злочину у м. Одесі, до якого, як стверджувалось, пан 
Гонгадзе був причетний. (Заявниця зауважує, що пан Гонгадзе 
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нічого не знав ні про той злочин, ні про осіб, які були причетні 
до нього. Сам він з цього приводу ніколи не допитувався);

– деякий час невідомі особи у автомобілі з номерним знаком 
07309 KB переслідували пана Гонгадзе на шляху з його дому до 
офісу і з офісу до дому.

У своєму відкритому листі п. Гонгадзе просив Генерального 
прокурора здійснити заходи для захисту його від того, що він 
назвав «моральним терором», а також знайти та покарати осіб, 
які були причетні до цього.

12. У відповідь Генеральний прокурор надіслав листа до 
Обласної прокуратури м. Львова, де п. Гонгадзе мав офіційну 
реєстрацію місця проживання (прописку). Прокурор м. Львова 
відповів, що місця та вулиці (м. Києва), зазначені у листі пана 
Гонгадзе, у м. Львові не існують.

13. Пізніше Міністр внутрішніх справ, який на той час зай-
мав цю посаду, повідомив представників неурядової організації 
«Репортери без кордонів» (як було викладено у пізнішому звіті 
від 22 січня 2001 року), що автомобільний номерний знак був 
викрадений з автомобіля міліції у лютому 2000 року.

14. 1 вересня 2000 року Генеральна прокуратура повідоми-
ла п. Гонгадзе про відсутність підстав для прийняття за його 
листом рішення відповідно до статті 52-1 Кримінально-про-
цесуального кодексу (заходи захисту в межах кримінального 
провадження).

15. 16 вересня 2000 року п. Гонгадзе зник.

(б)   Розслідування фактів зникнення та вбивства чоловіка 
заявниці

16. 17 вересня 2000 року заявниця звернулась до Московсь-
кого РУ ГУ МВС України у м. Києві з заявою про зникнення її 
чоловіка.

17. 18 вересня 2000 року (19 вересня, як зазначив Уряд) 
прокуратура Печерського району розпочала розслідування за 
фактом умисного вбивства (справа Гонгадзе). Розслідування 
включало обшук тих місць, де востаннє бачили п. Гонгадзе, та 
допит осіб, які в той час були там. Заявниця зазначає, що зда-
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валось, що слідчий прокуратури, який розслідував справу, п. Х, 
здійснював серйозне розслідування. Проте на початку листо-
пада його замінили іншим слідчим, п. В.

18. 2 листопада 2000 року поблизу м. Таращі у Київській об-
ласті було знайдене тіло невідомої особи без голови.

19. З листопада 2000 року прокуратура м. Києва порушила 
справу за фактом умисного вбивства невідомої особи (Тара-
щанська справа).

20. Перший розтин тіла був зроблений місцевим експертом, 
і 8 листопада 2000 року був складений висновок. Згідно з цим 
висновком час смерті невідомої особи приблизно збігався з ча-
сом зникнення п. Гонгадзе.

21. 10 листопада 2000 року з короткої статті в газеті родичі 
дізнались про знайдене поблизу м. Києва тіло невідомої особи.

15 листопада 2000 року при впізнанні тіла вони впізнали 
коштовності, які належали п. Гонгадзе, а також сліди старої 
рани на тілі, що відповідали тим, які мав зниклий журналіст. 
Вміст шлунка відповідав тій їжі, яку п. Гонгадзе споживав у 
день свого зникнення. Родичі взяли фрагмент шкіри з тіла для 
того, щоб його дослідили незалежні експерти.

22. З цієї дати слідчі, як стверджувалось, змінили своє став-
лення та почали перешкоджати розслідуванню.

15 листопада 2000 року тіло було перевезене з місцевого 
моргу м. Таращі. Через три дні прокуратура Київської області 
зазначила, що тіло було перевезене до м. Києва. Усі докумен-
ти, які стосувались проведення першої судово-медичної екс-
пертизи у м. Таращі, були вилучені. Місцевому експерту було 
заборонено обговорювати результати розтину тіла, і пізніше 
проти нього було порушено кримінальну справу. 16 листопада 
2000 року заступник Міністра внутрішніх справ оголосив вис-
новки, протилежні попереднім. Зокрема, було повідомлено, що 
знайдене тіло знаходилось у ґрунті приблизно два роки.

23. 21 листопада 2000 року заявниця звернулась до слідчо-
го прокуратури Печерського району м. Києва з клопотанням 
про:

– визнання її потерпілою у Таращанській справі;



53

1. Рішення ЄСПЛ проти України із застосування ст. 2 ЄКПЛ

– ідентифікацію тіла невідомого та коштовностей, знайде-
них біля тіла;

– призначення судово-медичної експертизи для встанов-
лення факту належності тіла, знайденого поблизу м. Таращі, її 
чоловіку.

24. 23 листопада 2000 року слідчий відмовив заявниці у за-
доволенні її клопотання.

25. Того ж дня заявниця звернулась також до прокурора 
Київської області з клопотанням не призначати кремацію тіла, 
знайденого поблизу міста Таращі, і дозволити їй поховати тіло, 
якщо буде встановлено, що воно належало її чоловіку.

26. 29 листопада 2000 року прокуратура Печерського райо-
ну м. Києва визнала заявницю потерпілою у справі Гонгадзе.

27. 4 грудня 2000 року начальник слідчого відділу проку-
ратури м. Києва повідомив заявницю про те, що за фактом 
вбивства невідомої особи було порушено кримінальну справу 
та призначено судово-медичну експертизу; проте немає під-
став для визнання її потерпілою у Таращанській справі. Також 
було обіцяно інформувати заявницю щодо її можливої участі у 
впізнанні речей, знайдених поблизу тіла. Відповідно, заявниці 
не було дозволено брати участь у впізнанні тіла на цій стадії.

28. 6 грудня 2000 року заявниця звернулась до Генераль-
ної прокуратури за дозволом на участь у впізнанні тіла та 
об’єднання двох проваджень.

29. 8 грудня 2000 року Генеральний прокурор оголосив, що 
дослідження ДНК деякий час неможливе з огляду на хворобу 
пані Лесі Гонгадзе, матері загиблого. Пізніше остання спросту-
вала це твердження. Генеральний прокурор заявив, що його не-
вірно зрозуміли.

30. 10 грудня 2000 року, більш ніж через місяць після того 
як знайшли тіло, заявниці було дозволено брати участь у його 
впізнанні. Перебуваючи у шоковому стані, заявниця не змогла 
ідентифікувати тіло загиблого як таке, що дійсно належало її 
чоловікові.

31. 11 грудня 2000 року у матері загиблого було відібрано 
зразки крові для проведення дослідження ДНК.
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32. 14 грудня 2000 року заявниця звернулась до Гене-
рального прокурора з клопотанням про залучення у розслі-
дування іноземнихекспертів відповідно до Європейської 
конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах від 
1959 року.

33. 15 грудня 2000 року Генеральний прокурор зробив заяву 
про те, що тіло, знайдене поблизу міста Таращі, не належало 
пану Гонгадзе.

34. 18 грудня 2000 року Генеральна прокуратура відмовила 
заявниці у задоволенні її клопотання про залучення іноземних 
експертів у проведення експертизи ДНК. Прокуратура також 
повідомила заявницю, що проведення всіх необхідних експер-
тиз було доручено українським установам.

35. Пізніше у справі було проведено декілька досліджень 
ДНК, включаючи дослідження, зроблені іноземними експер-
тами. Судово-медичні експертизи, проведені російськими та 
американськими спеціалістами, підтвердили існування вели-
кої ймовірності того, що тіло, знайдене поблизу міста Таращі, 
належить п. Гонгадзе. Проте розслідування, здійснене ad hoc 
парламентським комітетом, та експертиза, здійснена німецьки-
ми спеціалістами, не підтвердили цього висновку.

36. Заявниця зауважувала, що слідчі органи ніколи не пові-
домляли її про результати цих експертиз. Вона дізнавалась про 
них з засобів масової інформації.

37. 10 січня 2001 року Генеральний прокурор оголосив у 
парламенті попередні висновки судово-медичної експертизи, 
здійсненої російськими експертами, відповідно до яких тіло, 
знайдене поблизу м. Таращі, належало пану Гонгадзе (ймовір-
ність складала 99,64 %).

Незважаючи на це, ідентифікація тіла не могла бути офіцій-
но прийнята, оскільки були свідки, які стверджували, що після 
зникнення п. Гонгадзе бачили живим у м. Львові у листопаді та 
грудні 2000 року. Ця інформація була перевірена, але також не 
знайшла свого об’єктивного підтвердження.

38. 12 січня 2001 року заявниця та мати загиблого зверну-
лись до Генеральної прокуратури з клопотанням про визнання 
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їх потерпілими у Таращанській справі та проведення додаткової 
експертизи тіла. Того ж дня Генеральний прокурор повідомив 
заявницю про скасування постанови прокуратури Печерсько-
го району м. Києва від 29 листопада 2000 року про визнання її 
потерпілою. Заявниця звернулась зі скаргою до прокуратури 
Печерського району м. Києва.

39. 13 січня 2001 року Генеральна прокуратура відмовила за-
явниці у задоволенні клопотання про визнання її потерпілою, 
стверджуючи, що ні факт смерті п. Гонгадзе, ні факт належності 
тіла, знайденого поблизу м. Таращі, п. Гонгадзе однозначно 
встановлені не були.

40. 15 січня 2001 року суд Печерського району м. Києва ви-
знав право заявниці та матері загиблого бути потерпілими та 
зобов’язав Генеральну прокуратуру надати їм цей статус. Проте 
17 січня 2001 року всупереч рішенню суду Генеральна проку-
ратура знову відмовила у наданні цього статусу. Як виняток, 
Генеральна прокуратура погодилась видати їм для поховання 
тіло невідомої особи, знайдене поблизу м. Таращі. Одночасно 
було роз’яснено, що в компетенцію Генеральної прокуратури 
не входить питання видачі свідоцтва про смерть.

41. Також 15 січня 2001 року головний редактор газети 
«Грані» назвав імена тих міліціонерів, які, як стверджувалось, 
брали участь у переслідуванні п. Гонгадзе.

42. Заявниця та мати загиблого оскаржили відмову у виз-
нанні їх потерпілими до Печерського районного суду м. Києва, 
9 лютого 2001 року Печерський районний суд визнав відмову 
Генеральної прокуратури у наданні статусу потерпілих непра-
вомірною. Генеральна прокуратура оскаржила це рішення.

43. 24 січня 2001 року слідчі виділяють із справи Гонгадзе 
в окреме провадження справу за фактом наклепу, до якої був 
причетний пан Мельниченко1.

44. Незважаючи на апеляцію, 26 січня 2001 року з огляду 
на докази подальших судово-медичних експертиз Генеральна 

1 Див. рішення у справі «Мельниченко проти України» (980_352) від 19 жовтня 
2004 року, № 17707/02, п. 15.
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прокуратура визнала заявницю та матір загиблого потерпіли-
ми. (Заявниця зазначала, що це було зроблено під впливом Ре-
золюції Парламентської Асамблеї Ради Європи № 1239 (2001), 
відповідно до якої вимагалось «проведення швидкого, повного 
та відкритого розслідування факту зникнення або смерті пана 
Гонгадзе; публічне повідомлення результатів розслідування так 
швидко, як це можливо; ... повага прав родичів жертви, включа-
ючи їх право на визнання потерпілими у випадку смерті п. Гон-
гадзе»).

45. 27 лютого 2001 року Генеральна прокуратура повідомила 
заявницю, що додаткові докази у справі підтвердили, що тіло, 
знайдене поблизу міста Таращі, належало п. Гонгадзе. Було по-
рушено справу за фактом вбивства п. Гонгадзе. При цьому за-
явницю та матір загиблого було визнано потерпілими.

46. 16 березня 2001 року заявниця звернулась до Генераль-
ного прокурора з клопотанням про ознайомлення з матеріала-
ми справи, які стосувались судово-медичних експертиз знай-
деного тіла. 19 березня 2001 року слідчий відмовив заявниці 
у задоволенні клопотання, стверджуючи, що матеріали станов-
лять частину попереднього розслідування і що заявниця мати-
ме можливість з ними ознайомитись тільки після закінчення 
цього розслідування. Представник заявниці оскаржила цю від-
мову до Печерського районного суду м. Києва, але суд цю скар-
гу не задовольнив.

47. 30 березня 2001 року заявниця звернулась до Печерсько-
го районного суду м. Києва зі скаргою на бездіяльність слід-
чих.

48. 26 квітня 2001 року слідчий у присутності матері загиб-
лого, заявниці та їх представників провів огляд тіла, знайденого 
поблизу м. Таращі. Було проведено додаткову судово-медичну 
та судово-генотипоскопічну експертизи за участю американсь-
ких спеціалістів. Результати експертизи, проведеної українсь-
кими експертами спільно з американськими, підтвердили, що 
тіло, знайдене поблизу м. Таращі, належало п. Гонгадзе.

49. 8 травня 2001 року заявниця звернулась з клопотан-
ням про ознайомлення з усіма матеріалами справи. 17 травня 
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2001року заявниці було відмовлено у задоволенні клопотання 
у зв’язку з продовженням досудового слідства.

50. 15 травня 2001 року Міністр внутрішніх справ зробив 
заяву, відповідно до якої двоє підозрюваних у вбивстві п. Гон-
гадзе, як було визначено, — це особи, які вживали наркотичні 
засоби, померли, і, відповідно, справу було вирішено. Міністр 
також зазначив, що вбивство було не спланованим, без попе-
реднього умислу і без будь-якого політичного мотиву. 17 трав-
ня 2001 року Генеральна прокуратура спростувала цю заяву і 
рекомендувала Міністру в подальшому утримуватись від оп-
рилюднення будь-якої інформації, яка стосується криміналь-
ного розслідування.

51. 18 тр авня 2001 року заявниця звернулась до Генеральної 
прокуратури з клопотанням повідомити їй, чи відповідає дій-
сності заява Міністра і коли потерпілим у справі буде надана 
можливість ознайомитись з матеріалами справи. Того ж дня 
Генеральна прокуратура повідомила заявницю, що додатково 
було одержано важливу інформацію і необхідно провести по-
дальше розслідування, таким чином, твердження про закінчен-
ня попереднього слідства є передчасним.

52. 22 травня 2001 року заявниця звернулась до Генераль-
ної прокуратури з клопотанням про залучення спеціалістів 
з Федерального бюро розслідувань США у розслідування 
справи. 25 травня 2001 року у задоволенні клопотання було 
відмовлено.

53. Листом від 30 травня 2001 року Генеральна прокурату-
ра уповноважила Київське бюро судово-медичних експертиз 
видати залишки тіла п. Гонгадзе для поховання його родичам. 
Копія цього листа була вручена представнику матері загиблого 
та відправлена електронною поштою представнику заявниці, 
6 липня 2001 року Київське бюро судово-медичних експертиз 
повідомило матір загиблого, що вона може забрати тіло для по-
ховання. Однак відповідно до зауважень Уряду тіло досі знахо-
диться у Київському бюро судово-медичних експертиз, оскіль-
ки вирішення питання про поховання залежить виключно від 
матері загиблого та заявниці.



58

Європейський суд з прав людини. Судова практика

54. 6 вересня 2001 року представник заявниці звернулась з 
клопотанням про ознайомлення з матеріалами судово-медич-
них експертиз у справі. Також представник просила надати ін-
формацію щодо закінчення попереднього розслідування. У від-
повідь 7 вересня 2001 року Генеральна прокуратура зазначила, 
що немає можливості прогнозувати, коли воно буде закінчене.

55. 10 вересня 2001 року Генеральна прокуратура зазначила, 
що представник потерпілих має право ознайомитись з матеріа-
лами судово-медичних експертиз тільки після завершення до-
судового слідства. Відповідно до зауважень Уряду Генеральна 
прокуратура зазначала, що представник ознайомлювався з ре-
зультатами судово-медичних та судово-генотипоскопічної екс-
пертиз у межах, допустимих таємницею слідства.

56. 10 жовтня 2001 року Київське міське управління юсти-
ції повідомило заявницю, що її скарга на бездіяльність слідчих, 
яка 30 березня 2001 року була подана до Печерського район-
ного суду м. Києва, не була зареєстрована та немає можливості 
відшукати її. Управління юстиції рекомендувало заявниці зно-
ву звернутися до суду.

57. 30 жовтня 2001 року заявниця звернулась до Генеральної 
прокуратури з клопотанням про надання їй інформації щодо 
судово-медичної експертизи, яка проводилась за участі спе-
ціалістів Федерального бюро розслідувань США, та причин 
суперечливості висновків судово-медичних експертиз, які про-
водились німецькими та російськими експертами. Вона також 
просила проведення додаткової судово-медичної експертизи 
для вирішення цих питань.

58. Того ж дня Генеральна прокуратура повідомила заявни-
цю, що інформація з матеріалів справи не може бути розголо-
шена до закінчення попереднього розслідування, а воно буде 
закінчене, коли винну у скоєнні злочину особу буде знайдено.

59. 31 жовтня 2001 року Генеральна прокуратура повідо-
мила, що за результатами судово-медичної експертизи тіло, 
знайдене поблизу м. Таращі, належало п. Гонгадзе. Далі проку-
ратура повідомляла заявницю, що результати судово-медичної 
експертизи, проведеної німецькими експертами, не можуть 
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бути приєднані до матеріалів справи, оскільки зразок тканини 
для проведення експертизи було відібрано неуповноваженою 
особою в порушення встановленої процедури.

60. 13 листопада 2001 року Київське міське управління юс-
тиції знову повідомило заявницю, що її скарга на бездіяльність 
слідчих, яка була подана до Печерського районного суду м. 
Києва, не була зареєстрована та немає можливості відшукати 
її. Управління юстиції рекомендувало заявниці знову зверну-
тися до суду.

61. 3 грудня 2001 року заявниця звернулась до Печерського 
районного суду м. Києва з позовом до Генеральної прокуратури 
стосовно відмови надати їй матеріали справи, зокрема матеріа-
ли судово-медичних експертиз тіла, для ознайомлення.

62. 11 лютого 2002 року Печерський районний суд м. Києва 
вирішив, що позов заявниці відносно відмови Генеральної про-
куратури надати матеріали справи для ознайомлення не може 
бути розглянутий, доки справа не надійде до суду. Суд вирі-
шив долучити позов заявниці до матеріалів справи для пізні-
шого розгляду. Суд зазначив, що Кримінально-процесуальний 
кодекс не передбачає окремої процедури оскарження відмови 
слідчих у наданні матеріалів справи, зокрема матеріалів судо-
во-медичних експертиз.

63. 20 лютого 2002 року державний орган реєстрації актів 
цивільного стану м. Львова відмовив у видачі свідоцтва про 
смерть п. Гонгадзе у зв’язку з відсутністю будь-яких докумен-
тів, які б підтверджували його смерть.

64. 28 березня 2002 року заявниця звернулась до п. Робера 
Менара, Генерального Секретаря організації «Репортери без 
кордонів», з проханням бути її представником у справі.

65. 22 травня 2002 року, в той час коли оформлялась 
довіреність на представництво інтересів заявниці, п. Менар 
звернувся до Генеральної прокуратури від імені матері загиб-
лого, яка також була потерпілою у справі, з клопотанням про 
проведення допиту чотирьох міліціонерів, які були названі у 
засобах масової інформації і які, як стверджувалось, пересліду-
вали п. Гонгадзе.
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Він також клопотав про ознайомлення з матеріалами спра-
ви, які стосувались судово-медичних експертиз, та проведення 
іншої судово-медичної експертизи іноземними експертами. На 
його клопотання відповіді надано не було.

66. 18 червня 2002 року Генеральна прокуратура відмовила 
у задоволенні іншого клопотання п. Менара, яке було подане 
10 червня 2002 року, оскільки останній не міг вважатись пред-
ставником потерпілої сторони у справі. 19 червня 2002 року п. 
Менар звернувся до Генеральної прокуратури з вимогою скасу-
вати це рішення.

67. 6 липня 2002 року був призначений новий Генеральний 
прокурор, який 3 вересня 2002 року визнав, що попереднє роз-
слідування було проведене з допущенням певних порушень за-
конодавства.

68. 10 вересня 2002 року Генеральний прокурор зробив за-
яву про початок розслідування стверджуваної підробки проце-
суальних документів прокурором та слідчим з м. Таращі.

69. 16 вересня 2002 року організація «Репортери без кор-
донів» звернулась з клопотаннями про надання можливості 
ознайомитись з результатами судово-медичних експертиз у 
справі та їх дослідження незалежними спеціалістами. Органі-
зація також просила надати інформацію щодо встановлення 
чотирьох осіб, які переслідували п. Гонгадзе до його зник-
нення.

70. У жовтні 2002 року у Швеції було проведено нову су-
дово-медичну експертизу. 11 березня 2003 року організація 
«Репортери без кордонів» зробила заяву, відповідно до якої 
останнє дослідження ДНК встановило, що знайдене тіло поза 
будь-яким сумнівом належало п. Гонгадзе.

71. У листопаді 2002 року прокурор з прокуратури м. Таращі 
був заарештований. Його було обвинувачено у бездіяльності 
під час розслідування справи. 6 березня 2003 року прокурора 
було засуджено до двох з половиною років позбавлення волі, 
але Шевченківський районний суд м. Києва звільнив його від 
відбування покарання у зв’язку з амністією.
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72. 15 січня 2003 року голова ad hoc парламентського комі-
тету у справі Гонгадзе зробив заяву, відповідно до якої особи, 
відповідальні за смерть п. Гонгадзе, працювали у правоохорон-
них органах.

73. 17 лютого 2003 року парламент звернувся до Генераль-
ної прокуратури з клопотанням провести слідство на предмет 
можливої участі п. Кравченка, який був Міністром внутрішніх 
справ в період зникнення п. Гонгадзе, у організації вбивства 
журналіста. Це клопотання було підтримане 120 депутатами 
парламенту.

 74. 24 лютого 2003 року Генеральний прокурор зробив заяву, 
згідно з якою вони перевіряли інформацію про можливу участь 
службовців вищого рівня Міністерства внутрішніх справ у ор-
ганізації вбивства п. Гонгадзе.

75. 28 лютого 2003 року Генеральний прокурор, п. Піскун, 
відкрито критикував діяльність свого попередника, п. Поте-
бенька, за перешкоджання у здійсненні попереднього розсліду-
вання у справі за фактом смерті п. Гонгадзе.

76. У травні 2003 року колишній міліціонер, п. Г., був зааре-
штований та обвинувачений у організації злочинного угрупу-
вання за участю працівників міліції. Він помер у в’язниці 1 сер-
пня 2003 року за невстановлених обставин. Його захисники 
зазначали, що п. Г. було побито та піддано катуванню. Тіло п. Г. 
було кремовано 3 серпня без проведення розтину.

77. 5 серпня 2003 року листи п. Г. були оприлюднені у засо-
бах масової інформації. У цих листах п. Г. звинувачував спів-
робітників міліції та посадовців вищого рівня у викраденні та 
вбивстві пана Гонгадзе. Ці листи, а також приєднані до них до-
кументи були передані до Генеральної прокуратури.

78. 9 вересня 2003 року Генеральна прокуратура підтверди-
ла, що почерк, яким написані листи, належав п. Г.

79. 22 жовтня 2003 року генерал-лейтенант Пукач, посадо-
ва особа Міністерства внутрішніх справ, був заарештований 
за підозрою в участі організації зникнення п. Гонгадзе. Також 
його було обвинувачено у знищенні важливих документів у 
справі.
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80. 29 жовтня 2003 року Президент України відправив у від-
ставку Генерального прокурора, п. Піскуна.

81. 6 листопада 2003 року Київський міський суд звільнив п. 
Пукача, замінивши запобіжний захід на підписку про невиїзд.

82. 15 серпня 2005 року заявниці було дозволено ознайоми-
тись з матеріалами кримінальної справи.

(в) Політичний аспект
83. Заявниця зазначала, що з 1991 року в Україні було вбито 

18 журналістів.
84. Заявниця зазначала, що після зникнення її чоловіка полі-

тична ситуація яскраво демонструвала відношення української 
влади до свободи ЗМI.

85. Незабаром після зникнення п. Гонгадзе Президент Ук-
раїни пообіцяв здійснити усі можливі заходи для його розшуку. 
Після рішення, прийнятого парламентом, Президент доручив 
трьом правоохоронним органам — Генеральній прокуратурі, 
міліції та Службі безпеки — працювати над цією справою.

86. 18 вересня 2000 року невстановлена особа зателефону-
вала до посольства Грузії у м. Києві та повідомила, що відпові-
дальність за зникнення журналіста лежить на панові К., за-
гальновідомому лідеру злочинної організації, та на Міністрові 
внутрішніх справ і депутаті парламенту, п. Волкову. Через де-
кілька тижнів посол Грузії, який оприлюднив зміст телефонної 
розмови, був відкликаний до Грузії. Представники українських 
державних органів влади заперечували існування зв’язку між 
цими двома подіями.

87. Наприкінці вересня 2000 року парламент створив ad hoc 
комітет з розслідування факту зникнення п. Гонгадзе. Генераль-
ний прокурор відмовився співпрацювати з комітетом, оскільки 
їх вимога допитувати експертів та посадових осіб була визнана 
неконституційною.

 88. 28 листопада 2000 року голова Соціалістичної партії 
п. Мороз оприлюднив інформацію щодо існування аудіоза-
писів, які були таємно зроблені в кабінеті Президента Украї-
ни і зміст яких свідчив про участь Президента України та дер-
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жавних посадових осіб вищого рівня у організації зникнення 
пана Гонгадзе. У одній з записаних розмов, як стверджувалось, 
між Президентом та Міністром внутрішніх справ, Президент 
просив залякати п. Гонгадзе. Після чого Міністр запропонував 
послуги певних осіб, яких він назвав «справжніми орлами», 
здатних виконати цю роботу.

89. Заявниця зазначала, що у зв’язку з сумнівами щодо 
якості цього запису було неможливо встановити їх автентич-
ність, хоча лабораторія США (ВЕК ТЕК) підтвердила, що вони 
є справжніми. Вона посилалась на повідомлення від 22 січня 
2001 року, зроблене організацією “Репортери без кордонів”, 
в якому стверджувався факт існування в органах міліції спе-
ціальних підрозділів і груп зі звільнених у зв’язку з досягнен-
ням пенсійного віку посадових осіб правоохоронних органів, 
які були завербовані мафією і мають скоювати акти насилля по 
відношенню до політичних осіб та журналістів.

90. Після зникнення п. Гонгадзе багато засобів масової ін-
формації зазнавали тиску та цензури щодо висвітлення обста-
вин цієї справи.

 91. 15 вересня 2001 року декілька тисяч прихильників опо-
зиції взяли участь у демонстрації, яка була присвячена пам’яті 
п. Гонгадзе.

(г) Міжнародний аспект
92. Справа про зникнення п. Гонгадзе привернула увагу 

багатьох міжнародних організацій. Вона розглядалась у кон-
тексті свободи засобів масової інформації в Україні, стан якої 
вже протягом декількох років критикувався на міжнародному 
рівні.

93. 25 січня 2001 року Парламентська Асамблея Ради Єв-
ропи (далі — ПАРЄ) ухвалила резолюцію № 1239 (2001), в 
якій висловила своє занепокоєння щодо «залякування, пов-
сякчасного агресивного відношення та вбивств журналістів в 
Україні і систематичного зловживання владою компетентними 
органами України по відношенню до свободи вираження пог-
лядів». Далі зазначалось, що розслідування факту зникнення 
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п. Гонгадзе «має розглядатись як тест для свободи вираження 
по глядів та існування парламентської демократії в Україні».

94. Заклик до швидкого та прозорого розслідування в усіх 
справах, які стосуються смерті та насильства над журналіста-
ми, зокрема у справі Гонгадзе, був повторений у рекоменда-
ції ПАРЄ 1497 (2001) від 27 січня 2001 року, резолюції 1244 
(2001), рекомендації 1513 (2001) від 26 квітня 2001 року та ре-
золюції 1262 (2001) від 27 вересня 2001 року.

95. Схожі заклики 5 лютого 2001 року зробив у своїй заяві 
Європейський Союз (далі — ЄС) та Парламентська Асамб-
лея Організації Безпеки та Співробітництва в Європі (далі — 
ОБСЄ) у своїй резолюції (липень 2001 року). Асамблея ОБСЄ 
також посмертно нагородила п. Гонгадзе нагородою за жур-
налістику та демократію.

96. Справу про зникнення пана Гонгадзе було викладено у 
документах певних органів Організації Об’єднаних Націй: Ро-
бочої групи з примусових або недобровільних зникнень та Ко-
мітету з прав людини.

97. Організація «Репортери без кордонів» здійснила своє 
власне розслідування за фактом зникнення п. Гонгадзе. Його 
результати були опубліковані у вищевказаному спеціальному 
звіті від 22 січня 2001 року. Організація дійшла висновку, що 
слідчі органи здебільшого були зайняті доведенням невинува-
тості посадових осіб вищого рівня.

98. 2 липня 2003 року ПАРЄ була представлена доповідь 
пана Х.С.Крюгера, заступника Генерального Секретаря Ради 
Європи. Документи, додані до звіту, підтверджували, що до 
призначення нового Генерального прокурора 6 липня 2002 року 
розслідування проводилось неефективно, хоча подальші події 
дали підстави для надій на більшу ефективність. Відповідно до 
зауважень заявниці подальші події у розслідуванні справи по-
казали, що виражені надії були передчасними.

99. 16 вересня 2003 року Європейський Союз висловив своє 
занепокоєння з приводу відсутності прогресу у розслідуванні.

100. Це ж питання щодо ефективності розслідування у 
справі було порушене Конгресом США та НАТО.
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101. 13 вересня 2005 року декілька міжнародних неурядових 
організацій опублікували описово-інформативний звіт щодо 
розвитку розслідування у справі Гонгадзе. Вони зазначали, що 
Генеральна прокуратура за підтримки Президента намагалась 
обмежити розслідування і не робила необхідних спроб для роз-
шуку та обвинувачення замовників викрадення та вбивства 
п. Гонгадзе. Далі вони критикували органи державної влади за 
серйозні невдачі у розслідуванні, зокрема:

«– Зникнення генерал-лейтенанта Пукача; витік інформації, 
який спричинив перешкоди у роботі українських та ізраїльських 
органів, які готували його затримання; відсутність будь-якого гро-
мадського контролю за цією потенційно кримінальною дією; від-
сутність будь-якого розслідування обставин, за яких генерал-лей-
тенант Пукач був попередньо звільнений, а його справу закрито у 
грудні 2003 року;

– смерть колишнього Міністра внутрішніх справ п. Кравченка, 
який ймовірно міг надати важливу інформацію про зв’язок між 
записаними п. Мельниченком розмовами та скоєним вбивством, 
а також відсутність будь-якого громадського контролю за можли-
вою бездіяльністю Генеральної прокуратури щодо розслідування 
справи п. Кравченка та його захисту як свідка;

– непроведення допитів певної кількості свідків у Міністерстві 
внутрішніх справ для з’ясування системи стеження та залякувань, 
яка там функціонує; непроведення ретельного розслідування для 
з’ясування можливих зв’язків між «перевертнями», справи п. Гон-
чарова та справи Гонгадзе;

– неспроможність вирішити проблеми щодо плівок п. Мельни-
ченка, з огляду на намір використати їх як головний доказ у суді, 
була спричинена здебільшого помилками та бездіяльністю Гене-
ральної прокуратури; ...»

Б. Додаткові факти, надані Урядом

(а)  Розслідування зникнення та вбивства чоловіка заяв-
ниці

102. 19 вересня 2000 року прокуратурою Печерського райо-
ну м. Києва відповідно до статті 94 Кримінального кодексу Ук-
раїни була порушена кримінальна справа за фактом умисного 
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вбивства. Для встановлення обставин зникнення була створена 
оперативно-слідча група. До групи були включені співробітни-
ки карного розшуку та Генеральної прокуратури. Відпрацьову-
вались три версії слідства:

– зникнення пов’язане з проблемами, які виникли на ґрунті 
сімейно-побутових відносин;

– п. Гонгадзе міг стати жертвою злочину, який не пов’язаний 
з його професійною діяльністю;

– зникнення пов’язане з критичними публікаціями його 
статей в інтернет-виданні «Українська правда».

103. З 19 вересня 2000 року до 10 жовтня 2000 року були ви-
конані певні оперативно-розшукові дії для виявлення свідків, 
перевірки контактів пана Гонгадзе та обстеження місцевостей 
тощо.

104. 2 листопада 2000 року у лісі Таращанського району було 
знайдено труп невідомого чоловіка. Про це було повідомлено 
співробітників правоохоронних органів, які негайно виїхали 
на місце події. 3 листопада 2000 року оперативно-слідча гру-
па провела огляд місця події та склала відповідні процесуальні 
документи.

Труп був направлений в морг Таращанського району для про-
ведення судово-медичної експертизи. Слідчим прокуратури Тара-
щанського району була порушена кримінальна справа за фактом 
умисного убивства невідомого чоловіка за статтею 94 Криміналь-
ного кодексу України ( 2001-05 ). У той же день судово-медичним 
експертом на трупі були знайдені коштовності. Наступного дня 
експерт знайшов коштовності у ґрунті біля трупа.

105. Прокуратурою Печерського району м. Києва проводи-
лись оперативно-розшукові заходи для встановлення можливої 
приналежності тіла п. Гонгадзе. З цією метою до прокуратури 
було запрошено заявницю. Співробітники прокуратури проси-
ли заявницю описати коштовності, які міг носити п. Гонгадзе у 
день зникнення.

106. 15 листопада 2000 року, дізнавшись про виявлення тру-
па невідомого чоловіка з газетної статті, група журналістів з 
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числа близьких друзів п. Гонгадзе прибула до м. Таращі. Вони 
зустрілись з судово-медичним експертом, який повідомив їх 
про коштовності та показав труп. На прохання журналістів він 
зробив рентгенівський знімок руки трупа. Відповідно до рент-
генівського знімка в руці було виявлено металеві інородні тіла, 
що могло відповідати старому ушкодженню п. Гонгадзе. Того 
ж дня прокурор Таращанського району дав вказівку доставити 
труп до Київського міського моргу для проведення судово-ме-
дичної експертизи.

107. 7 грудня 2000 року Генеральна прокуратура об’єднала 
справи за фактом зникнення п. Гонгадзе та за фактом вбивства 
невідомого чоловіка, тіло якого знайшли поблизу м. Таращі, а 
також справу за фактом наклепу на посадових осіб вищого рів-
ня (справа Мельниченка  для забезпечення повного та швидко-
го розслідування.

108. 13 грудня 2000 року заявниця була допитана в якості 
потерпілої. Вона погодилась надати зразки своєї крові та крові 
її дітей для проведення судово-медичної експертизи. Заявниця 
наполягала на її участі у проведенні впізнання тіла, знайдено-
го поблизу м. Таращі, і сказала, що може впізнати коштовності 
свого чоловіка.

109. 14 грудня 2000 року заявниця відмовилась надати зраз-
ки крові, пояснюючи це сімейним конфліктом. Того ж дня за-
явниця звернулась до Генеральної прокуратури з клопотанням 
про проведення судово-медичних експертиз у одній із західних 
держав. 18 грудня 2000 року Генеральна прокуратура відмови-
ла заявниці у задоволенні її клопотання.

110. 15 грудня 2000 року слідчий звітував заступнику Гене-
рального прокурора про відмову матері загиблого брати участь 
у впізнанні тіла, знайденого поблизу м. Таращі, проведення 
якого було призначене на 18 грудня 2000 року, мотивуючи це 
тим, що вона погано себе почуває і хотіла б відкласти свою 
участь у впізнанні тіла до завершення судово-генотипоскопіч-
ної експертизи.

111. 18 грудня 2000 року заявницю було запрошено до Ге-
неральної прокуратури для участі у впізнанні Таращанського 
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тіла та коштовностей. Заявниця стверджувала, що є велика 
вірогідність того, що тіло належало її чоловікові. Того ж дня 
заявниця звернулась з клопотанням про надання документів, 
які стосувались огляду місця події та тіла, для ознайомлення. 
Її клопотання було задоволене, про що був зроблений відповід-
ний запис.

112. 20 грудня 2000 року Генеральна прокуратура отримала 
лист матері загиблого, в якому вона вказувала, що знаходить-
ся в стресовому стані і не може прибути до м. Києва для того, 
щоб взяти участь у впізнанні. Вона також вказувала, що візьме 
участь у впізнанні тільки після проведення незалежної судово-
медичної експертизи тіла.

113. 12 січня 2001 року заявниця та мати загиблого зверну-
лись до Генеральної прокуратури з клопотанням про проведен-
ня додаткової судово-медичної експертизи за участю експертів 
США. Вони також вимагали розшуку голови тіла, знайденого 
поблизу м. Таращі. Клопотання про проведення судово-медич-
ної експертизи було задоволене, і 22 лютого 2001 року були 
проведені додаткові судово-медична та судово-генотипоскопіч-
на експертизи тіла за участю спеціалістів ФБР та Міністерства 
оборони США. Проте голову знайти не змогли.

114. 27 лютого 2001 року Генеральна прокуратура звернулась 
до компетентних органів Федеративної Республіки Німеччини 
з клопотанням про надання правової допомоги з метою отри-
мання офіційних висновків генотипоскопічної експертизи, яка 
була проведена в цій країні на прохання народного депутата 
України п. Головатого. За інформацією п. Головатого, експерти 
ФРН дійшли висновку, що тіло, знайдене поблизу м. Таращі, не 
належало п. Гонгадзе. Проте відповідно до зауважень, наданих 
Урядом України, ця експертиза не має юридичного значення, 
оскільки як сама експертиза, так і відбір для неї дослідних зраз-
ків були проведені всупереч українському законодавству.

115. 6 вересня 2001 року представник заявниці звернулась 
до Генеральної прокуратури з заявою, в якій вона стверджува-
ла, що відповідно до повідомлень у засобах масової інформації 
15 жовтня 2000 року група журналістів прибула до м. Таращі. 
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Там журналісти оглянули тіло, яке знаходилось у Таращансь-
кому морзі, і сфотографували його. У зв’язку з цим представ-
ник просила допитати цих журналістів та приєднати фотогра-
фії тіла до матеріалів кримінальної справи. 7 вересня 2001 року 
представника заявниці повідомили про те, що в ході розсліду-
вання справи особи журналістів були встановлені та допитані 
у якості свідків. Їм також було запропоновано надати зроблені 
фотознімки для приєднання до матеріалів справи.

116. 30 жовтня 2001 року представник звернулась до Гене-
ральної прокуратури з клопотанням про визначення термінів, 
які встановлено для закінчення досудового слідства у кримі-
нальній справі за фактом вбивства п. Гонгадзе. Генеральна про-
куратура відповіла, що вона не може визначити терміни про-
ведення досудового слідства, доки не буде встановлено особу, 
винну у вбивстві п. Гонгадзе.

117. Того ж дня представник заявниці заявила клопотання 
про проведення додаткової судово-медичної експертизи, inter 
alia, з таких питань:

– чи відповідає рентгенологічне дослідження руки трупа, 
зробленого в м. Таращі і переданого журналістам, рентгенам, 
зробленим за життя п. Гонгадзе, і рентгенам, зробленим ФБР 
27 квітня 2001 року;

– чи довели експертизи, зроблені ФБР, наявність слідів від 
куль, які відповідають тим ранам, що, як відомо, були у жур-
наліста;

– чи підтвердили результати дослідження волосся та ДНК 
ідентифікацію трупа.

118. 31 жовтня 2001 року Генеральна прокуратура відмови-
ла у задоволенні клопотання про призначення додаткової екс-
пертизи тіла, оскільки проведеними до того часу експертизами 
безсумнівно ідентифіковано вищевказане тіло як таке, що на-
лежало п. Гонгадзе. Крім того, результати експертиз, проведе-
них за участі українських та американських спеціалістів, вже 
дали відповіді на запитання заявниці.

119. 11 червня 2002 року представник заявниці звернулась 
з клопотанням про ознайомлення з постановою, якою було 
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призначено нову судово-медичну експертизу, яка, як стверд-
жувалось, буде проводитись за участі німецьких спеціалістів. 
Далі вона просила дозволу для поставлення запитань цим екс-
пертам. У своєму клопотанні представник посилалась на заяви 
щодо цієї нової експертизи, які слідчі у справі розповсюджува-
ли в засобах масової інформації.

120. 21 червня 2002 року Генеральною прокуратурою було 
відмовлено у задоволенні цього клопотання. Представнику 
було роз’яснено, що вона може ознайомитись з матеріалами 
справи після закінчення досудового слідства. Крім того, було 
роз’яснено, що заступник Генерального прокурора не робив 
ніяких заяв в засобах масової інформації про призначення но-
вої експертизи, яка мала проводитись за участі німецьких спе-
ціалістів.

121. 17 липня 2002 року за вказівкою новопризначеного Ге-
нерального прокурора було створено нову слідчо-оперативну 
групу з розслідування справи Гонгадзе.

122. 26 та 30 липня 2002 нова слідчо-оперативна група про-
вела додатковий огляд місця, де було знайдене тіло, із залучен-
ням судово-медичних експертів. Було проведено детальний 
огляд, під час якого було відібрано зразки ґрунту, а також вилу-
чено ряд об’єктів для дослідження.

123. 9 серпня 2002 року було проведено додаткову судово-
медичну експертизу тіла, знайденого поблизу м. Таращі, та 
відібрано зразки для подальших експертиз. Додаткові судово-
медичні експертизи мали більш точно встановити приблизний 
час смерті п. Гонгадзе.

124. 3 вересня 2002 року матері загиблого були надані всі 
необхідні документи для поховання тіла п. Гонгадзе.

125. 24 вересня 2002 року Генеральна прокуратура зверну-
лась до директора ФБР США з проханням залучити їх спе-
ціалістів для допомоги українським спеціалістам у розсліду-
ванні справи.

126. У вересні та жовтні 2002 року до м. Києва двічі приїздив 
Робер Менар, Генеральний Секретар організації «Репортери 
без кордонів», як представник матері загиблого у кримінальній 
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справі. Він зустрічався з Генеральним прокурором, а також був 
ознайомлений з матеріалами судово-медичних експертиз, про-
ведених у справі. Крім того, було відібрано зразки для додатко-
вої судово-медичної експертизи, яка проводилась у м. Лозанні 
(Швейцарія) 20–25 січня 2003 року.

127. 14 січня 2005 року Генеральною прокуратурою було по-
рушено кримінальну справу за фактом зловживання генерал-
лейтенантом Пукачем службовими повноваженнями. Його 
справа була приєднана до справи Гонгадзе.

128. 24 січня 2005 року Печерський районний суд м. Киє-
ва виніс ухвалу, якою зобов’язав органи державної влади 
затримати п. Пукача. Його розшук був доручений Службі 
безпеки та Міністерству внутрішніх справ. Але він досі не 
знайдений.

129. Під час розслідування було встановлено, що певні служ-
бові особи з Департаменту розслідування кримінальних справ, 
який раніше очолював п. Пукач, здійснювали спостереження 
за п. Гонгадзе у липні — вересні 2000 року до дня його зник-
нення. Було також встановлено, що у 2003 році всі документи, 
які мали відношення до стверджуваного нагляду за п. Гонгадзе, 
були знищені.

130. 28 лютого 2005 року Генеральною прокуратурою була 
порушена кримінальна справа за обвинуваченням посадових 
осіб правоохоронних органів п. К. та п. Пр., а також п. Пукача 
в умисному вбивстві п. Гонгадзе. Того ж дня п. К. та п. Пр. були 
заарештовані.

131. 3 березня 2005 року Печерський районний суд м. Києва 
постановив тримати п. К. та п. Пр. під вартою.

132. 5 березня 2005 року п. К. та п. Пр. було офіційно 
пред’явлено обвинувачення в умисному вбивстві. Вищевказані 
особи визнали свою участь. Того ж дня п. К. було звільнено з 
його посади начальника Департаменту розвідки Міністерства 
внутрішніх справ.

133. 5 березня 2005 року було також прийнято рішення про 
пред’явлення обвинувачення п. Пукачу, але він знаходився в 
розшуку.
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134. 17 березня 2005 року в ході розслідування було встанов-
лено, що четверта особа, п. П., також брав участь у зникненні та 
вбивстві п. Гонгадзе. Пан П. був допитаний, та було з’ясовано 
його роль у цьому злочині. Того ж дня п. П. було звільнено з 
його посади старшого офіцера Департаменту розвідки Мініс-
терства внутрішніх справ.

 135. Усі троє обвинувачених приймали участь у встановлен-
ні подій злочину. Було допитано інших посадових осіб право-
охоронних органів, які здійснювали спостереження за п. Гон-
гадзе до його зникнення.

136. Було знайдено певні речі, які належали журналісту. Їх 
було передано родичам для впізнання.

137. У ході розслідування були проведені додаткові судово-
медичні експертизи тіла та аудіоплівок п. Мельниченка, а та-
кож для з’ясування інших питань.

(б) Політичний контекст
138. 11 грудня 2000 року Генеральна прокуратура отримала 

відеоплівку з записом заяви п. Мельниченка, яку було зроб-
лено в присутності декількох народних депутатів України. Ця 
заява стосувалась причетності Президента України та ряду 
інших державних посадових осіб вищого рівня до віддання 
незаконних наказів. При цьому п. Мельниченко стверджував 
про те, що за допомогою цифрового диктофона, який був роз-
міщений під диваном у робочому кабінеті Президента Украї-
ни, йому вдалося зробити аудіозаписи розмов кримінального 
характеру.

139. 13 грудня 2000 року п. Мороз, народний депутат Украї-
ни, подав до Генеральної прокуратури заяву з додатком копії 
заяви п. Мельниченка від 16 листопада 2000 року та відеоплів-
ки з її записом, в якій він звинувачував державних посадових 
осіб вищого рівня у причетності до зникнення п. Гонгадзе. Було 
проведено експертизу аудіоплівок, яка не змогла встановити їх 
достовірність (автентичність). (Заявниця стверджувала, що 
лабораторія США підтвердила достовірність (автентичність) 
плівок).
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140. 15 грудня 2000 року Генеральна прокуратура зверну-
лась до Iнтерполу з проханням встановити місцезнаходження 
п. Мельниченка.

141. 16 вересня 2002 року Генеральна прокуратура зверну-
лась до Департаменту юстиції США з клопотанням про їх до-
помогу у проведенні допиту пана Мельниченка у якості свідка 
у справі за фактом вбивства п. Гонгадзе.

142. Пан Мельниченко відмовився надати Генеральній проку-
ратурі свої записи та записуюче обладнання, але погодився дати 
письмові відповіді на запитання, поставлені Генеральною проку-
ратурою, що на час надання зауважень Урядом України зроблено 
не було. Заявниця стверджувала, що відсутність співпраці з боку 
п. Мельниченка пояснювалась його небезпідставним побоюван-
ням перед переслідуванням українською владою.

(в) Останні події
143. Після того, як 26 грудня 2004 року п. Віктор Ющенко був 

обраний Президентом України, він публічно обіцяв знову від-
новити розслідування за фактом вбивства п. Гонгадзе. 2 берез-
ня 2005 року в засобах масової інформації було розповсюджено 
заяву Генерального прокурора про арешт трьох офіцерів розвід-
ки, які були причетні до вищевказаної справи, а саме — одного 
генерала та двох полковників. 4 березня 2005 року було знову 
оголошено про вищевказане, а також про смерть, що, як перед-
бачалось, настала внаслідок суїциду, п. Юрія Кравченка, який у 
той час обіймав посаду Міністра внутрішніх справ. Того ранку 
Генеральна прокуратура мала провести його допит.

144. Нещодавно Генеральна прокуратура зробила заяву, в 
якій стверджувала, що розслідування було завершене, а справу 
будуть передавати до суду. Потерпілим було надано матеріа-
ли справи для ознайомлення. Вони стверджували, що остання 
судово-медична експертиза, проведена у вересні 2005 року за 
участю німецьких експертів, підтвердила, що тіло, знайдене 
поблизу м. Таращі, належало п. Гонгадзе.

145. 15 вересня 2005 року п. Турчинов, якого було звільнено 
з посади голови Служби безпеки України, повідомив журналіс-



74

Європейський суд з прав людини. Судова практика

там, що Служба безпеки проводила підготовчі дії для затри-
мання та екстрадиції п. генерал-лейтенанта Пукача з Iзраїлю, 
але цю операцію було зірвано у зв’язку з витоком інформації з 
Генеральної прокуратури. Він також стверджував, що відповід-
но до проміжних результатів лабораторної експертизи плівок 
п. Мельниченка будь-яких ознак фальсифікації встановлено не 
було, а також було ідентифіковано осіб, чиї голоси були запи-
сані на цих плівках.

146. 20 вересня 2005 року Парламентом України було за-
слухано доповідь голови ad hoc комітету з розслідування фак-
ту вбивства п. Гонгадзе. Відповідно до цієї доповіді був зроб-
лений висновок, що викрадення та вбивство п. Гонгадзе були 
організовані колишнім Президентом України, паном Кучмою, 
та останнім Міністром внутрішніх справ, п. Кравченком. Також 
відповідно до звіту оголошувалось про участь у цьому злочині 
тодішнього голови Адміністрації Президента, діючого голови 
парламенту, п. В.Литвина, тодішнього голови Служби безпе-
ки та діючого народного депутата парламенту, п. Л. Деркача. 
Насамкінець було сказано, що, будучи обізнаною про злочин 
та про імена підозрюваних, Генеральна прокуратура не вжила 
жодних дій або жодним чином не відреагувала на висновки, 
зроблені ad hoc комітетом.

II. ВIДПОВIДНЕ НАЦIОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

147. Відповідні положення Конституції України передбача-
ють таке:

Стаття 3
«Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність 

і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. 
(...)»”

Стаття 27
«Кожна людина має невід’ємне право на життя. Ніхто не може 

бути свавільно позбавлений життя. Обов’язок держави — захища-
ти життя людини. (...)»
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Стаття 28
«Кожен має право на повагу до його гідності.
Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюд-

ському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи 
покаранню. (...)»
148. Відповідні положення Кримінально-процесуального 

кодексу передбачають таке:

Стаття 28
Цивільний позов у кримінальній справі

«Особа, яка зазнала матеріальної шкоди від злочину, вправі 
при провадженні в кримінальній справі пред’явити до обвинува-
ченого (...) цивільний позов, який розглядається судом разом з 
кримінальною справою. (...)»

Стаття 49
Потерпілий

«Потерпілим визнається особа, якій злочином заподіяно мо-
ральну, фізичну або майнову шкоду. (...)

Громадянин, визнаний потерпілим від злочину, вправі давати 
показання у справі. Потерпілий і його представник мають право:

(...) заявляти клопотання; знайомитися з усіма матеріалами спра-
ви з моменту закінчення досудового слідства, (...) подавати скарги 
на дії особи, яка провадить дізнання, слідчого, прокурора і суду,

(...).
У справах про злочини, внаслідок яких сталася смерть потер-

пілого, права, передбачені цією статтею, мають його близьк ро-
дичі».

Стаття 94
Приводи і підстави до порушення  кримінальної справи

«Приводами до порушення кримінальної справи є:
1) заяви або повідомлення (...) окремих громадян;  (...)
5) безпосереднє виявлення органом дізнання, слідчим, проку-

рором або судом ознак злочину.
Справа може бути порушена тільки в тих випадках, коли є до-

статні дані, які вказують на наявність ознак злочину.»
149. Відповідні положення Закону «Про прокуратуру» у ре-

дакції 1995 року передбачали:
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 Стаття 5
Основні функції прокуратури

«Основними функціями прокуратури є:
(...)
2) нагляд за додержанням законів органами, які ведуть бороть-

бу із злочинністю та іншими правопорушеннями і розслідують 
діяння, що містять ознаки злочину;

3) розслідування діянь, що містять ознаки злочину;
 (...).»

ПРАВО

I. ПОПЕРЕДНI ЗАПЕРЕЧЕННЯ УРЯДУ

150. Уряд зазначив, що скарги заявниці за статтями 2 та 3 
Конвенції щодо стверджуваної неспроможності дер жави за-
хистити життя її чоловіка та щодо її стану душевного розладу і 
непевності були подані до Суду з недотриманням шестимісяч-
ного строку, передбаченого п. 1 статті 35 Конвенції.

151. Уряд стверджував, що відмова Генеральної прокурату-
ри взяти до уваги скаргу чоловіка заявниці щодо погроз його 
життю була надіслана пані Гонгадзе 1 вересня 2000 року, тобто 
більш ніж за шість місяців до подачі цієї заяви до Суду.

152. Уряд зауважував, що кримінальне провадження за 
фактом вбивства чоловіка заявниці було розпочате 27 лютого 
2001 року.

Заявницю було визнано потерпілою у межах цього провад-
ження. Уряд стверджував, що заявниця повинна була подати 
свою скаргу за статтею 2 Конвенції (995_004) протягом шести 
місяців, починаючи з цієї дати. Але вона цього не зробила.

153. Уряд стверджував, що скарга заявниці за статтею 3 
Конвенції ( 995_004 ) щодо стверджуваної атмосфери страху 
та непевності також повинна бути відхилена як така, що пода-
на з порушенням шестимісячного строку. Також заявниця не 
може  скаржитись на стан непевності з часу, коли її було виз-
нано потерпілою у кримінальному провадженні, оскільки тіло, 
знайдене поблизу м. Таращі, було з високим рівнем певності 
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ідентифіковане як таке, що належало її чоловікові, крім того, 
було розпочато кримінальне провадження за фактом вбивства.

154. Заявниця стверджувала, що вона робила спроби вико-
ристати доступні національні засоби захисту, але безрезультат-
но. Вона зазначала, що порушення питання щодо правила шес-
тимісячного строку за обставин цієї справи є недоречним.

155. Суд повторює, що там, де немає доступних національних 
засобів захисту щодо стверджуваного порушення Конвенції, 
шестимісячний строк, передбачений п. 1 статті 35 Конвенції , в 
принципі, починається з дати, коли стверджуване порушення, 
на яке скаржаться, мало місце, або з дати, коли заявник, якого 
безпосередньо це стосується, дізнався або міг би дізнатись про 
таке порушення. Проте у виняткових випадках можуть бути 
застосовані особливі міркування, за яких заявники спершу ви-
користовують засоби національного захисту і тільки пізніше 
дізнаються або могли б дізнатися, що такі засоби є неефектив-
ними.

У такій ситуації шестимісячний строк може відраховува-
тись з часу, коли заявник дізнався або повинен був дізнатись 
про такі обставини (див. ухвалу у справі «Aydin v. Turkey», за-
яви № 28293/95, 29494/95 та 30219/96, ЄСПЛ 2000-III.

156. Суд зазначає, що доступність та ефективність засобів 
захисту у кримінальному провадженні у справі за фактом зник-
нення або вбивства обґрунтовувались Урядом стосовно скарги 
заявниці за статтею 13 Конвенції. Заявниця використовувала 
цей засіб, але через затримки та прогалини у кримінальному 
провадженні вона подала заяву до Суду через два роки після 
зникнення її чоловіка в той час, коли провадження ще три-
вало.

157. Суд відмічає, що заявниця могла скаржитись на відсут-
ність довіри до інформації, що надавалась під час розслідуван-
ня. Твердження, які містила ця інформація, були суперечливи-
ми, що, як стверджується, створювало стан непевності, на який 
скаржиться заявниця. Ця непевність також підтверджувалась 
тим фактом, що останню експертизу тіла було проведено у ве-
ресні 2005 року.
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158. Відповідно, Суд доходить висновку, що з огляду на ви-
няткові обставини справи заяву було подано в належний час і, 
таким чином, попередні заперечення Уряду відхиляються.

II.  СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ  СТАТТI 2 
КОНВЕНЦIЇ

А.  Стверджувана неспроможність захистити 
право на життя

1. Зауваження, подані сторонами

159. Заявниця скаржиться за статтею 2 Конвенції на те, 
що смерть її чоловіка була результатом насильницького 
зникнення і що державні органи влади не змогли захистити 
його життя. Стаття 2 Конвенції у відповідній частині перед-
бачає таке:

«1. Право кожного на життя охороняється законом. Нікого не 
може бути умисно позбавлено життя інакше ніж на виконання 
вироку суду, винесеного після визнання його винним у вчиненні 
злочину, за який законом передбачене таке покарання».
160. Уряд спершу зауважував, що єдиним, що пов’язує 

вбивство п. Гонгадзе з органами державної влади, були аудіоза-
писи, зроблені п. Мельниченком. Уряд стверджував, що «поза 
розумних сумнівів» не було жодних доказів того, що держава 
відповідальна за порушення права чоловіка заявниці на життя. 
Проте пізніше Уряд повідомляв Суд про арешт декількох по-
садових осіб правоохоронних органів, які зізнались в участі у 
переслідуванні, викраденні та вбивстві п. Гонгадзе.

161. Заявниця зауважувала, що в той час, коли вона подава-
ла заяву до Суду, вона не була впевнена у долі свого чоловіка 
або у ідентифікації тіла, знайденого поблизу м. Таращі. Таким 
чином, у своїй заяві вона ґрунтувалась на зникненні свого чо-
ловіка. У той час, коли вона вже не скаржилась на зникнення 
свого чоловіка, вона стверджувала, що його було вбито, що ста-
новить порушення статті 2 Конвенції.

162. Заявниця зазначала, що записи, зроблені п. Мельничен-
ком та достовірність (автентичність) яких була підтверджена 
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експертами ФБР, не були єдиним елементом, який зв’язував 
органи державної влади та вбивство п. Гонгадзе. Злочинна не-
дбалість посадових осіб правоохоронних органів щодо розслі-
дування, на думку заявниці, також може вважатися зв’язковим 
елементом.

163. Заявниця спершу дійшла висновку, що факти справи 
ясно демонструють, що органи державної влади брали участь 
у вбивстві її чоловіка або, принаймні, існувала обґрунтована 
підозра у їх участі. Нещодавно вона зазначила, що остання ін-
формація, надана Урядом, підтвердила пряму участь держав-
них органів у вбивстві її чоловіка, але розслідування, здається, 
обмежує справу засудженням безпосередніх виконавців злочи-
ну, а не тих, хто замовив та організував його.

2. Оцінка Суду

164. Суд повторює, що перше речення п. 1 статті 2 Конвен-
ції зобов’язує державу не тільки утримуватись від умисного 
або незаконного позбавлення життя, але також вживати від-
повідних заходів для захисту життя тих, хто знаходиться під 
її юрисдикцією. Це включає основне завдання держави щодо 
забезпечення права на життя шляхом прийняття ефективних 
норм кримінальних законів для попередження злочинів про-
ти особи, що забезпечуються правоохоронним механізмом для 
попередження, усунення та покарання порушень таких норм. 
За відповідних обставин це також поширюється на позитивний 
обов’язок органів державної влади вживати заходів поперед-
ження для захисту особи або осіб, чиє життя знаходиться під 
загрозою здійснення кримінальних дій іншими особами.

165. Беручи до уваги труднощі у діяльності правоохоронних 
органів у сучасному суспільстві, неможливість передбачити 
поведінку осіб та оперативний вибір, який повинен бути зроб-
лений з розрахунку першочерговості та засобів, позитивний 
обов’язок має розумітись як такий, який не накладає немож-
ливий або неспіврозмірний тягар на органи державної влади. 
Відповідно, не кожна скарга про загрозу життю зобов’язує 
державні органи за вимогою Конвенції вживати оперативних 
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заходів щодо попередження такої загрози від її реалізації. Для 
виникнення позитивного обов’язку повинно бути встановлено, 
що органи державної влади знали або повинні були знати про 
існування наявної загрози життю визначеної особи або осіб 
від кримінальних дій третіх осіб і що вони не вжили заходів в 
рамках своїх повноважень, які обґрунтовано вважаються таки-
ми, що мали запобігти такому ризикові (див. рішення у справі 
«Kilic v. Turkey», № 22492/93, пп. 62–63, ЄСПЛ 2000-III).

166. Останні події у справі показують високий ступінь віро-
гідності того, що посадові особи правоохоронних органів при-
ймали участь у зникненні та вбивстві п. Гонгадзе. З’ясуванню 
підлягає питання, чи дійсно державні органи влади не виконали 
свій позитивний обов’язок щодо захисту п. Гонгадзе від загрози 
його життю, про існування якої вони були проінформовані.

167. По-перше, Суд зауважує, що у цій справі чоловік заявниці 
виклав у своєму відкритому листі від 14 липня 2000 року, направ-
леного до Генерального прокурора, декілька фактів щодо допиту 
його родичів та колег співробітниками правоохоронних органів та 
спостереження, здійснюваного невідомими особами. Він просив 
розслідувати ці факти, а також вжити заходів для його захисту.

168. По-друге, державні органи влади, особливо прокурори, 
повинні були знати про особливості ситуації, в яку ставить себе 
журналіст, який (яка) висвітлює політичні проблемні теми, по 
відношенню (vis-a-vis) до тих осіб, які на той час були при владі 
(з 1991 року в Україні загинуло 18 журналістів, див. п. 83).

169. По-третє, Суд зазначає, що за допомогою влади, наданої 
національним законодавством, Генеральна прокуратура упов-
новажена та зобов’язана здійснювати нагляд за діяльністю ор-
ганів міліції (правоохоронних органів) та розслідувати вчинені 
ними незаконні дії. Незважаючи на те, що у листі пана Гонгад-
зе було ясно вказано про незрозумілий інтерес, який до нього 
проявляли співробітники правоохоронних органів, відповідь 
Генеральної прокуратури була не тільки формальною, але і, во-
чевидь, мала ознаки недбалості (див. п. 12). Через чотири доби 
чоловік заявниці зник.
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170. Суд вважає, що ці скарги п. Гонгадзе з огляду на подаль-
ші події, які вказували на можливу участь державних посадо-
вих осіб у зникненні та смерті, були знехтувані або просто за-
перечувались без належного розслідування протягом значного 
періоду. Не було ніякої реакції на стверджувану участь спів-
робітників правоохоронних органів у зникненні в той час, коли 
інформація про таку вірогідність була широко розповсюджена 
у засобах масової інформації (див. п. 41). Той факт, що вірогідні 
злочинці, два з яких на той час займали посади у правоохорон-
них органах, були встановлені і обвинувачені у викраденні та 
вбивстві журналіста через декілька днів після зміни керівника 
держави, створює серйозні сумніви щодо реального бажання 
державних органів попереднього Уряду здійснювати належне 
розслідування справи.

171. З огляду на ці міркування Суд вважає, що у цій справі 
статтю 2 Конвенції було порушено.

Б. Неспроможність розслідувати справи

1. Зауваження, надані сторонами

172. Далі заявниця скаржиться, що держава не змогла про-
вести ефективне розслідування, що є порушенням процедур-
них вимог статті 2 Конвенції.

173. Уряд зазначав, що існували об’єктивні причини для 
затримок у розслідуванні справи. Генеральна прокуратура 
здійснила багато слідчих дій під час розслідування справи, 
відповідно, Уряд вважав, що розслідування було достатньо 
ефективним.

174. Заявниця не погодилась. Вона зауважила, що сама кіль-
кість слідчих дій не може бути виправдовуючим фактором.

Пред’явлення обвинувачення двом посадовим особам пра-
воохоронних органів у недбалості щодо розслідування справи 
явно демонструє неефективність. Більше того, після деякого 
прогресу у розслідуванні справи у 2003 році цей прогрес після 
звільнення пана Піскуна з посади Генерального прокурора зно-
ву зупинився. Ці факти, на думку заявниці, демонструють, що 



82

Європейський суд з прав людини. Судова практика

держава не виконала свого обов’язку щодо проведення ефек-
тивного розслідування факту смерті її чоловіка.

2. Оцінка Суду

175. Суд повторює, що обов’язок захищати право на життя 
за статтею 2 Конвенції визначається у поєднанні з загальним 
обов’язком держави за статтею 1 Конвенції, яка зобов’язує “га-
рантування кожному, хто перебуває під [її] юрисдикцією, пра-
ва і свободи, визначені у Конвенції”, також опосередковано ви-
магає наявності будь-якої форми ефективного розслідування, 
коли особу вбито в результаті використання сили (див. mutatis 
mutandis рішення від 19 лютого 1998 року у справі «Kaya v. 
Turkey», 1998-I, п. 105). Головна мета такого розслідування по-
лягає у забезпеченні ефективного виконання національних за-
конів, які захищають право на життя, а у випадках, коли беруть 
участь представники держави або органи, у забезпеченні їх від-
повідальності за смерті, в яких вони винні. Форма розслідуван-
ня, яка досягне такої мети, може бути різною в залежності від 
обставин. Проте, який би з методів не брався за основу, держав-
ні органи влади повинні діяти за своєю власною ініціативою 
у випадку, коли вже якесь питання звернуло їх увагу. Вони не 
можуть перекласти це на ініціативу родичів чи чекати подання 
формальної скарги або взяття кимось на себе відповідальності 
за проведення слідчої процедури (див. mutatis mutandis рішен-
ня у справі «Ilhan v. Turkey», заява № 22277/93, п. 63, ЄСПЛ 
2000-VII).

176. Для того, щоб розслідування стверджуваного незаконно-
го вбивства за участі представників держави було ефективним, 
здебільшого незалежність осіб, які здійснюють розслідуван-
ня, від тих, хто приймав участь у злочині, повинна вважатись 
як необхідність (див. рішення від 27 липня 1998 року у справі 
«Guelec v. Turkey», 1998-IV, пп. 81–82, та рішення у справі «Ogur 
v. Turkey», заява N 21594/93, пп. 91 — 92 ЄСПЛ 1999-III).

Розслідування повинно також бути ефективним у тому 
розумінні, що воно має бути здатне привести до визначен-
ня питання, чи використана сила у таких справах була або не 
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була виправдана за тих обставин (див. вищевказане рішення 
у справі «Kaya v. Turkey», п. 87), та встановлення і покарання 
відповідальних осіб (див. вищевказане рішення у справі «Ogur 
v. Turkey», п. 88). Результат при цьому є необов’язковим, але 
обов’язковим є здійснення заходів.

Органи державної влади повинні були б вжити всіх заходів 
для збереження доказів, які мають відношення до події. Прога-
лини у розслідуванні, які підривають його здатність встановити 
причину смерті або відповідальних осіб, чи то прямих виконав-
ців, чи то тих, хто замовив або організував злочин, створюють 
ризик недодержання такого стандарту.

177. Також у цьому контексті опосередковано існує вимо-
га розумної швидкості (див. рішення від 2 вересня 1998 року 
у справі «Yasa v. Turkey», 1998-VI, пп. 102–104; рішення у 
справі «Cakici v. Turkey», заява N 23657/94, пп. 80, 87,106, 
ЄСПЛ 1999-IV). Має бути визнано, що у розслідуванні мо-
жуть виникнути складнощі та перепони, які перешкоджають 
його прогресу за певних обставин. Проте швидка реакція 
органів державної влади у дослідженні використання смер-
тельної сили або зникненні повинна розумітись як основа у 
забезпеченні громадської довіри у їх виконанні норм права 
та у попередженні будь-яких ознак змови або поблажливості 
до незаконних дій (див. рішення у справі «McKerr v. United 
Kingdom», заява № 28883/95, пп. 108–115, ЄСПЛ 2001-III; рі-
шення у справі «Avsar v. Turkey», заява № 25657/94, пп. 390–
395, ЄСПЛ 2001-VII.

178. Суд зазначає, що заявниця зауважувала, що розсліду-
вання факту зникнення її чоловіка проводилось із значними 
затримками та містило прогалини. Деякі з цих прогалин де-
кілька раз були визнані державними органами.

179. Суд вважає, що факти цієї справи демонструють, що 
під час розслідування до грудня 2004 року органи державної 
влади були здебільшого зайняті доведенням того, що державні 
посадові особи вищого рівня не брали участі у цій справі, а не 
у встановленні істини щодо обставин зникнення та смерті чо-
ловіка заявниці.
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 180. У світлі цих висновків, Суд доходить висновку, що у 
цій справі статтю 2 Конвенції було порушено.

III.  СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ  СТАТТI 3 
КОНВЕНЦIЇ 

1. Зауваження, надані сторонами

181. Заявниця зауважувала, що атмосфера страху та непев-
ності, а також неповна та суперечлива інформація, яка надава-
лась під час розслідування, примусили її залишити країну та 
завдали страждань, що є порушенням статті 3 Конвенції, яка 
передбачає таке:

«Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи 
такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню».
182. Заявниця зазначила, що суперечливі твердження 

щодо приналежності тіла, знайденого поблизу міста Таращі, 
та ставлення слідчих органів до неї та матері загиблого ство-
рили атмосферу страху та непевності. Заявниця зазначила, 
що тільки у березні 2003 року вона упевнилась у тому, що 
тіло, знайдене поблизу м. Таращі, належить її чоловіку (див. 
п. 70). Вона стверджувала, що подальші події у розслідуван-
ні, зокрема, смерть п. Г., колишнього співробітника міліції і 
можливого свідка у справі п. Гонгадзе, а також звільнення 
генерал-лейтенанта Пукача, якого підозрювали у організації 
спостереження за її чоловіком, призвели до її відчаю щодо 
отримання будь-якого ефективного результату у розсліду-
ванні.

183. Уряд погодився, що заявниця зазнала певних страждань 
від смерті її чоловіка, але не погодився, що порушення статті 3 
Конвенції було спричинене поведінкою будь-якого держав ного 
органу.

2. Оцінка Суду

184. Суд нагадує, що стаття 3 Конвенції до цього розглядалась 
у численних схожих справах проти Туреччини, у яких заявники 
скаржились, що вони зазнали нелюдського та такого, що прини-
жує гідність, поводження у зв’язку зі смертю або зникненням їх 
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близьких родичів. Чи є член сім’ї «зниклої особи» жертвою по-
водження всупереч статті 3 Конвенції, залежатиме від існування 
спеціальних факторів, які спричиняють страждання родичам, 
розміру та характеру, що відрізняються від емоційного стресу, 
який може розглядатись як неминуче спричинений родичам 
жертви, серйозне порушення людських прав. Основні елемен-
ти повинні включати близькість родинних зв’язків, особливі 
обставини відносин, ступінь участі члена сім’ї у подіях, які роз-
глядаються, участь членів сім’ї у спробах отримати інформацію 
про зниклу особу та яким чином державні органи відповідають 
на такі запити (див. рішення від 18 червня 2002 року у справі 
«Orhan v. Turkey», заява № 25656/94, п. 358).

185. Суд зазначає, що у цій справі чоловік заявниці зник у 
вересні 2000 року та відповідно до зауважень, наданих заяв-
ницею, тільки у березні 2003 року вона дійсно отримала пе-
реконливу інформацію, що тіло, знайдене без голови поблизу 
м. Таращі у листопаді 2000 року, належало її чоловікові. У той 
же час заявниця отримувала від органів державної влади ряд 
суперечливих тверджень про долю свого чоловіка. Зокрема, у 
грудні 2000 року Генеральний прокурор зробив заяву про те, 
що тіло, знайдене поблизу м. Таращі, не належало п. Гонгадзе. 
10 січня 2001 року Генеральний прокурор зробив публічну за-
яву, відповідно до якої існувала велика вірогідність того, що 
тіло належало п. Гонгадзе, і в той же час було оголошено, що 
були свідки, які бачили п. Гонгадзе живим після його зникнен-
ня. Через три дні Генеральна прокуратура поінформувала заяв-
ницю, що не було жодного доказу того, що тіло належало пану 
Гонгадзе. Через чотири дні заявницю було визнано потерпілою 
тому, що було достатньо доказів того, що тіло належало її чо-
ловікові.

Така непевна ситуація тривала таким чином, що, зародив-
ши сумніви щодо встановлення належності тіла, знайденого 
поблизу м. Таращі, а отже, у долі чоловіка заявниці, державні 
органи, в той же час, категорично відмовлялись надати заяв-
ниці повний доступ до важливих матеріалів справи. Тільки у 
серпні 2005 року заявниця отримала доступ до матеріалів спра-
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ви. У вересні 2005 року Генеральна прокуратура зробила заяву, 
відповідно до якої останнє дослідження ДНК, яке проводилось 
у Німеччині, підтвердило, що тіло, знайдене поблизу м. Таращі, 
належало чоловікові заявниці.

186. Суд вважає, що ставлення слідчих органів до заявниці 
та її сім’ї дійсно завдало серйозних страждань, які прирівню-
ються до принижуючого гідність поводження всупереч стат-
ті 3. Суд доходить висновку, що у цій справі положення статті 3 
Конвенції було порушено.

IV.  СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ  СТАТТI 13 
КОНВЕНЦIЇ 

187. Заявниця скаржиться на відсутність ефективних націо-
нальних засобів захисту та посилається на статтю 13 Конвенції, 
яка передбачає таке:

«Кожен, чиї права і свободи, викладені в цій Конвенції, по-
рушуються, має право на ефективний засіб правового захисту у 
відповідному національному органі, навіть якщо таке порушення 
було вчинене особами, що діяли як офіційні особи».

1. Зауваження, надані сторонами

188. Уряд стверджував, що Кримінально-процесуальний 
кодекс передбачає можливість для потерпілої сторони пода-
ти скаргу про відшкодування матеріальної та моральної шко-
ди, спричиненої злочином. Але заявниця не скористалась 
цією можливістю. Більш того, Уряд наголошував, що розслі-
дування факту смерті п. Гонгадзе було достатньо ефектив-
ним. Уряд зазначав, що Кримінально-процесуальний кодекс 
України передбачає право потерпілої сторони приєднатись 
до кримінального провадження, чим і скористалась заявни-
ця. Оскільки ця скарга ґрунтується на відмові у повному до-
ступі до матеріалів кримінальної справи, то таке обмеження 
було виправдане в інтересах конфіденційності та ефектив-
ності розслідування.

189. Заявниця не погодилась з цими твердженнями. Вона 
зауважувала, що не існувало ефективних засобів національ-
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ного захисту за її скаргами відповідно до статей 2 та 3 Кон-
венції.

2. Оцінка Суду

190. Суд повторює, що стаття 13 Конвенції гарантує доступ-
ність засобів захисту на національному рівні для реалізації 
прав та свобод, викладених у Конвенції, які можуть бути забез-
печені у будь-якій формі у національному правовому порядку. 
Дія статті 3 полягає у вимозі, відповідно до якої національні 
засоби захисту повинні реагувати на спірне порушення Кон-
венції та надавати відповідну допомогу, незважаючи на те, що 
Договірні Сторони мають певну свободу щодо методів присто-
сування до своїх конвенційних обов’язків відповідно до цього 
положення. Межі обов’язків за статтею 13 різняться залежно 
від виду скарги заявника відповідно до Конвенції. Незважаючи 
на це, засоби захисту, які вимагаються за статтею 13, повинні 
бути ефективними як на практиці, так і в теорії. Зокрема, ор-
гани державної влади держави-відповідача не повинні невип-
равдано та необґрунтовано унеможливлювати використання 
засобів захисту своїми діями або порушеннями.

191. Надавши фундаментальну важливість праву на за-
хист життя, стаття 13 вимагає додатково до виплати компен-
сації проведення ретельного та ефективного розслідування, 
яке здатне встановити та покарати відповідальних за втрату 
життя, включаючи ефективний доступ скаржника до проце-
дури розслідування (див. вищевказане рішення у справі «Kilic 
v. Turkey», п. 91).

192. У цій справі питання про те, що державні органи були 
зобов’язані провести ефективне розслідування обставин 
вбивства чоловіка заявниці, є безспірним. З огляду на вищев-
казане (див. пп. 166–170, 178–179 та 185), більш ніж чотири 
роки не було проведено ефективного розслідування відповідно 
до статті 13, вимоги якої є ширшими, ніж обов’язок проводи-
ти розслідування, вказаний у статті 2 Конвенції. Таким чином, 
Суд вирішує, що заявниця була позбавлена ефективних засобів 
захисту щодо смерті її чоловіка.
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193. Більше того, щодо засобу компенсації, на який посилав-
ся Уряд, Суд зазначає, що позов про відшкодування шкоди за 
кримінальне порушення має подаватись за Кримінально-про-
цесуальним кодексом. Проте такий позов повинен подаватись 
із зазначенням відповідної (винної) особи або осіб. Засіб стає 
марним, якщо особу злочинця не встановлено та обвинувачен-
ня не пред’явлено. Таким чином, відсутність результату кримі-
нального провадження також перешкоджало заявниці ефек-
тивно використати цей засіб, оскільки на практиці цивільний 
позов про відшкодування компенсації не буде розглядатись до 
остаточного встановлення фактів у триваючому кримінально-
му провадженні.

194. Відповідно, у цій справі було також порушено статтю 13 
Конвенції.

III. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТI 41 КОНВЕНЦIЇ 

195. Стаття 41 Конвенції передбачає:
«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до 

неї і якщо внутрішнє законодавство відповідної Високої Договірної 
Сторони передбачає лише часткову компенсацію, Суд, у разі необ-
хідності, надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію».

А. Шкода
196. Заявниця вимагала загальну суму 100000 ЄВРО на від-

шкодування матеріальної та моральної шкоди, а також судових 
витрат.

 197. Уряд зауважив, що сума відшкодування документально 
підтверджена не була, але залишив вирішення питання щодо 
розміру компенсації на розсуд Суду.

198. Суд вже вирішив, що нездатність державних органів 
захистити життя чоловіка заявниці та провести ефективне 
розслідування факту його смерті порушує статті 2, 3 та 13 
Конвенції. Суд вважає, що розмір присудженої компенсації 
повинен відповідати ступеню тяжкості порушення, яке роз-
глядається. Відповідно, Суд присуджує всю суму, яку просила 
заявниця.
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Б. Пеня
 199. Суд вважає за доцільне призначити пеню на підставі 

граничної позичкової ставки Європейського центрального 
банку, до якої мають бути додані три відсотки.

ЗА ЦИХ ПIДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО

1. Відхиляє попередні заперечення Уряду;
2. Вирішує, що у цій справі було порушення статті 2 Конвен-

ції як у процедурному, так і в матеріальному аспектах;
3. Вирішує, що у цій справі було порушення статті 3 Кон-

венції;
4. Вирішує, що у цій справі було порушення статті 13 Кон-

венції;
5. Вирішує, що
(а) протягом трьох місяців з дня, коли рішення стане ос-

таточним відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції, держа-
ва-відповідач має сплатити заявниці 100000 ЄВРО (сто тисяч 
ЄВРО) як компенсацію матеріальної і моральної шкоди, а та-
кож судових витрат; ця сума має бути конвертована у долари 
США на день здійснення платежу плюс будь-який податок, 
який може бути стягнуто з заявниці;

(б) у випадку невиплати чи несвоєчасної виплати держа-
вою-відповідачем належної заявниці суми на неї нараховувати-
меться пеня, яка дорівнює граничній позичковій ставці Євро-
пейського центрального банку, плюс три відсотки з часу, коли 
закінчиться вищезгаданий тримісячний строк, і до моменту 
повного розрахунку.

Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 
8 листопада 2005 року відповідно до пп. 2 і 3 Правила 77 Рег-
ламенту Суду.

 С. Доллє Ж.-П.Коста

 Секретар Секції Голова Секції 
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ

ДРУГА СЕКЦІЯ

СПРАВА 
«СЕРГІЙ ШЕВЧЕНКО ПРОТИ УКРАЇНИ»

(Справа № 32478/02)

РІШЕННЯ

СТРАСБУРГ

4 квітня 2006 року

ОСТАТОЧНЕ 

04/07/2006

Текст цього рішення може підлягати редакційним правкам.
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У справі «Сергій Шевченко проти України»,
Європейський суд з прав людини (Друга секція), засідаючи 

Палатою, до складу якої увійшли:
Жан-Поль Коста (Jean-Paul Costa), Голова секції,
Iренеу Кабрал Баррету (Ireneu Cabral Barreto),
Kарел Юнгвірт (Karel Jungwiert),
Володимир Буткевич (Volodymyr Butkevich),
M. Угрехелідзе (M. Ugrekhelidze),
A. Мулароні (А.Mularoni),
Е. Фура-Сандстрьом (E. Fura-Sandström), судді, 
та Саллі Доллє (S. Dolle), Секретар секції,
після наради за зачиненими дверима 14 березня 2004 року,
виносить таке рішення, ухвалене того самого цього дня:

ПРОЦЕДУРА

1. Справу порушено за заявою (№ 32478/02), поданою проти 
України до Суду відповідно до статті 34 Конвенції про захист 
прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) 
громадянином України, п. Сергієм Васильовичем Шевченком 
(далі — заявник), 3 серпня 2002 року.

2. Уряд України (далі — Уряд) представляла його Уповнова-
жений пані Валерія Лутковська, представник Уряду України у 
Суді.

3. Цю заяву було надіслано Уряду-відповідачу 24 березня 
2005 року. Того самого дня Судом вирішено розглядати питан-
ня щодо прийнятності заяви одночасно з розглядом її по суті 
(п. 3 статті 29 Конвенції).

ФАКТИ

I. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

4. Заяву до Суду подав батько п. Андрія Шевченка, покій-
ний (далі — A. Ш.). Заявник народився 1944 року і мешкає у 
Харкові.

5. О 2 годині ночі 3 жовтня 2000 року A. Ш. (молодший лей-
тенант ВПС України) заступив на чергування для охорони вій-
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ськового аеродрому, на якому базувалася частина A-2491 ВПС 
України (далі — «частина ВПС»). Він був озброєний пістоле-
том з 16 набоями. Близько 5.40 ранку його знайшли мертвим у 
кімнаті охорони, з двома вогнепальними пораненнями голови.

6. Того ж дня було відкрито провадження у кримінальній 
справі щодо його смерті, і огляд місця інциденту провів слід-
чий військової прокуратури (далі — «СВП»), капітан С. У про-
токолі огляду він описав розташування тіла та те, що біля його 
ступні лежав пістолет Макарова, заряджений трьома набоями1. 
У приміщенні та на тілі померлого слідів боротьби знайдено не 
було. Отвори від куль було знайдено у склі вікна та у стелі, а 
також три стріляні гільзи. У кишені A.Ш. також знайдено чор-
ну кулькову ручку. У протоколі зазначено, що огляд проведено 
командиром частина ВПС, полковником В., у присутності двох 
офіцерів цієї ж частини ВПС як свідків.

7. За твердженням заявника, близько 8 год. ранку пані Х., 
партнер A. Ш., прийшла до його квартири і побачила, там об-
шук проводять підполковник Д. (старший офіцер цієї частини 
ВПС) з іншими особами.

8. В офіційних документах сказано, що обшук у квартирі 
померлого проведено о 3-й годині дня. Однак молодший лей-
тенант M. показав, що о 8-й годині вечора кільком офіцерам, 
включаючи його самого, наказали провести опис речей у квар-
тирі A. Ш. під наглядом старшого офіцера Д.

9. Заявник і пані Х. стверджували, що в одній із тумбочок 
A. Ш. тримав близько 15 тисяч дол. США. Під час обшуку цих 
грошей там не виявилось. Натомість, молодший лейтенант Г., 
слідчий (офіцер тієї ж частини ВПС, якому старший офіцер на-
казав провести розслідування можливого убивства) знайшов 
передсмертну записку.

10. 4 жовтня 2000 р. пані Х. була допитана лейтенантом Г. 
стосовно її стосунків з померлим. Вона показала, що померлий 
був «розумною людиною, з якою було цікаво спілкуватися», і 
він ніколи не висловлював думок про самогубство. 2 жовтня 

1 В обоймі пістолета Макарова вісім набоїв. 
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2000 року, коли A.Ш. збирався на чергування, він попросив її 
зайти до нього.

11. Як свідчив генерал-майор O., 3 жовтня 2000 року він 
приїхав до частини ВПС у зв’язку з цим трагічним інцидентом. 
4 жовтня 2000 року він зібрав особовий склад частини, поін-
формував їх про цей випадок і, хоча й припускав можливість 
убивства, менше з тим зачитав кілька витягів з передсмертної 
записки. Однак, кілька інших свідків показали, що генерал-
майор нічого не сказав про убивство, а говорив лише про мож-
ливе самогубство, заявивши, що A.Ш. давно готувався до само-
губства, зокрема, читаючи праці з окультної філософії Карлоса 
Кастанеди.

12. ЕО роздав копії передсмертної записки особовому скла-
ду частини ВПС, а також дав одну копію заявникові після того, 
як слідчий не дозволив йому зробити ксерокопію її оригіналу, 
написаного від руки.

13. Під час допиту заявника 5 жовтня 2000 року капітан С. 
заявив, що майже повністю упевнений, що смерть A.Ш. була 
самогубством, і відмовився внести у протокол показання заяв-
ника щодо зникнення 15 тисяч дол. США.

14. До 10 жовтня 2000 року лейтенант G. допитав ряд свід-
ків — в основному тих, хто бачив сина заявника в день трагіч-
ного інциденту, і тих, хто близько знав покійного. Питання, 
який їм ставили, стосувалися психологічного стану A.Ш. перед 
інцидентом, його інтересу до філософії Кастанеди і окультних 
ритуалів, його можливого зловживання алкоголем або нарко-
тиками і того, чи грався він зброєю під час чергування.

15. Друзі A.Ш. стверджували, що покійний був дуже обе-
режним із вживанням алкоголю і зброєю, і був спокійною і по-
важною особою. Свідкам не було відомо, чи вживав він нарко-
тики і чи займався окультною практикою. Пан Ск., колишній 
сусід A.Ш. по кімнаті, заявив, що чув від сина заявника, що той 
нібито займається медитацією, однак ніколи цього не бачив 
власними очима. Офіцер-психолог показав, що покійний ко-
лись зловживав алкоголем, однак перестав вживати алкоголь 
задовго до цього інциденту. Ні офіцер-психолог, ні його друзі 
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не вважали A.Ш. потенційним самогубцем. Ніхто з тих, хто ба-
чив померлого в день інциденту, не помітили нічого незвичай-
ного у його поведінці.

16. Починаючи з 11 жовтня 2000 р., лінія розслідування змі-
нилася, і на допитах стали ставити запитання, чи мав A.Ш. во-
рогів, і чи були колись напади на вартових. Декого з допитаних 
раніше свідків допитали знову. Ніхто з цих свідків не дав ствер-
джувальної відповіді на обидва цих запитань.

17. Пан Пк., який назвав себе другом A.Ш. (але цього не 
підтвердив жодний з інших свідків), описавши померлого як 
спокійну, врівноважену особу, сказав менше з тим, що факт 
його самогубства «не стало для нього сюрпризом». Пан Й. 
(відношення його до померлого незрозуміле), якого повторно 
допитали 31 жовтня 2000 року, також показав, що самогубс-
тво A.Ш. «не стало для нього несподіванкою». А в подальшій 
бесіді зі слідчим 9 листопада 2000 року, пан Й. пригадав, що у 
1996 році він бачив, як покійний палить сигарету з підозрілим 
запахом. Пан Д. показав, що померлий вважав себе «розумні-
шим за інших» і читав книжки з філософії. Він також чув, що 
A.Ш. займався медитацією.

18. 26 жовтня 2000 року слідчий відмовився надати заявни-
ку статус постраждалого у кримінальній справі та тій підставі, 
що зібрані показання прямо вказують на те, що його син скоїв 
самогубство.

19. Заявник оскаржив це рішення у прокуратурі вищої інс-
танції. Його скарга з приводу відмови надати йому статус пос-
траждалого була відхилена. Однак схоже, що слідчий отримав 
певні вказівки, після чого було проведено додаткові співбесіди 
на початку листопада 2000 року з особами, причетними до об-
шуку в квартирі A.Ш. 3 жовтня 2000 року за участю їх керів-
ництва, включаючи підполковника Л. і генерал-майора O. 
Підполковник Л. показав, що він двічі оголошував догану по-
мерлому, однак не думає, в нього з його боку не було жодної 
упередженості або необ’єктивності до A.Ш.

20. 24 листопада 2000 року воєнний прокурор гарнізону 
м. Івано-Франківська повідомив заявника, що цю справу пере-
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дано іншому слідчому, і що його заява про надання йому стату-
су постраждалого у справі не підлягає задоволенню.

21. 30 грудня 2000 року заступник выйськової прокурори 
Івано-Франківського гарнізону виділив слідство щодо смерті 
A.Ш. в окреме провадження, відокремивши його від справи 
про крадіжку грошей.

22. Було здійснено балістичну експертизу пістолета, знайде-
ного на місці інциденту з трьома набоями в обоймі. У звіті про 
цю експертизу від 10 жовтня 2000 року зазначено, що пістолет 
у справному стані, і постріл з нього можливий лише при натис-
канні на курок. Набої також були готові до вживання. Знайдені 
у приміщенні гільзи були вистріляні з цієї ж зброї.

23. Тіло загиблого оглянув патологоанатом. Згідно зі звітом 
про розтин, причиною смерті A.Ш. визнано два вогнепальні 
поранення. Обидва поранення були отримані жертвою за жит-
тя. Перша куля пошкодила шию, язик та рот (вхідна рана на 
лівій стороні язика і вихідна рана біля правого вуха). Друга 
куля, яка стала безпосередньою причиною смерті (вхідна рана 
на лобі), пошкодила лобну кістку, мозок та потиличну кістку, 
де й знайшли цю кулю. Патолог дійшов висновку, що перший 
постріл було зроблено у рот жертви, а другий у голову. Обидва 
постріли були зроблені з близької відстані.

24. Додатковим судово-медичним оглядом встановлено, що 
після першого пострілу людина не могла зберегти здатність ви-
конувати подальші рухи протягом короткого часу.

25. Слідство віддало передсмертну записку, знайдену у квар-
тирі A.Ш., на графологічну судово-медичну експертизу, щоб 
експертно встановити, чи її справді написав загиблий. 9 лис-
топада 2000 року експерт дав позитивну відповідь на це запи-
тання.

26. 28 жовтня 2000 року експерт-хімік дав висновок, що чор-
нила, яким написано записку, відповідає чорнилу в ручці, знай-
деній в кишені A.Ш.

27. Згідно з посмертною запискою психологічного слідства, 
психічний стан A.Ш. не виключав можливості самогубства. 
Зокрема, було зазначено, що він мав завищену самооцінку і 
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схильність до усамітнення, що призводило, зокрема, до конф-
ліктів з начальством.

28. 30 грудня 2000 року слідчий, молодший лейтенант 
Ск., закінчив попереднє слідство і склав остаточний звіт. Він 
зробив висновок, що психічний стан померлого, можливість 
рухатися після першого пострілу і передсмертну записку, на-
писану під впливом філософії Карлоса Кастанеди, доводять 
факт самогубства A.Ш. Цей висновок підтверджувався по-
силаннями на вищезгадані висновки експертиз та показання 
п’яти свідків.

29. Заявник оскаржив цей рішення в суді. Він зазначив, 
зокрема, що його сина було убито через його причетність до 
кримінальних оборудок разом з його начальством. Він ствер-
джував, що розслідування від самого початку мало на меті до-
вести, що це було самогубство. Слідчі навіть не зробили спро-
би розглянути інші версії, хоча у остаточному звіті згадано 
про «конфлікти з начальством». У цьому відношенні заявник 
також зауважив, що згідно з Кримінально-процесуальноим 
кодексом України командири військових частин мають такі 
ж повноваження проводити попереднє слідство, що й органи 
міліції. Таким чином, він оскаржив активну участь старшо-
го офіцера у кримінальному слідстві, тому що це практично 
виключало можливість того, що слідчі врахують точку зору 
заявника на цей інцидент.

30. Заявник нагадав про нездатність слідства встановити 
походження кульового отвору в стелі приміщення охорони та 
пояснити, чому траєкторія першого пострілу йшла зліва на-
право, хоча його син був правша. Він скаржився на відмову 
органів слідства визнати його «жертвою кримінального зло-
чину», чим позбавили його доступу до матеріалів справи. У 
зв’язку з цим він також скаржився на те, що йому не дають 
оглянути передсмертну записку і дати свій висновок щодо 
відповідності почерку в цій записці почерку його сина. Од-
нак він зазначив, що стиль написаного несхожий на звичай-
ний писемний стиль A.Ш. Тому заявник попросив, щоб свій 
висновок щодо цього дав незалежний експерт. Нарешті, він 
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оскаржив рішення виділити в окреме провадження справу 
про смерть його сина, відокремивши її від справи стосовно 
крадіжки грошей з його квартири.

31. 30 листопада 2001 року Воєнний гарнізонний суд м. Іва-
но-Франківська відхилив ці скарги заявника.

32. 2 березня 2002 року Обласний воєнний апеляційний 
суд (далі — Апеляційний суд) підтримав ці скарги, скасував 
по станову від 30 грудня 2000 року і наказав провести додатко-
ве розслідування. Цей суд звернув увагу на наступні недоліки 
проведеного слідства:

– не було здійснено реконструкцію подій з метою встанов-
лення можливості, за даних обставин, природного падін-
ня тіла в тій позиції, в якій його знайшли;

– не було встановлено походження кульового отвору в склі 
вікна приміщення охорони; та

– не було встановлено з достатньою точністю психічний 
стан померлого до інциденту.

33. Однак, Апеляційний суд відхилив прохання заявника 
визнати його постраждалим. Суд також не знайшов підстав 
для об’єднання розслідування цієї смерті та крадіжки грошей 
в одне провадження. 29-го жовтня 2002 року Верховний Суд 
відхилив касаційну скаргу заявника з цих питань.

34. 29 квітня 2002 року інший слідчий, молодший лейтенант 
П., підготував остаточний звіт, який загалом повторював попе-
редній звіт від 30 грудня 2000 року. Єдиною додатковою про-
цесуальною дією було проведення психіатричної експертизи 
померлого, якою встановлено, що A.Ш. не мав жодного психіч-
ного розладу, хоча його загальний психічний стан міг призвес-
ти до самогубства. З цього слідчий зробив висновок, що A.Ш. 
скоїв самогубство, і закрив справу. Того ж дня військова про-
куратура м. Івано-Франківська відмовилась надати заявникові 
примірник цього звіту на тій підставі, що він не є ні звинувачу-
ваним, ні постраждалим за цією справою

35. 16 грудня 2002 р. Голова Апеляційного суду переслав 
поштою копію цього звіту заявникові.
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II.  ВІДПОВІДНЕ ВНУТРІШНЬОДЕРЖАВНЕ 
ЗАКОНОДАВСТВО

1. Конституція України

36. Відповідні статті Конституція проголошують наступне:

Стаття 3
«Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність 

і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. 
…».

Стаття 27
«Кожна людина має невід’ємне право на життя.
Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. Обов’язок 

держави — захистити життя людини. ...».

Стаття 28
«Кожен має право на повагу до його гідності.
Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюд-

ському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи 
покаранню».

2. Кримінально-процесуальний кодекс 

37. Положення щодо статусу постраждалого у провадженні 
кримінальної справи, зазначають наступне:

Стаття 28 
Цивільний позов у кримінальній справі

«Особа, яка зазнала матеріальної шкоди від злочину, вправі 
при провадженні в кримінальній справі пред’явити до обвинува-
ченого або до осіб, що несуть матеріальну відповідальність за дії 
обвинуваченого, цивільний позов, який розглядається судом ра-
зом з кримінальною справою». 

Стаття 49 
Постраждала сторона

«Потерпілим визнається особа, якій злочином заподіяно мо-
ральну, фізичну або майнову шкоду. …

Громадянин, визнаний потерпілим від злочину, вправі давати 
показання у справі. Потерпілий і його представник мають право: 
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подавати докази; заявляти клопотання; знайомитися з усіма ма-
теріалами справи з моменту закінчення досудового слідства, а у 
справах, в яких досудове слідство не провадилося, — після при-
значення справи до судового розгляду; брати участь у судово-
му розгляді; заявляти відводи; подавати скарги на дії особи, яка 
провадить дізнання, слідчого, прокурора і суду, а також подавати 
скарги на вирок або ухвали суду і постанови народного судді, а за 
наявності відповідних підстав — на забезпечення безпеки. …

 У справах про злочини, внаслідок яких сталася смерть потер-
пілого, права, передбачені цією статтею, мають його близькі роди-
чі».

Стаття 236-1
 «Скарга на постанову органу дізнання, слідчого, прокурора 

про відмову в порушенні кримінальної справи подається особою, 
інтересів якої вона стосується, або її представником до районного 
(міського) суду за місцерозташуванням органу або роботи посадо-
вої особи, яка винесла постанову, протягом семи днів з дня отри-
мання копії постанови чи повідомлення прокурора про відмову в 
скасуванні постанови».
38. Кодекс вимагає від компетентної установи відкрити про-

вадження у кримінальній справі, якщо існує підозра, що скоєно 
злочин. Така установа зобов’язана застосувати усі заходи, доз-
волені законом, для встановлення фактів і визначення винних 
та забезпечити їх засудження за скоєний злочин (ст. 4).

Стаття 94 
Кодексу надає наступні підстави 

для початку провадження кримінальної справи:
«Приводами до порушення кримінальної справи є:
1) заяви або повідомлення підприємств, установ, організацій, 

посадових осіб, представників влади, громадськості або окремих 
громадян; …

5) безпосереднє виявлення органом дізнання, слідчим, проку-
рором або судом ознак злочину.

Справа може бути порушена тільки в тих випадках, коли є до-
статні дані, які вказують на наявність ознак злочину».
Кримінальна справа не може бути відкрита у відсутність 

складу злочину (corpus delicti) (ст. 6). Коли орган слідства 
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відмовляється порушити кримінальну справу або припинити 
кримінальне розслідування, він має надати обґрунтоване по-
яснення цього рішення. Такі рішення можна оскаржити у на-
ступній інстанції прокуратури або в суді (статті 209, 214, 234 і 
236-6).

39. Розділ II Кодексу визначає два етапи досудових кримі-
нальних процесуальних дій: дізнання та слідство. У ході 
дізнання компетентні органи застосовують операційні заходи з 
метою встановлення факту злочину і винних осіб. Якщо орган 
дізнання відкриває кримінальну справу за ознаками тяжкого 
злочину, він зобов’язаний передати її компетентному слідчому 
через прокуратуру, завершивши невідкладні слідчі дії. Якщо не 
встановлено особу, що скоїла тяжкий злочин, орган дізнання 
продовжує оперативні заходи і інформує слідчого про їх ре-
зультати. Після того, як до процесу приєднався слідчий, орган 
дізнання виконує його вказівки щодо слідчих і оперативних 
дій (статті 103–104).

Стаття 101 містить перелік органів дізнання. Зазвичай ці 
функції виконує поліція. Однак, на час злочину п. 3 статті 101 
також надає ці повноваження командирам військових частин 
щодо усіх злочинів, скоєних їх підлеглими. (Зміни, внесені до 
Кодексу 15 травня 2003 року, делегували це повноваження но-
воствореній Військовій службі закону і порядку.)

3.  Порядок проведення дізнання у Збройних силах України 
(ухвалений Наказом № 413/949 Міністра оборони 
України 20 серпня 1995 р.)

40. Стаття 4 цього Порядку зазначає, що для проведення 
дізнання щодо злочинів, скоєних військовослужбовцями, ко-
мандир призначає кількох офіцерів його частини дознавачами 
на строк два роки. Найбільш кваліфікований із них призна-
чається старшим офіцером, який займається найскладнішими 
справами.

41. Командир військової частини, як офіційний «орган дізнан-
ня», організовує дізнання в усіх випадках злочинів, скоєних вій-
ськовослужбовцями, що служили в його частині (ст. 5).
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42. Отримавши інформацію про злочин, командир негайно 
відкриває кримінальне провадження і призначає офіцера, щоб 
розслідувати її. Треба негайно повідомити компетентний орган 
військової прокуратури про цей злочин і заходи, застосовані 
для його розслідування (стаття 6).

43. Згідно зі статтею 7 цього Порядку, дізнавач не може бра-
ти участь в розслідуванні,

– якщо він/вона є жертвою, свідком або цивільною сторо-
ною процесу;

– якщо він/вона уже бере участь у справі як експерт, пе-
рекладач, захисник або представник жертви чи цивільної 
сторони;

– якщо він/вона або його/її родичі зацікавлені у результаті 
судочинства; або

– якщо існують будь-які інші обставини, які впливають на 
його/її неупередженість.

44. Командир зобов’язаний застосувати усі можливі опера-
ційні заходи, дозволені кримінально-процесуальним кодексом, 
для розкриття злочину (стаття 8).

45. Командир, який відкриває провадження, очолює дізнан-
ня, даючи вказівки дізнавачу, які факти треба встановити і які 
слідчі дії слід виконати для цього.

4.  Наказ Генерального прокурора України 
№ 16 від 5 серпня 1994 року

46. Цим Наказом встановлено, що злочини, скоєні військо-
вослужбовцями, розслідуються компетентною Воєнною про-
куратурою.

5. Закон «Про прокуратуру» 1991 року

Стаття 46-1 цього Закону встановлює, що військовослуж-
бовці, які мають юридичну освіту, можуть бути призначені вій-
ськовим прокурором або слідчим. Військовослужбовці вико-
нують свої функції відповідно до цього Закону і несуть службу 
відповідно до Закону «Про військовий обов’язок і військову 
службу».



102

Європейський суд з прав людини. Судова практика

ПРАВО

I. ЗАЯВЛЕНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 2 КОНВЕНЦІЇ

47. Заявник скаржився, що розслідування смерті його сина 
не було незалежним, адекватним або ефективним, як того ви-
магає процесуальний обов’язок згідно зі статтею 2 Конвенції, 
де у відповідній частині сказано:

«1. Право кожного на життя гарантується законом. ...».
48. Фактично, він звернувся до Суду з проханням провести 

слідство того, що він вважає убивством свого сина.

A. Факти
49. Суд є свідомим щодо вторинної природи своєї функції і 

визнає, що йому слід виявляти обережність, виконуючи фак-
тично роль суду першої інстанції, якщо лише обставини кон-
кретної справи не залишають іншого виходу. Менше з тим, у 
разі заявлених звинувачень щодо порушення статті 2 Конвен-
ції, Суд повинен приділити особливо прискіпливу увагу, навіть 
якщо уже мали місце певні процесуальні дії і розслідування 
на національному рівні (справа «Акташ проти Туреччини»», 
№ 24351/94, п. 271, ECHR 2003-V (витяги)).

50. Однак, незважаючи на непослідовність зібраних слідс-
твом доказів у цій справі, які викликають сумніви (див. п. 67 
нижче), Суд не може сформулювати висновок, який би відріз-
нявся від того, до якого дійшли внутрішньодержавні установи. 
Зокрема, Суд не може, як того просить його заявник, встано-
вити з розумною впевненістю, що сина заявника було вбито, 
або назвати конкретних осіб, які в інший спосіб відповідальні 
за його смерть.

Б. Прийнятність

1. Дотримання правила шести місяців 

51. Уряд вважав, що остаточним рішенням у цій справі було 
рішення відмовити заявнику в його проханні визнати його 
постраждалим від можливого злочину, яке ухвалив слідчий 
26 жовтня 2000 року. Уряд доводив, що заявник мав би подати 



103

1. Рішення ЄСПЛ проти України із застосування ст. 2 ЄКПЛ

цю скаргу до Суду не пізніше шести місяців після тієї дати, але 
не зробив цього. Скарга, яку заявник подав до Суду, мала допо-
міжний характер, і тому її можна не брати до уваги.

52. Заявник не погодився з цим.
53. Суд зауважує, що заявник звернувся з проханням про 

визнання його постраждалим спочатку до військового гарні-
зонного суду м. Івано-Франківськ, а потім до Апеляційного 
суду, які оголосили своє рішення, відповідно, 30 листопада 
2001 р. і 2 березня 2002 р. Останній з них дав конкретну від-
повідь на скаргу заявника, зазначивши, що відмова визнати 
його постраждалим була законною і логічною. Оскільки це 
рішення припадає на дату в межах шестимісячного періоду, 
визначеного у п. 1 статті 35 Конвенції, Суд відхиляє запере-
чення Уряду.

2. Відповідність ratione materiae

54. Уряд стверджував, що, оскільки внутрішньодержавни-
ми органами слідства встановлено, що син заявника покінчив 
життя самогубством, статтю 2 Конвенції застосовувати не мож-
на. Уряд посилається у цьому зв’язку на заяву Суду у справі 
«Претті», що «[Стаття 2] не стосується питань якості життя 
або того, що особа вирішує зробити із своїм життям» («Прет-
ті проти Сполученого Королівства, № 2346/02, п. 39, ECHR 
2002-III).

55. Заявник не прокоментував це твердження.
56. Суд вважає, що його рішення у справі «Претті» не мож-

на розцінювати як загальне виключення можливості застосу-
вання статті 2 у справах про самогубство. Слід зауважити, що 
у кількох випадках Суд вважав, що з цього положення випли-
ває реальний обов’язок держав-членів стосовно ризику нане-
сення особою собі травм, включаючи процесуальний обов’язок 
проводити ефективне розслідування того, що здається само-
губством (див. справи «Кінен проти Сполученого Королівства, 
№ 27229/95, п. 90, ECHR 2001-III, та «Трубніков проти Росія», 
№ 49790/99, п. 89, 5 липня 2005 р.).

57. Тому Суд відхиляє це заперечення.
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3. Висновок

58. Суд зауважує, що ця заява не є явно необґрунтованою у 
контексті п.3 Статті 35 Конвенції. Він також зауважує, що ця 
заява не є неприйнятною з жодних інших підстав.

В. По суті 

1. Заяви сторін

a. Уряд
59. Уряд вважав, що початкове розслідування тривало з 4 

жовтня по 30 грудня 2000 року, тобто близько трьох місяців. 
Протягом цього періоду були заслухані показання 75 свідків і 
представлено суттєве число висновків експертів. Вони ствер-
джували, що, враховуючи кінцевий результат процесуальних 
дій, держава не має обов’язку розслідувати застосування сили 
чи інші дії.

60. Уряд зробив висновок, що немає жодних підстав вважа-
ти, що дізнання було надто тривалим або неефективним.

б. Заявник
61. Заявник стверджував, що розслідування, проведене піс-

ля смерті його сина, не було ефективним, як того вимагають 
попередні справи Суду згідно зі статтею 2 Конвенції. Він за-
явив, що слідчі не були незалежними від владних органів, і що 
мала місце зумисна спроба приховати докази реальних обста-
вин смерті його сина.

62. Заявник також скаржився, що це розслідування не було 
публічним. Він стверджував, що воно було непрозорим, тому 
що членів його сім’ї виключили з процесу внаслідок небажання 
прокуратури і судів визнати їх постраждалими.

2. Оцінка Судом

a. Загальні принципи
63. Суд ще раз повторює, що в разі смерті людей за обста-

вин, що потенційно можуть свідчити про відповідальність дер-
жави, Стаття 2 говорить про обов’язок держави забезпечити, 
усіма засобами в її розпорядженні, адекватні міри у відповідь — 
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в рамках судочинства чи в інший спосіб, — аби належним чи-
ном застосувати можливості правової і адміністративної сис-
теми, створеної для захисту права на життя, і припинити усі 
порушення цього права та покарати винних за такі порушення 
(див. справи «Онериїлдиз проти Туреччини» [GC], № 48939/99, 
п. 91, ECHR 2004-..., і, mutatis mutandis, «Пол і Одрі Едвардс 
проти Сполученого Королівства», № 46477/99, п. 54, ECHR 
2002-II).

64. У цьому зв’язку Суд вже зазначав, що в разі, якщо по-
рушення права на життя чи фізичну недоторканість особи 
сталося неумисно, то прямий обов’язок створити «ефективну 
судову систему» необов’язково вимагає початку проваджен-
ня кримінальної справи у кожному випадку, і може бути ви-
конаний, якщо постраждалі мають доступ до засобів цивіль-
но-правового, адміністративного або навіть дисциплінарного 
захисту (див., наприклад, справи «Во проти Франції» [GC], 
№ 53924/00, п. 90, ECHR 2004-VII; «Калвеллі та Чільйо проти 
Італії» [GC], № 32967/96, п. 51, ECHR 2002-I; «Мастромат-
тео проти Італії» [GC], № 37703/97, пункти 90, 94 і 95, ECHR 
2002-VIII). Однак мінімальною вимогою щодо такої системи 
є те, що особа, яка відповідає за проведення слідства, має бути 
незалежною від тих, хто причетний до таких подій. Це означає 
службову або інституційну незалежність, а також практичну 
незалежність (див. справи «Пол і Одрі Едвардс проти Сполуче-
ного Королівства, № 46477/99, п. 70, ECHR 2002-II, та «Мас-
троматтео проти Італії» [GC], № 37703/97, п. 91, ECHR 
2002-VIII).

65. Відповідно, система, наявність якої вимагає Стаття 2, 
повинна забезпечувати незалежне і неупереджене офіційне 
розслідування, яке задовольняє певним мінімальним стандар-
там ефективності. Таким чином, компетентні установи повинні 
діяти у відповідності з незаперечною старанністю і оператив-
ністю, відкриваючи за власною ініціативою слідство, здатне, 
по-перше, встановити обставини інциденту і будь-які недолі-
ки в роботі регуляторної системи і, по-друге, встановити особу 
офіційних осіб і установ, причетних до інциденту. Також сут-
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тєвою у цьому контексті є вимога наявності публічного конт-
ролю (див., наприклад, mutatis mutandis, справи «Гюлеч проти 
Туреччини», рішення від 27 липня 1998 р., Звіти по рішення і 
постанови 1998-IV, p. 1733, пункти 81-82; «Огур проти Туреччи-
ни» [GC], № 21954/93, пункти 88, 91-92, ECHR 1999-III; «Х’ю 
Джордано проти Сполученого Королівства», № 24746/94, п. 120, 
і «Келлі та інші проти Сполученого Королівства», № 30054/96, 
п. 114, обидві справи від 4 травня 2001 р.; згадану вище справу 
«МакКанн та інші», п. 161; «Махмуд Кайя проти Туреччини», 
№ 22535/93, пункти 106-07, ECHR 2000-III; «Ільхан проти Ту-
реччини» [GC], № 22277/93, п. 63, ECHR 2000-VII; та «Мак-
Керр проти Сполученого Королівства», № 28883/95, п. 148, 
ECHR 2001-III).

b. Застосування Конвенції у даній справі
66. Суд знаходить, що згідно зі Статтею 2 Конвенції вини-

кає процесуальний обов’язок розслідувати обставини смерті 
сина заявника, A.Ш. Суд зауважує твердження Уряду, що у цій 
справі є явний випадок самогубства, і з цієї причини державні 
установи звільняються від необхідності виконувати будь-які 
інші дії, крім встановлення обставин інциденту. Суд, однак, не 
може погодитися з цим аргументом з наведених далі причин.

67. По-перше, в розслідуванні встановлено кілька важливих 
розходжень і недоліків.

Суд зауважує, зокрема, що сторони не погодились щодо 
точного часу проведення «інвентаризації» квартири A.Ш. 
офіцерами його частини під наглядом старшого офіцера. 
Заявник, посилаючись на показання партнера A.Ш., пані 
Х., стверджував, що це відбувалося о 8 годині ранку 3 жов-
тня 2000 р. (тобто, до офіційного обшуку, який проведено о 
3-й годині дня). Самі ж офіцери заявили, що це сталося о 8-й 
годині вечора. О котрій годині б це не відбувалося, залиша-
ються невідомими правові підстави та причина проведення 
інвентаризації (пункти 7–8 вверху). Усі докази показують, 
що A.Ш. був спокійною людиною, яка ніколи не висловлю-
вала думки щодо самогубства. Неясно, яким чином читання 
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творів Карлоса Кастанеди, без нічого іншого, могло приз-
вести до того, що людина накладає на себе руки. Люди, які, 
здається, не були близькими знайомими A.Ш., заявили, що 
не дивуються з того, що він покінчив життя самогубством, 
у той час як для його справжніх друзів це стало справжньою 
несподіванкою. Більше того, не було здійснено жодної спро-
би пояснити той факт, що перше поранення було на лівій сто-
роні обличчя, хоча A.Ш. був праворуким, або з’ясувати, куди 
подівалися два набої з обойми його пістолету.

Суд нагадує, що розслідування не вважається ефективним, 
якщо не проаналізовано належним чином усі докази, а виснов-
ки не є логічними і обґрунтованими (див. справу Намова та 
інші проти Болгарії», №№ 43577/98 і 43579/98, п. 131, ECHR 
2004-...).

68. По-друге, Суд зауважує, що від самого початку коман-
дування військової частини A.Ш. вперто дотримувалося те-
орії самогубства. У зв’язку з цим Суд вважає, що навіть якби 
генерал-майор O. побіжно натякнув на інші можливі сценарії 
у своєму зверненні до особового складу цієї частина ВПС 4 
жовтня 2000 р., він все одно висказав чітку позицію, що A.Ш. 
«давно готувався до самогубства», читаючи філософські ро-
боти Кастанеди, що видно з процитованих генералом витягів 
з його прощальної записки. Цю точку зору також підкреслює 
той факт, що цей старший офіцер розповсюдив передруковані 
примірники цієї записки серед військовослужбовців цієї час-
тини ВПС (див. попередні параграфи 11 і 12).

69. Суд зауважує, що лише 11 жовтня 2000 року (тобто через 
тиждень після цієї трагічної події) офіцери-дізнавачі почали 
опитувати свідків щодо інших можливих причин смерті A.Ш. 
(п. 16 вище). З цього приводу не були допитані ні пані Х., ні за-
явник. Показово, що з 75 опитаних свідків у остаточному звіті 
дізнання згадано лише про п’ять з них, чиї показання підтриму-
вали версію самогубства (п. 28 вище). Найбільш помітною про-
галиною у цьому розслідуванні було те. що не було враховано 
показання заявника, офіцера-психолога та друзів A.Ш., жоден 
з яких не вважав померлого потенційним самогубцем.



108

Європейський суд з прав людини. Судова практика

70. По-третє, Суд зауважує, що початкове дізнання обста-
вин цієї смерті було виконано оперативно, через кілька годин 
після події. Однак, воно не відповідало мінімальній вимозі не-
залежності, тому що керівник дізнання — командир частини 
ВПС — представляв відповідну установу. Лейтенант Г., офі-
цер частини ВПС, призначений її командиром для проведен-
ня дізнання, виконав обшук квартири A.Ш. і допитав свідків. 
Він керував дізнанням до приїзду слідчого із військової проку-
ратури; після того він опитав більшість свідків від імені слід-
чого. Суд зауважує, що лейтенант Г. діяв, підпорядковуючись 
своєму командиру, і отримував від того накази стосовно про-
ведення слідчий дій та виконання своїх звичайних обов’язків. 
Таким чином, необхідна згідно з Конвенції незалежність була 
відсутня (порівняйте із справою «Акташ проти Туреччини», 
№ 24351/94, п. 301, ECHR 2003-V (витяги).

71. Стосовно слідчих з військової прокуратури, Суд вважає, 
що їх незалежність також не була забезпечена. Не будучи підпо-
рядкованими цій частині ВПС, вони, менше з тим, залишались 
військовослужбовцями, які підлягали військовій дисципліні 
(mutatis mutandis, справа «Арі проти Туреччини», № 29281/95, 
п. 46, 25 вересня 2001 р.). Їх порівняно невисоке звання мог-
ло поставити їх в залежність від старших за званням офіцерів. 
Перший слідчий, капітан С., як нам здається, не мав жодних 
сумнівів щодо офіційної версії подій, коли 5-го жовтня 2000 р. 
(тобто, задовго до отримання результатів експертизи тіла та пе-
редсмертної записки) він повідомив заявникові, що впевнений 
у самогубстві A.Ш.

72. По-четверте, Суд зауважує, що не було спроби реконс-
трукції подій, незважаючи на вказівки Воєнного апеляцій-
ного суду виконати ці дії (п. 32 вище). Інформація, отримана 
внаслідок такої реконструкції могла бути вирішальною. Вона 
дозволила б слідчим сформувати позицію, зокрема, щодо того, 
чи могло тіло за даних обставин залишитися у положенні, за-
фіксованому в протоколі огляду місця інциденту, та щодо ку-
льового отвору у вікні приміщення охорони (див також параг-
раф 32 вище).
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73. По-п’яте, Суд зауважує, що не було проведено судово-
медичної експертизи кистей рук померлого на можливі слі-
ди порохових газів (див., mutatis mutandis, справу «Рамсахaї 
та інші проти Нідерландів», № 52391/99, п. 401, 10 листопада 
2005). Державні установи не перевірили твердження заявни-
ка, що стиль передсмертної записки не відповідав звичайному 
стилю сина, і не провели достатньо уважного аналізу записки. 
Крім цього, заявнику не дали копії оригіналу записки, з якою 
можна було б порівняти почерк у записці з почерком на інших 
документах сина, які має заявник. Нарешті, ця записка була 
єдиним прямим доказом самогубства. Тому згода слідчого з 
висновком графологічної експертизи, виконаної лише одним 
експертом, без підтвердження іншими спеціалістами, була, на 
думку Суду, недостатнім заходом, враховуючи загальні обста-
вини справи та той факт, що з цим висновком категорично не 
погодився заявник.

74. По-шосте, Суд вважає, що виключення заявника з 
процесу розслідування справи внаслідок відмови визнати 
його постраждалим, на відміну від звичайної практики згід-
но національного законодавства, було неприйнятним, тому 
що таким чином він був позбавлений можливості вплинути 
на хід розслідування (див. згадану раніше справу «Трубніков 
проти Росії», п. 93). Хоча, справді, певні слідчі дії були вико-
нані після подачі заявником скарги до прокуратури наступ-
ної інстанції, однак йому не дали можливості мати доступ до 
матеріалів справи. Йому не повідомляли і не консультували-
ся з ним щодо пропонованих доказів чи свідків, включаючи 
призначення експерта-графолога, який мав проаналізувати 
передсмертну записку. Тобто, він не мав змоги брати участь 
в інструктуванні експертів або оскаржувати їх висновки. За-
явник не отримував інформації про хід слідства, а примірник 
його остаточного звіту йому надали лише через вісім місяців 
після його припинення.

75. Тому Суд робить висновок, що достатній публічний на-
гляд або контроль за слідством був відсутній; слідство також не 
захищало інтереси найближчих родичів померлого.
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76. Враховуючи зазначені обставини, Суд доходить вис-
новку, що мало місце порушення Державою-відповідачем сво-
го обов’язку згідно зі Статті 2 Конвенції внаслідок того, що 
не було проведено ефективного і незалежного розслідування 
смерті A.Ш.

II. ЗАЯВА ЩОДО ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 6 КОНВЕНЦІЇ

77. У відповідній частині п. 1 Статті 6 п. 1 Конвенції сказано:
«1. Кожен має право на справедливий і публічний розгляд його 

справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім 
судом, встановленим законом…».
78. Заявник ще раз повторив процесуальні питання, які він 

порушував згідно зі статтею 2 Конвенції. Уряд заявив, що стат-
тя 6 не стосується даної справи.

79. Хоча ця скарга явно прийнятна, однак, менше з тим, Суд 
вважає, що вона не призводить до виникнення якогось окре-
мого питання, ніж ті, що визначені вище згідно Статті 2, яка б 
потребувала розгляду суті скарги.

III. ЗАЯВА ПРО ІНШІ ПОРУШЕННЯ КОНВЕНЦІЇ

80. Заявник скаржився згідно зі статтею 8 Конвенції, що 
органи слідства і командування цієї частини ВПС розповсюд-
жували образливу інформацію про приватне життя його сина. 
Однак, зауважує Суд, заявник проти жодної особи не подавав 
позову про знеславлення, що означає, що він не вичерпав на-
ціональні заходи юридичного захисту, як того вимагає стат-
тя 35 п. 1 Конвенції. Тому цю скаргу слід відхилити відповідно 
до статті 35 п. 4.

81. Нарешті, заявник скаржився, що поведінка державних 
установ протягом розслідування смерті його сина не відповідає 
статтям 9 і 10 Конвенції. Однак Суд не бачить жодних доказів 
у матеріалах справи, які б свідчили про можливість невиправ-
даного втручання або порушення цих положень. Тому цю заяву 
слід відхилити відповідно до пунктів 3 і 4 статті 35 Конвенції, 
як таку, що є явно необґрунтованою.
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V. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ

82. Стаття 41 Конвенції проголошує:
«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів 

до неї і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної 
Сторони передбачає лише часткову компенсацію, Суд, у разі необ-
хідності, надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію».

А. Шкода
83. Заявник вимагав 150 000 000 євро (EUR) як компенса-

цію за моральну шкоду за смерть його сина та у зв’язку з тим, 
що внутрішньодержавні установи не провели належного роз-
слідування.

84. Уряд вважав ці вимоги заявника явно надмірними і не-
виправданими.

85. Приймаючи рішення на основі сумірності і враховуючи 
розмір відшкодувань у подібних справах та порушення, вста-
новлені ним у даній справі, Суд присуджує заявникові 20000 
євро як відшкодування моральної шкоди.

Б. Судові витрати
86. Вимоги заявника відповідно до цього розділу було пода-

но пізніше, ніж це передбачено правилами. Тому Суд вирішує 
не присуджувати жодних виплат.

С. Відсотки за прострочування виплат відшкодувань
87. Суд вважає за доцільне призначити три відсотки за про-

строчування виплати відшкодувань виходячи з розміру гра-
ничної позичкової ставки Європейського центрального банку.

ЗА ЦИХ ОБСТАВИН СУД ОДНОГОЛОСНО

1. Визнає заяву згідно зі статтею 2 Конвенції, у її процесу-
альній частинi, та статтю 6 п. 1 Конвенції прийнятною, а 
рушту заяви неприйнятою;

2. Постановляє, що мало місце порушення статті 2 Конвен-
ції;

3. Постановляє, що згідно зі статтею 6 п. 1 Конвенції не ви-
никає окреме питання;
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4. Постановляє,
 (a) що Держава-відповідач повинна сплатити заявни-

кові протягом трьох місяців з моменту набуття рішен-
ням чинності відповідно до ст. 44 п. 2 Конвенції 20 000 
євро (двадцять тисяч EUR) як відшкодування моральної 
шкоди, а також будь-який податок, який може бути ут-
риманий з цієї суми; вищезазначена сума повинна бути 
конвертована в національну валюту держави, де заявник 
постійно проживає, за курсом на дату сплати;

 (б) що із закінченням зазначеного тримісячного строку і 
до повного розрахунку на зазначену суму нараховувати-
меться простий відсоток у розмірі граничної позичкової 
ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в 
цей період, плюс три відсоткових пункти;

5. Відхиляє інші вимоги заявника щодо справедливої сатис-
факції.

Учинено англійською, повідомлено в письмовій формі 
4 квітня 2006 року згідно з пунктами 2 і 3 правила 77 Регла-
менту Суду.

 Саллі Доллє Жан-Поль Коста

 Секретар секції Голова секції
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ

П’ЯТА СЕКЦІЯ

СПРАВА 
«МУРАВСЬКА ПРОТИ УКРАЇНИ» 

(Заява № 249/03)

РІШЕННЯ

СТРАСБУРГ

13 листопада 2008 року

Переклад офіційний1

Це рішення стане остаточним відповідно до обставин, викла-
дених в пункті 2 статті 44 Конвенції. Воно може підлягати ре-
дакційним виправленням.

1 [Електронний ресурс] // Cайт «ovu.com.ua/articles». Режим доступу: http://ovu.com.
ua/articles/1306-sprava-muravska-proti-ukrayini-zayava-249-03
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У справі «Муравська проти України»,
Європейський суд з прав людини (п’ята секція), засідаючи 

палатою, до складу якої увійшли:
Райт Маруст (Rait Maruste), Голова,
Карел Юнгвірт (Karel Jungwiert),
Володимир Буткевич (Volodymyr Butkevych),
Ренате Ягер (Renate Jaeger),
Ізабель Берро-Лефевр (Isabelle Berro-Lefévre),
 Миряна Лазарова-Трайковська 
(Mirjana Lazarova Trajkovska),
Здравка Калайджиєва (Zdravka Kalaydjieva), судді,
та Клаудія Вестердік (Claudia Westerdiek), Секретар секції,
після обговорення за зачиненими дверима 14 жовтня 

2008 року, виносить таке рішення, що було ухвалене у той 
день:

ПРОЦЕДУРА

1. Справу порушено за заявою (№ 249/03), поданою проти 
України до Суду 3 грудня 2002 року громадянкою України пані 
Тетяною Петрівною Муравською (далі — заявниця) відповідно 
до стат-ті 34 Конвенції про захист прав людини і основополож-
них свобод (далі — Конвенція).

2. Заявницю, якій було надано юридичну допомогу, пред-
ставляв пан Бущенко А. П., юрист, що практикує у місті Хар-
кові. Уряд України (далі — Уряд) був представлений його Упов-
новаженим — п. Юрієм Зайцевим.

3. Заявниця стверджувала, що державні органи не прове-
ли ефективне і достатнє розслідування за фактом смерті її 
сина.

4. 13 вересня 2005 року Суд оголосив заяву заявниці част-
ково неприйнятною і вирішив направити Уряду скаргу заяв-
ниці на неефективне розслідування за фактом смерті її сина. 
Суд відповідно до пункту 3 статті 29 Конвенції вирішив 
розглядати питання щодо суті та прийнятності заяви одно-
часно.
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ФАКТИ

I. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

5. Заявниця народилася у 1950 році та проживає у 
м. Слов’янську Донецької області.

6. 23 січня 1999 року син заявниці, пан М., зник.
7. 1 лютого 1999 року заявниця дізналася про те, що її сина 

було побито, а через декілька днів — про те, що його було вбито.
8. 18 березня 1999 року тіло пана М. було знайдено в озері. 

Заявниця стверджувала, що на цьому озері міліція умисно не 
здійснила пошук, у той час як на сусідніх озерах пошук було 
здійснено.

9. 18 березня 1999 року слідчий прокуратури м. Слов’янська 
(далі — прокуратура) призначив судово-медичну експертизу 
трупа. Експертиза була проведена наступного дня судово-ме-
дичним експертом п. Д. Експерт дійшов висновку про те, що 
причину смерті сина заявниці встановити неможливо, а також 
про те, що останній був у стані легкого алкогольного сп’яніння 
на момент смерті.

10. 26 березня 1999 року слідчий прокуратури відмовив 
у порушенні кримінальної справи за фактом смерті пана М. 
Слідчий обґрунтував свою відмову показаннями свідків, 
панів Д., П., Г. та П., які були разом із сином заявниці у день 
його зникнення. Вони дали показання, що пан М. був у стані 
сильного алкогольного сп’яніння і вів себе неналежним чи-
ном, вчинив бійку з деякими з них. Вони також стверджували, 
що пан М. пішов додому, залишивши їх, і що з того часу вони 
його не бачили. Більш того, судово-медична експертиза не 
встановила причину смерті, а встановила лиш те, що пан М. 
був у стані сп’яніння.

11. 6 серпня 1999 року Слов’янський міський суд Луганської 
області скасував постанову від 26 березня 1999 року і передав 
справу на додаткове розслідування, встановивши, що висновок 
експерта був неповним та що слідчий не достатньо ретельно 
вивчив обставини, що свідчать про те, що смерть сина заявниці 
була насильницькою.
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12. 18 серпня 1999 року слідчий прокуратури відмовив у 
порушенні кримінальної справи за фактом смерті пана М., 
обґрунтовуючи це тим, що додаткове розслідування не вияви-
ло жодних нових обставин. У той самий час слідчий порушив 
кримінальну справу за фактом нанесення побоїв пану М., яке 
нібито мало місце у день його зникнення. Він передав справу 
до відділення Слов’янського МВ УМВС України у Донецькій 
області (далі — відділення МВС).

13. 1 жовтня 1999 року слідчий Генеральної прокуратури Ук-
раїни (далі — ГПУ) скасував постанову про відмову у порушен-
ні кримінальної справи від 18 серпня 1999 року, обґрунтовуючи 
це тим, що слідство було проведено поверхово та неналежним 
чином. А саме, слідчий ГПУ вимагав, щоб у ході додаткового 
розслідування були дані відповіді на наступні питання:

– чому заявниця стверджувала, що деякі особи зізналися у 
вбивстві її сина;

– кого з співробітників міліції заявниця повідомила про 
слід, який вів до лунки на озері, де було знайдено тіло 
пана М., та хто ще бачив цей слід;

– чому співробітники міліції оминали пошуками озеро, в 
якому було знайдено тіло пана М., у той же час проводя-
чи пошуки на сусідніх озерах.

14. 29 жовтня 1999 року слідчий прокуратури відмовив у по-
рушенні кримінальної справи за фактом смерті пана М., оскільки 
причину його смерті встановити було неможливо. Очевидно, що 
слідчий не провів інших слідчих дій, за твердженнями заявниці.

15. 11 листопада 1999 року слідчий МВС у ході розслідуван-
ня кримінальної справи за фактом нанесення побоїв пану М. 
призначив судово-медичну експертизу для встановлення при-
чин смерті пана М.

16. Експертиза, що проводилася групою експертів Донець-
кого бюро судово-медичної експертизи з грудня 1999 року до 
лютого 2000 року, дійшла наступних висновків:

– неможливо встановити з достатньою точністю день смер-
ті пана М., у той же час не можна виключати можливість 
того, що він помер у день свого зникнення;
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– пан М. мав тілесні ушкодження, включаючи тяжкі уш-
кодження обличчя, більшість з яких не могли бути спри-
чинені падінням на землю;

– причина смерті не може бути точно встановлена, але мож-
на припустити, що смерть була спричинена асфіксією в 
результаті крововиливу; у цій справі є причинно-наслід-
ковий зв’язок між ушкодженнями та смертю;

– що пан М. вживав алкоголь не менш ніж за одну-дві годи-
ни до своєї смерті; та

– що його тіло перебувало у воді від півтора до двох місяців.
17. 27 грудня 1999 року незалежний судово-медичний екс-

перт пан П. дав свої висновки у цій справі. Він стверджував, 
що пану М. було нанесено тілесні ушкодження різного ступеня 
тяжкості, включаючи тяжкі тілесні ушкодження. У результаті 
цих ушкоджень пан М. не міг діяти свідомо та не міг прожити 
більше однієї години після цього. Експерт також припустив, що 
отвір у черепі міг бути від вогнепальної зброї, хоча він також 
міг з’явитися від трепанації, проведеної першим судово-медич-
ним експертом. Пан П. дійшов висновку, що у будь-якому разі 
смерть була насильницькою.

18. У період з березня по квітень 2000 року експерти Донець-
кого бюро судово-медичної експертизи надали додатковий ви-
сновок, у якому вони дійшли висновку про те, що пану М. було 
нанесено тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості, деякі 
з яких були тяжкими. Вони встановили, що такі ушкодження 
самі по собі не могли спричинити смерть, але могли призвести 
до втрати свідомості з подальшим крововиливом, асфіксії та 
смерті. До асфіксії пан М. міг рухатися. Також експерти вка-
зали, що немає достовірної інформації про те, що заявник був 
живий, коли потрапив у озеро. Навпаки, була інформація, яка 
свідчила про протилежне.

19. 12 травня 2000 року МВС перекваліфікувало злочин з 
нанесення побоїв сину заявниці на заподіяння тяжких тілес-
них ушкоджень, що спричинили смерть.

20. У період з березня до травня 2001 року було проведено 
додаткову експертизу в Головному бюро судово-медичної екс-
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пертизи. Комісія експертів дійшла висновку про відсутність оз-
нак вогнепального ураження черепа. Однак смерть могла бути 
спричинена серйозною травмою лицьової частини черепа. Екс-
перти також стверджували, що є малоймовірним те, що, з огляду 
на тяжкість тілесних ушкоджень, пан. М. мав змогу пересувати-
ся. Також вони зазначили, що немає інформації про те, чи був 
пан М. живим або мертвим, коли потрапив у воду озера.

21. 27 серпня 2001 року слідчий МВС відмовив у порушенні 
кримінальної справи щодо панів П., Д., Г. та П. за фактом побоїв 
сина заявниці, оскільки закінчилися строки давності притягнен-
ня до кримінальної відповідальності за вчинення цього злочину.

22. Листом від 18 жовтня 2001 року ГПУ повідомила заяв-
ницю, що розслідування за фактом смерті її сина було прове-
дено некваліфіковано та незадовільно, мали місце безпідставні 
затримки з вини слідчих, у результаті чого злочин не розкрито. 
ГПУ також повідомила заявницю про те, що слідчі прокура-
тури м. Слов’янська та відділу МВС, які розслідували справу, 
а також пан Д., експерт, який здійснював першу медичну екс-
пертизу тіла її сина, понесли дисциплінарну відповідальність 
за свою бездіяльність.

23. 17 грудня 2001 року слідчий відділу МВС виніс постано-
ву про відмову у порушенні кримінальної справи щодо панів П., 
Д., Г. та П. за фактом заподіяння тяжкого тілесного ушкоджен-
ня пану М., що спричинило смерть пана М., через відсутність в 
їх діянні складу злочину.

24. 19 грудня 2001 року відділ МВС зупинив розслідування 
за фактом заподіяння тяжкого тілесного ушкодження пану М., 
внаслідок якого сталася смерть потерпілого, оскільки не вста-
новлено осіб, які вчинили злочин.

25. 28 січня 2002 року ГПУ встановила, що розслідування 
у справі було проведено з порушеннями, скасувала постанову 
від 19 грудня 2001 року як невмотивовану та направила справу 
на додаткове розслідування. ГПУ було вказано на необхідність 
проведення:

– відтворення обстановки і обставин події за участю панів П., 
Д., Г. та П., а також судово-медичного експерта з метою 
розмежування дій кожного щодо пана М. під час бійки;
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– очних ставок між усіма учасниками інциденту для уточ-
нення їх показань;

– додаткової судово-медичної експертизи з метою співстав-
лення отриманої інформації із висновками медичної екс-
пертизи трупа пана М. та причин його смерті.

26. 6 грудня 2002 року досудове слідство було знову зупине-
не через відсутність в діянні панів Д., П., Г. та П. складу злочи-
ну, та у зв’язку з неможливістю встановити особи інших учас-
ників подій.

27. 24 березня 2003 року ГПУ скасувала постанову від 
6 грудня 2002 року, встановивши, що розслідування було про-
ведено з порушеннями, та направила справу на додаткове роз-
слідування.

28. 17 квітня 2003 року справа була передана до Донець-
кого обласного управління МВС для подальшого розсліду-
вання.

29. У серпні 2003 року справа була передана на додаткову 
судово-медичну експертизу. 17 грудня 2003 року справу було 
передано до Головного бюро судово-медичної експертизи.

30. 7 квітня 2004 року розслідування було зупинене через 
неможливість встановлення осіб, які вчинили злочин.

31. 21 липня 2004 року слідство було відновлено, була при-
значена додаткова судово-медична експертиза.

32. У квітні 2005 року додаткова судово-медична експер-
тиза була завершена. У своєму висновку експерти зазначили, 
що пану М. було нанесено черепно-мозкову травму в області 
обличчя, що спричинило асфіксію та смерть. Експерти також 
дійшли висновку, що через процес гниття трупа вони не мо-
жуть з точністю встановити причину смерті.

33. 11 липня 2005 року була винесена постанова про зупи-
нення досудового слідства через неможливість встановити 
осіб, які вчинили злочин.

34. 19 липня 2005 року прокуратура Донецької області ска-
сувала постанову від 11 липня 2005 року як невмотивовану та 
направила справу на додаткове розслідування. Розслідування 
досі триває.
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II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

35. Відповідні положення Конституції передбачають на-
ступне:

Стаття 3
«Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і 

безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю...»

Стаття 27
«Кожна людина має невід’ємне право на життя.
Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. Обов’язок 

держави — захищати життя людини...»
36. Відповідні положення Кримінально-процесуального ко-

дексу України передбачають наступне:

Стаття 4
Обов’язок порушити кримінальну справу 

і розкрити злочин
«Суд, прокурор, слідчий і орган дізнання зобов’язані в межах 

своєї компетенції порушити кримінальну справу в кожному ви-
падку виявлення ознак злочину, вжити всіх передбачених законом 
заходів до встановлення події злочину, осіб, винних у вчиненні 
злочину, і до їх покарання».

С т а т т я 94
Приводи і підстави до порушення кримінальної справи

«Приводами до порушення кримінальної справи є:
(1) заяви або повідомлення... окремих громадян;
...
(5) безпосереднє виявлення органом дізнання, слідчим, проку-

рором або судом ознак злочину.
Справа може бути порушена тільки в тих випадках, коли є до-

статні дані, які вказують на наявність ознак злочину».

ПРАВА

I. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 2 КОНВЕНЦІЇ

37. Заявниця скаржилася за статтею 2 Конвенції на те, що 
держава не провела ефективне розслідування за фактом зник-
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нення та смерті її сина. Стаття 2 у відповідній частині передба-
чає наступне:

«1. Право кожного на життя охороняється законом».

A. Щодо прийнятності
38. Уряд не надав зауважень щодо прийнятності цієї скарги. 

Суд зазначає, що вказана скарга не є очевидно необґрунтова-
ною у сенсі пункту 3 статті 35 Конвенції. Суд також зазначає, 
що вона не є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Від-
повідно оголошує її прийнятною.

B. Щодо суті

1. Твердження сторін

39. Уряд стверджував, що правоохоронні органи здійснили 
всі необхідні процесуальні дії з метою ефективного розсліду-
вання обставин смерті сина заявниці і встановлення осіб, вин-
них у вчиненні злочину. Уряд зазначив, що у ході кримінального 
провадження було проведено п’ятнадцять медичних експертиз, 
чотири відтворення обставин злочину, одна очна ставка та було 
розглянуто показання двадцяти двох свідків. Він дійшов вис-
новку, що немає підстав вважати, що розслідування було три-
валим та неефективним.

40. Заявниця висловила заперечення. Вона заявила, що 
кримінальну справу не було порушено вчасно та що після того, 
як її було порушено, органи слідства зупиняли слідство без 
належних причин. Заявниця також наголошувала, що через 
перший експертний висновок, яким не встановлено причину 
смерті її синаі, слідство проводилось у невірному напрямку.

2. Оцінка Суду

a. Загальні засади
41. Суд повторює, що обов’язок захищати право на життя за 

статтею 2 Конвенції разом із загальним обов’язком держави за 
статтею 1 Конвенції «гарантувати кожному, хто перебуває під 
[її] юрисдикцією, права і свободи, визначені у Конвенції» також 
опосередковано вимагає наявності певної форми ефективного 
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офіційного розслідування, коли особу вбито в результаті вико-
ристання сили (див., mutatis mutandis, рішення у справі «Кая 
проти Туреччини» (Kaya v. Turkey), від 19 лютого 1998 року, Збір-
ка рішень та ухвал 1998-I, с. 324, п. 86). Головною метою цього 
розслідування є забезпечення ефективного виконання націо-
нального законодавства, яке захищає право на життя. Задля до-
сягнення такої мети форми розслідування можуть бути різними 
в залежності від обставин. Однак, яка б з них не була застосо-
вана, органи влади мають діяти з власної ініціативи з того мо-
менту, як певне питання привернуло їх увагу. Вони не можуть 
чекати на те, щоб родичі подали належну скаргу або взяли на 
себе відповідальність за проведення будь-якої процедури роз-
слідування (див., наприклад, mutatis mutandis, рішення у справі 
«Ільхан проти Туреччини» (Іlhan v. Turkey) [GC], № 22277/93, 
п. 63, ЄСПЛ 2000-VII). Це не є обов’язком досягти результату, 
це обов’язок вжити заходів. Органи державної влади повинні 
були вжити всіх заходів для отримання доказів, які стосуються 
справи. Недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність 
встановити причину смерті або винних осіб, можуть суперечити 
такому стандарту (див. рішення у справі «Гонгадзе проти Украї-
ни» (Gongadze v. Ukraine), № 34056/02, п. 176, ЄСПЛ 2005-XI).

42. Також у цьому контексті існує вимога розумної швид-
кості (див. рішення у справах «Яса проти Туреччини» (Yaşa 
v. Turkey), від 2 вересня 1998 року, Звіти 1998-VI, сс. 2439–2440, 
пп. 102–104, та «Чакічі проти Туреччини» (Зakіcі v. Turkey), 
№ 23657/94, пп. 80, 87 та 106, ЄСПЛ 1999-IV). Слід визнати, 
що у розслідуванні можуть виникнути складнощі та перепо-
ни, які перешкоджають його прогресу у певній ситуації. Од-
нак негайна реакція органів державної влади у розслідуванні 
використання сили, що спричинила смерть, або зникнення, є 
важливою для забезпечення громадської впевненості в дотри-
манні ними принципу верховенства права у їх виконанні норм 
права та у попередженні будь-яких ознак змови або поблажли-
вості до незаконних дій (див. у загальному рішення у справах 
«Маккер проти Сполученого Королівства» (McKerr v. the United 
Kingdom), № 28883/95, пп. 108–115, ЄСПЛ 2001-III, та «Авсар 
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проти Туреччини» (Avşar v. Turkey), № 25657/94, пп. 390–395, 
ЄСПЛ 2001-VII).

b. Застосування у цій справі
43. Суд вважає, що у цій справі принаймні з двох причин ще 

на початковій стадії розслідування було суттєво ускладнене.
44. По-перше, правоохоронні органи не провели швидкі та 

повні пошуки тіла сина заявниці, у той час як з матеріалів спра-
ви вбачається, що були достатні докази того, де б мали бути 
проведені пошуки тіла. У той же час, якщо б вони діяли швидко 
та сумлінно, труп не згнив би настільки сильно, що зменшило 
можливість встановити причину смерті пана М.

45. По-друге, перша судово-медична експертиза, проведена 
паном Д., не надала жодних висновків щодо можливих причин 
смерті пана М., хоча результати додаткової судово-медичної 
експертизи містили узгоджені припущення про те, що його 
смерть була спричинена сильним ушкодженням обличчя, яке 
не могло бути від падіння на землю, а також про те, що після 
цього ушкодження син заявниці не міг рухатися. В той час як 
перший висновок експерта став основною підставою для не-
розслідування версії про насильницьку смерть пана М. одра-
зу після знаходження його трупа. Лише 12 травня 2000 року, 
майже через чотирнадцять місяців після того, як було знайдено 
тіло сина заявниці, справу було перекваліфіковано з нанесення 
побоїв сину заявниці на заподіяння тяжких тілесних ушкод-
жень, внаслідок яких сталася смерть потерпілого. Суд також 
зазначає, що недоліки першої судово-медичної експертизи 
були підтверджені національними органами, які притягли па-
на Д. до дисциплінарної відповідальності з цього приводу.

46. Суд також звертає увагу на те, що постанови слідчого 
про відмову у порушенні кримінальної справи були скасовані 
декілька разів національними органами, які стверджували, що 
слідство було проведено поверхово, та вказали на конкретні дії, 
що мали бути проведені слідчими.

47. Суд також зазначає, що чисельні постанови слідчих про 
зупинення кримінальної справи були повторно неодноразово 



124

Європейський суд з прав людини. Судова практика

скасовані ГПУ як невмотивовані, у той же час слідчим було на-
дано чіткі інструкції щодо подальших процесуальних дій, які 
необхідно було провести для розкриття злочину. Однак цим 
інструкціям не завжди слідували.

48. Суд також вважає, що були серії затримок у розсліду-
ванні, загальна тривалість якого є розумною та виправданою. 
У той же час затримки у розслідуванні значно зменшили мож-
ливість його успіху та завершення.

49. Врешті, Суд зазначає, що вказані недоліки неодноразово 
були встановлені національними органами та відповідні особи 
були притягнені до дисциплінарної відповідальності.

50. У світлі наявних обставин справи Суд доходить виснов-
ку, що державні органи не провели ефективне розслідування 
зникнення та смерті сина заявниці. Відповідно у цій справі було 
порушено статтю 2 Конвенції у її процесуальному аспекті.

II. ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ

51. 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 не-
обхідності, надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію».
52. Заявниця не висунула вимог щодо справедливої сатисфак-

ції у встановлений термін. Відповідно Суд нічого не присуджує.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО

1. Оголошує скаргу за статтею 2 Конвенції щодо неефектив-
ного розслідування смерті сина заявниці прийнятною.

2. Постановляє, що мало місце порушення статті 2 Конвен-
ції у її процесуальному аспекті.

Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 
13 листопада 2008 року відповідно до пп. 2 та 3 правила 77 Рег-
ламенту Суду.

 К. Вестердік П. Лоренцен 

 Секретар секції Голова секції
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ

П’ЯТА СЕКЦІЯ

СПРАВА 
«ХАЙЛО ПРОТИ УКРАЇНИ» 

(Заява № 39964/02)

РІШЕННЯ

СТРАСБУРГ 

13 листопада 2008 року 

Переклад офіційний1

Це рішення стане остаточним відповідно до умов пункту 2 
статті 44 Конвенції. Текст рішення може зазнати редакційної 
правки.

1 [Електронний ресурс] // Сайт «zakon.nau.ua». Режим доступу : http://zakon.nau.
ua/doc/?uid=1014.6515.0
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У справі «Хайло проти України»,
Європейський суд з прав людини (п’ята секція), засідаючи 

палатою, до складу якої увійшли:
Райт Маруст (Rait Maruste), Голова,
Карел Юнгвірт (Karel Jungwiert),
Володимир Буткевич (Volodymyr Butkevych),
Ренате Ягер (Renate Jaeger),
Марк Віллігер (Mark Villiger),
Ізабель Берро-Лефевр (Isabelle Berro-Lefévre),
 Миряна Лазарова-Трайковська 
(Mirjana Lazarova Trajkovska), судді,
 а також Клаудія Вестердік (Claudia Westerdiek), Секретар 
секції,
після наради за зачиненими дверима 14 жовтня 2008 року, 

постановляє таке рішення, винесене того самого дня:

ПРОЦЕДУРА

1. Справу розпочато за заявою (№ 39964/02) проти Украї-
ни, поданою до Суду 10 серпня 2002 року на підставі статті 34 
Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 
(далі — Конвенція) двома громадянами України, чоловіком і 
дружиною, Сергієм Федоровичем і Світланою Іванівною Хай-
ло (далі — заявники).

2. Заявників, яким надали право на правову допомогу, пред-
ставляв В. Ф.Санжаревський, адвокат, що практикує в Києві. 
Уряд України (далі — Уряд) був представлений його Уповно-
важеним — п. Ю.Зайцевим.

3. У своїй первинній заяві заявники скаржилися, зокрема, 
на порушення статті 2 Конвенції у зв’язку з неефективним роз-
слідуванням обставин смерті їхнього родича та на порушення 
пункту 1 статті 6 у зв’язку з тривалістю кримінального провад-
ження, пов’язаного з їхніми майновими інтересами. 26 листопа-
да 2003 року заявники доповнили свою заяву скаргами, у яких, 
зокрема, стверджували про непропорційне застосування сили 
працівниками міліції під час їхнього затримання, неефектив-
ність розслідування цього інциденту і про незаконність їхнього 
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затримання і позбавлення свободи. У цих скаргах заявники по-
силалися на статтю 3 і пункт 1 (с) статті 5 Конвенції.

4. 28 червня 2005 року Суд оголосив заяву частково неприй-
нятною і вирішив направити зазначені вище скарги Уряду. Суд 
також вирішив розглядати заяву по суті одночасно з розглядом 
питання щодо її прийнятності (пункт 3 статті 29) .

ФАКТИ

I. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

5. Заявники, 1954 року народження, нині живуть у Києві.

A.  Смерть двоюрідного брата заявника 
і пов’язане з цим розслідування

1. Основні події

6. У 1998 році заявники сплатили пані Н.Т. і пані Т.Т. виз-
начену грошову суму за будинок, розташований на вулиці Д. 
у м. Дніпропетровську, і переїхали в нього. Замість того, щоб 
зареєструвати цей правочин відповідно до чинного законо-
давства, заявники доручили формальним власникам будинку 
видати доручення на проведення будь-яких операцій стосовно 
будинку панові Б., якому заявник був винен певну суму боргу. 
Оскільки заявник не повернув борг, у вересні 1999 року пан Б. 
оформив дарчу на цей будинок на ім’я своєї дочки, тим часом 
як у ньому й далі жили заявники.

7. У 1999 році пан Б. звернувся до суду з позовом до заяв-
ників про стягнення боргу та відшкодування моральної шкоди. 
Заявники подали зустрічний позов, вимагаючи визнання дій-
сною незареєстровану угоду купівлі-продажу будинку. Рішен-
ням від 29 серпня 2007 року, яке набрало законної сили, позови 
обох сторін було відхилено.

8. Починаючи з 1999 року заявники також зверталися з чис-
ленними скаргами до правоохоронних органів, стверджуючи, 
що члени злочинної групи позбавили їх будинку і грошей і що 
їхньому життю загрожує небезпека у зв’язку з погрозами з боку 
пана Б. На підтвердження своїх слів заявники надали магніто-
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фонні записи телефонних розмов між ними і паном Б., в яких 
останній посилався на свої зв’язки з організованою злочин-
ністю.

9. Було порушено кримінальну справу, одним із свідків у 
якій був пан А.Х., двоюрідний брат заявника, 1957 року народ-
ження, що жив разом із сім’єю заявників.

10. 3 травня 2001 року сім’ї заявників надали охорону з пра-
цівників міліції для забезпечення їхньої безпеки у зв’язку з 
провадженням у справі. 1 листопада 2001 року цей захід без-
пеки було скасовано з посиланням на неприйнятну поведінку 
заявника щодо охоронців. Остаточним рішенням від 2 вересня 
2002 року Верховний Суд залишив раніше прийняті рішення 
без змін, зазначивши про правомірність скасування заходу без-
пеки. Згодом заявники вимагали скасування цього рішення, 
але безуспішно.

11. Зрештою пана Б., який обвинувачувався у вимаганні, 
було виправдано, оскільки магнітофонні записи, подані заяв-
никами, не були долучені до справи як докази. Втім, заявники 
домагалися порушення щодо нього інших кримінальних справ, 
і, як видається, у деяких із них провадження триває до цього 
часу.

2. Розслідування смерті двоюрідного брата заявника

12. О 9 годині ранку 30 квітня 2002 року заявники повідоми-
ли Жовтневий райвідділ міліції, що вони знайшли А. Х. мерт-
вим у його ліжку в прибудові до їхнього будинку, розташова-
ного на вулиці Д.

13. Того самого дня кілька працівників міліції і медичних 
експертів, у присутності понятих, увійшли в прибудову, двері 
якої, як виявилося, були замкнені зсередини. Тіло, що вже роз-
кладалося, було знайдено в ліжку. Померлий лежав на спині, 
головою на подушці. Жодних слідів боротьби чи інших доказів 
убивства виявлено не було, і це зафіксували у протоколі. Було 
проведено фотозйомку місця події, однак плівка виявилася 
бракованою, що унеможливило її проявку. Тіло перевезли до 
моргу. Проте, в зв’язку з тим, що 1 травня було державне свято, 
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розтин тіла не проводився до 2 травня 2002 року. За тверджен-
ням заявників, жодних заходів для запобігання розкладу тіла в 
морзі вжито не було.

14. Провівши 2 травня 2002 року розтин, експерти встано-
вили, що з’ясувати причину смерті неможливо, оскільки тіло 
зазнало значного розкладу. Експерти також вказали на відсут-
ність переломів та інших видимих тілесних ушкоджень на тілі. 
У підсумку вони вирішили, що смерть настала, найімовірні-
ше, 28 квітня 2002 року або в найближчий до цієї дати день і 
що ймовірною її причиною був атеросклероз судин головного 
мозку та кровоносних серцевих судин.

15. 20 травня 2002 року органами прокуратури було вине-
сено постанову про відмову в порушенні кримінальної справи, 
оскільки не було виявлено жодних ознак убивства.

16. Заявники оскаржили цю постанову, стверджуючи, що 
пан А. Х. міг бути вбитим ввечері 28 квітня 2002 року членами 
злочинного угруповання, до діяльності якого був причетний 
пан Б., або членами інших організованих злочинних угрупо-
вань, які побоювались його як важливого свідка в кримінальній 
справі, в якій заявники були потерпілою стороною. Вони, зок-
рема, стверджували, що на столі в його кімнаті вони знайшли 
гумові рукавички та молоток невідомого походження, які мог-
ли бути використані під час вбивства пана А. Х. Крім того, згід-
но з медичними документами пана А. Х. його зріст становив 
196 см, тоді як під час розтину довжину тіла було встановлено 
в розмірі 177 см. Нарешті, у медичних документах пана А. Х. не 
було жодних записів про наявність у нього атеросклерозу чи 
будь-яких інших хвороб, які загрожували б його життю.

17. 4 червня 2002 року Дніпропетровська прокуратура на-
правила справу для проведення додаткової перевірки. Про-
куратура, врахувавши, зокрема, твердження заявниці про те, 
що вона бачила пана А. Х. живим увечері 28 квітня 2002 року, 
встановила, що є дивним те, що тіло зазнало такого швидкого 
розкладу. Було також вказано, що фототаблиці до протоколу 
огляду місця події не виготовлено, не перевірено амбулатор-
ну картку померлого та не перевірено додатково твердження 
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заявників, що його могло бути вбито особами, причетними до 
злочинного угруповання.

18. Надалі правоохоронні органи неодноразово (20 червня 
2002 року, 18 липня 2002 року, 21 жовтня 2002 року, 7 січня 
2003 року і 26 березня 2003 року) відмовляли в порушенні 
кримінальної справи, посилаючись на відсутність доказів учи-
нення вбивства. Усі ці постанови згодом були скасовані про-
куратурою (10 липня 2002 року, 27 вересня 2002 року, 2 січня 
2003 року, 12 лютого 2003 року і 1 жовтня 2003 року) як такі, 
що ґрунтувалися тільки на поверхових перевірках.

19. 22 жовтня 2003 року прокуратура Жовтневого району ви-
несла постанову про відмову в порушенні кримінальної справи. 
Провівши додаткову перевірку, прокуратурою було встановле-
но, зокрема, що розбіжності в даних довжини тіла могли ви-
никнути внаслідок технічної помилки, якої припустився пра-
цівник моргу. Щодо рукавичок і молотка — хоча опитані поняті 
пригадали, що бачили ці предмети, — можливості отримати ці 
предмети та з’ясувати їхнє походження вже не було. Крім того, 
хоча медичні документи пана А. Х. не містили жодних згадок 
про атеросклероз чи якусь іншу загрозливу для життя хворобу, 
було враховано той факт, що прибудова була замкнена зсереди-
ни, що жодних ознак боротьби чи безладу в кімнаті не виявили, 
як не виявили й жодних тілесних ушкоджень на тілі, у зв’язку з 
чим не було підстав підозрювати, що було вчинено вбивство.

20. 6 квітня 2004 року Жовтневий районний суд м. Дніпро-
петровська скасував цю постанову і повернув справу для про-
ведення додаткової перевірки. Судом було встановлено кілька 
недоліків, допущених під час попередньої перевірки, зокрема 
те, що не було проведено обміру довжини тіла на місці події, 
не було встановлено ймовірної причини смерті з урахуванням 
відсутності згадок у медичних документах про наявність ате-
росклерозу, а також огляд дверей у прибудову був поверховим. 
Зокрема, за результатами перевірки було встановлено, що двері 
могли бути замкнені лише зсередини, тоді як згідно з фототаб-
лицею огляду місця події двері було обладнано як врізним, так 
і висячим замком.
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21. 1 лютого 2005 року органами прокуратури було винесено 
постанову про відмову в порушенні кримінальної справи.

22. 21 квітня 2005 року Генеральною прокуратурою було 
скасовано цю постанову, посилаючись на те, що встановити об-
ставини смерті можливо лише в рамках кримінального провад-
ження. Матеріали перевірки було направлено до прокуратури 
Полтавської області.

23. 10 березня 2006 року прокуратура закрила кримінальну 
справу, оскільки не виявила жодних ознак вчинення вбивства. 
Зокрема, вказувалося на те, що з плином часу свідки не могли 
чітко пригадати деталі. З іншого боку, свідки стверджували, що 
чітко пригадують, що не бачили ніяких слідів боротьби чи ін-
ших ознак вчинення вбивства. Пана Б., на причетність якого до 
вбивства вказували заявники, не було допитано, оскільки він 
виїхав за кордон. Його зять заперечував будь-яку причетність 
членів сім’ї до смерті пана А. Х. Розбіжність у даних зросту пана 
А. Х., очевидно, виникла через технічну помилку, якої припус-
тилися працівники моргу. Рукавички на столі були залишені 
одним із медичних експертів. Щодо молотка заявник зазначив, 
що забрав його разом з рукавичками і білизною з ліжка пана 
А. Х., але існування такого предмета не було доведено, оскільки 
надати ці предмети заявник відмовився без усякого пояснення. 
Розслідуванням було також встановлено, що припущення заяв-
ників стосовно того, що пана А. Х. було вбито ввечері 28 квітня 
2002 року, було неправдоподібним, оскільки серед документів 
у матеріалах справи була, зокрема, довідка, видана А. Х. робо-
тодавцем, про те, що вранці 29 квітня 2002 року він пройшов 
медичне обстеження.

B.  Події 15 і 16 жовтня 2002 року 
і пов’язані з ними провадження

24. У червні 1999 року заявник узяв кредит у розмірі 200 000 
гривень під заставу іншого будинку, який належав сім’ї і знахо-
дився на вулиці В. у м. Дніпропетровську. У червні 2000 року, 
з огляду на неповернення кредиту, будинок на вулиці В. було 
продано на відкритому аукціоні панові Р.К. У вересні 2002 року 
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пан Р. К. здав його в найм панові С. К., який переїхав туди зі 
своєю сім’єю.

25. Заявники безуспішно намагалися домогтися притягнен-
ня до кримінальної відповідальності осіб, причетних до про-
дажу будинку, а також подали цивільний позов, вимагаючи 
повернення будинку. З небагатьох документів, наданих заяв-
никами, вбачається, що провадження в цих справах тривають 
до цього часу.

26. 15 жовтня 2002 року під час провадження, що мало місце 
в зв’язку з позовом заявників щодо скасування продажу будин-
ку, заявники зламали замок на дверях і увійшли до будинку зі 
своїми трьома знайомими — пані Ч., пані С. і паном О. В. Вони 
відмовилися покинути будинок на вимогу наймачів. Між най-
мачами та заявниками виникла суперечка і бійка. Як стверд-
жується, було викликано міліцію, але заявники пояснили, що 
вони є власниками будинку, і міліція поїхала. Через кілька го-
дин після цього пані Ч. та пані С. пішли з будинку, тим часом як 
заявники і пан О.В. залишилися там на ніч.

27. Приблизно о 10 годині ранку 16 жовтня 2002 року най-
мачі знову викликали міліцію і поскаржилися на непристойну 
поведінку заявників і пана О.В., вказуючи на те, що ті курили 
в приміщенні, чинили на них тиск, змушуючи покинути буди-
нок. Також наймачі зазначали, що заявники погрожували їм і 
нецензурно висловлювалися на їхню адресу. Кілька працівни-
ків міліції зі спецпідрозділу, до функцій якого належить забез-
печення громадського порядку в судах, увійшли в приміщен-
ня будинку і наказали заявникам та пану О.В. вийти слідом за 
ними з приміщення. Заявники і пан О.В. відмовлялися. Вре-
шті-решт заявника і пана О.В. приборкали, наділи їм наруч-
ники і доправили до райвідділу міліції. Згідно з документами 
райвідділу міліції заявники перебували в райвідділі міліції з 
11 години ранку до 14 години під час складання протоколу про 
адміністративне правопорушення. За інформацією заявників, 
вони перебували в райвідділі міліції протягом семи годин.

28. Того самого дня справу заявника і пана О. В., які обви-
нувачувалися у «злісній непокорі законному розпорядженню 
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або вимозі працівника міліції» (адміністративне правопору-
шення), розглянув Жовтневий суд. Їх, зокрема, обвинувачу-
вали в тому, що вони тримали працівників міліції за форму, 
штовхали їх, погрожували їм, висловлювались на їхню адресу 
нецензурною лайкою у відповідь на їхні вимоги припинити по-
рушення громадського порядку. Суд припинив провадження в 
адміністративній справі, посилаючись на те, що поведінка під-
судних у будинку потребує вирішення питання про порушення 
кримінальної справи у зв’язку з можливим протиправним про-
никненням у чуже житло. Справу направили до прокуратури 
Жовтневого району. Згодом (23 жовтня 2002 року) прокурату-
ра вирішила не пред’являти обвинувачення у протиправному 
проникненні в чуже житло. Було встановлено, що дії підсудних 
можна потенційно кваліфікувати як завдання легких тілесних 
ушкоджень панові С.К. та вчинення самосуду і що у зв’язку з 
цим потерпіла сторона може звернутися до суду в приватному 
порядку.

29. Тимчасом 17 жовтня 2002 року заявник пройшов медич-
не обстеження, і у відповідній довідці засвідчено наявність у 
нього легких тілесних ушкоджень (кілька синців і подряпина 
на пальці), час виникнення яких міг припадати на 16 жовтня 
2002 року або на найближчий до цієї дати день. 21 листопада 
2002 року заявниця також отримала довідку про те, що в цей 
самий період вона зазнала легких тілесних ушкоджень, через 
які вона мала короткочасні проблеми зі здоров’ям (через струс 
мозку вона проходила амбулаторне лікування).

30. Заявники звернулися зі скаргою, вимагаючи порушен-
ня кримінальної справи щодо працівників міліції у зв’язку із 
завданням образи, побоїв, тілесних ушкоджень, порушенням 
громадського порядку, здирництвом, зловживанням посадо-
вими повноваженнями та здійсненням завідомо незаконного 
затримання.

31. 14 листопада 2002 року і 17 грудня 2002 року їхні скарги 
було відхилено за результатами проведених перевірок і допитів 
залучених у цю справу сторін з огляду на відсутність доказів, які б 
свідчили про наявність складу злочину в діях працівників міліції.
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32. 10 жовтня 2003 року Жовтневий суд повернув матеріали 
для проведення додаткової перевірки. Зокрема, суд встановив, 
що під час перевірок було лише встановлено, що для затриман-
ня заявників існували достатні підстави, але не було з’ясовано, 
як саме виникли тілесні ушкодження і чи було виправданим 
застосування сили, внаслідок чого заявникам були заподіяні 
тілесні ушкодження.

33. 10 грудня 2003 року апеляційний суд Дніпропетровської 
області залишив цю постанову без змін.

34. 3 лютого 2004 року прокуратура винесла постанову про 
відмову в порушенні кримінальної справи. У постанові, зокре-
ма, зазначалося, що струс мозку, а також інші тілесні ушкод-
ження були спричинені бійкою з наймачами будинку 15 жовт-
ня 2002 року і що сила, застосована працівниками міліції для 
приборкання та затримання заявників, не була непропорцій-
ною. Головним чином матеріали перевірки містили посилання 
на показання працівників міліції та інших залучених у справу 
сторін. Зокрема, у своїх показаннях заявники стверджували, 
що 15 жовтня 2002 року їх побили наймачі будинку; наймачі 
скаржилися, що були змушені захищатися від заявників, які 
завдали їм побоїв; пані Ч. і пані С. повідомили, що бачили, як 
дружина пана С.К. била заявницю взуттям по голові і била її 
головою об стіну. Кілька інших свідків повідомили, що бачили, 
як працівники міліції забирали з будинку в наручниках заявни-
ка та пана О.В., які чинили опір і вживали нецензурну лайку.

35. 24 травня 2004 року Жовтневий суд, розглянувши скар-
гу на цю постанову, залишив постанову без змін. 27 квітня 
2005 року апеляційний суд Дніпропетровської області зали-
шив без задоволення апеляційну скаргу заявників.

C.  Провадження щодо повернення позички 
на перевезення вантажу гуманітарної допомоги

1. Кримінальне розслідування шахрайства

36. У липні 1999 року заявник позичив 130 000 гривень па-
нові В. і панові Р., які були керівниками місцевих неурядових 
організацій. Вони попросили надати їм позичку нібито для 
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перевезення вантажу гуманітарної допомоги (одягу та взут-
тя), наданої американським благодійним фондом, хоча згідно 
з відповідними документами всі витрати на транспортування 
покладалися на фонд. Згодом заявникові повернули приблиз-
но одну третину позички разом з 4000 кг речей з гуманітарного 
вантажу, які він розмістив у будинку, розташованому на вули-
ці Д., і згодом здав міліції.

37. У грудні 1999 року заявники звернулися з кількома скар-
гами, вимагаючи притягнення пана В. і пана Р. до кримінальної 
відповідальності за вчинення шахрайства, від якого, за тверд-
женням заявників, вони потерпіли, оскільки ті так і не повер-
нули їм грошову суму, позичену у заявників для перевезення 
вантажу гуманітарної допомоги. Згодом, 21 квітня 2000 року, 
прокуратурою м. Дніпропетровська було порушено криміналь-
ну справу щодо розслідування обставин транспортування та 
розподілу зазначеного вантажу. Стверджуваних виконавців 
цього злочину допитували під час розслідування як свідків.

38. Хоча відповідно до наданих матеріалів панові В. і па-
нові Р. не було пред’явлено обвинувачення, 28 квітня 2000 року 
заявника було визнано в цьому провадженні потерпілою сто-
роною, а згодом (у вересні 2001 року) — цивільним позивачем. 
Як вбачається з матеріалів справи, заявницю було допитано 
лише як свідка.

39. 30 жовтня 2000 року провадження у справі було припи-
нено з огляду на відсутність ознак вчинення злочину стосовно 
потерпілої сторони.

40. 26 грудня 2000 року Генеральна прокуратура вказала на 
необхідність відновлення провадження у справі.

41. За період з квітня 2000 року до лютого 2004 року слідчі 
органи опитали численних одержувачів згадуваної вище до-
помоги, а також посадових осіб, які займалися її розподілом; 
призначили кілька фінансових експертиз, організували збір ін-
формації від американської донорської організації та перевіри-
ли кілька томів документів стосовно розподілу допомоги.

42. Пан В. і пан Р. підтвердили, що одержали зазначену гро-
шову суму від заявника, але стверджували, що частину вони по-
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вернули готівкою. Решта суми, на їхню думку, становила ціну, 
сплачену заявником за придбання частини вантажу. Заявник 
мав намір продати його з метою отримання прибутку, попри те 
що він знав про законодавчу заборону продажу гуманітарної 
допомоги та про офіційне зобов’язання американського фонду 
взяти на себе всі транспортні витрати. Заявник одержав свою 
частину вантажу в жовтні 1999 року, відтак пан В. і пан Р. уже 
виконали свій цивільно-правовий обов’язок у цьому зв’язку.

43. Заявник, зі свого боку, заперечував названу точну суму 
виплаченої йому готівки і стверджував, що він ніколи не мав на-
міру продавати ці речі. Він лише погодився розмістити частину 
вантажу на зберігання як гарантію повернення решти боргу.

44. 10 лютого 2004 року слідство дійшло висновку, що обста-
вини справи потребують розслідування можливого зловживан-
ня з боку пана В. і пана Р. своїми повноваженнями з вирішення 
питань, пов’язаних з вантажем гуманітарної допомоги. Що сто-
сується їхньої причетності до вчинення шахрайства стосовно 
заявника, то 11 лютого 2004 року було винесено постанову про 
закриття кримінальної справи з огляду на відсутність складу 
злочину та з огляду на цивільно-правовий характер спору, що 
виник між сторонами. Обоє заявників оскаржили це рішення. 
Рішеннями судів трьох інстанцій від 27 травня і 20 вересня 
2004 року та 24 травня 2005 року у задоволенні скарг заявників 
було відмовлено.

45. Тим часом 19 липня 2005 року провадження у справі 
було відновлено згідно з вказівкою Генеральної прокуратури і, 
зрештою, припинено 28 грудня 2006 року, по суті, на тих самих 
підставах, що й раніше. Апеляційні скарги заявників на поста-
нову про припинення провадження у справі були відхилені су-
дами трьох інстанцій.

2.  Провадження за позовною заявою заявників 
до пана В. і пана Р.

46. У березні 2002 року заявники подали до Жовтневого 
районного суду м. Дніпропетровська позовну заяву про стягнен-
ня з пана В. і пана Р. боргу та компенсацію моральної шкоди.
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47. 11 квітня 2006 року Жовтневий суд залишив їхній позов 
без розгляду, посилаючись на неодноразове нез’явлення заяв-
ників у судове засідання. Суд, зокрема, вказав на те, що заяв-
ниця з’явилася лише один раз (21 травня 2002 року). Жоден із 
заявників не з’явився в судові засідання, призначені на 4 жовт-
ня, 7 листопада і 13 грудня 2005 року, 20 січня, 27 лютого, 20 бе-
резня та 11 квітня 2006 року, не надавши ані незадовільних, ані 
взагалі будь-яких пояснень. Беручи до уваги викладене вище, 
суд дійшов висновку, що заявники не мали справжнього інтере-
су в підтримці свого позову, тому залишив позов без розгляду.

48. Заявники подали апеляційну скаргу. Вони не повідоми-
ли Суд про результат розгляду їхньої апеляційної скарги.

D. Інші події і провадження
49. У вересні 2003 року пана Р. було госпіталізовано зі 

струсом мозку і синцями по всьому тілу. 29 жовтня 2005 року 
кримінальне розслідування цього інциденту було припинено 
з огляду на ймовірність того, що пан Р., перебуваючи у стані 
сильного сп’яніння, впав із певної висоти. Заявники вимага-
ли відновити розслідування, стверджуючи, що пана Р. побили 
бандити, для того щоб перешкодити йому давати показання як 
свідка у кримінальному провадженні стосовно їхніх майнових 
інтересів. Їхні апеляційні скарги, зрештою, були відхилені су-
дами з огляду на відсутність у них права на звернення до апе-
ляційного суду (locus standi).

50. Заявники також стверджували, що бандити кілька разів 
намагалися вбити їх, зокрема у червні 2002 року, коли було 
спровоковано дорожньо-транспортну пригоду.

II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

51. Відповідні положення Конституції і Кримінально-про-
цесуального кодексу відображені в рішеннях Суду у справах 
«Сергій Шевченко проти України» (Sergey Shevchenko v. Ukraine) 
(№ 32478/02, пп. 36-39, від 4 квітня 2006 року), та «Яковенко 
проти України» (Yakovenko v. Ukraine) (№ 15825/06, пп. 46-47, 
від 25 жовтня 2007 року).
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52. Згідно зі статтею 221 Цивільно-процесуального ко-
дексу від 18 липня 1963 року суди були зобов’язані зупини-
ти провадження у справі в разі неможливості її розгляду до 
вирішення іншої справи, що розглядалася в кримінально-
му порядку. Така сама норма міститься в статті 201 нового 
Цивільно-процесуального кодексу, прийнятого 18 березня 
2004 року.

ЩОДО ПРАВА

I. МЕЖІ РОЗГЛЯДУ СПРАВИ

53. Суд зазначає, що після направлення заяви Уряду-від-
повідачу заявники, не посилаючись ні на які статті Конвен-
ції, подали нові скарги стосовно фактів, які виникли після 
процедури надіслання. Зокрема, вони стверджували про не-
справедливість розгляду справи за скаргами, поданими ними 
до кількох державних органів, та несправедливість розгляду 
позову, який вчинила проти них дочка пана Б., вимагаючи їх-
нього виселення; скаржилися у зв’язку з обставинами смерті 
їхньої онуки та матері заявника; стверджували про незаконне 
затримання заявника міліцією в 2005 році та на поміщення 
фотографії заявника на дошці публічних оголошень «Їх роз-
шукує міліція».

54. На думку Суду, нові скарги не доповнюють перші скарги, 
які було подано понад три роки тому і стосовно яких сторони 
вже подали свої зауваження. Таким чином, Суд вважає, що не-
має необхідності розглядати ці питання в контексті поданої за-
яви (див. справу «Піряник проти України» (Piryanik v. Ukraine), 
№ 75788/01, п. 20, від 19 квітня 2005 року).

II. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 2 КОНВЕНЦІЇ

55. Заявники скаржилися, що розслідування обставин смер-
ті їхнього родича пана А. Х. не було ефективним, як цього ви-
магає стаття 2 Конвенції. Це положення у відповідній його час-
тині передбачає:

«Право кожного на життя охороняється законом...»
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A. Щодо прийнятності
56. Уряд доводив, що заявники не вичерпали ефективних 

національних засобів юридичного захисту, оскільки вони скар-
жились на неефективність розслідування не до судів, а до ор-
ганів прокуратури.

57. Заявники доводили, що пан А.Х. був їхнім близьким ро-
дичем і жив разом з ними в їхньому будинку. Їхні доводи за-
галом полягали й у тому, що всі засоби юридичного захисту, 
якими згідно з національним законодавством вони теоретично 
могли скористатися для оскарження незадовільності розсліду-
вання, на практиці були неефективними.

58. Суд зауважує, що попереднє заперечення Уряду порушує 
питання стосовно ефективності кримінального розслідування, 
які безпосередньо пов’язані із суттю скарг заявників. Таким чи-
ном, Суд вважає, що ці питання мають бути розглянуті далі в 
контексті матеріально-правових положень Конвенції.

B. Суть справи

1. Заяви сторін

59. Уряд доводив, що розслідування смерті родича заявників 
було оперативним і ретельним. Хоча слідчі органи не з’ясували 
причину смерті, вони виключали ймовірність того, що пана 
А. Х. було вбито.

60. Заявники доводили, що розслідування мало низку серйоз-
них процедурних недоліків і проводилося з невиправданими за-
тримками. Зокрема, кримінальну справу було порушено лише 
через три роки після смерті пана А. Х., хоча заявники назвали 
конкретних осіб, які могли бути причетними до вбивства. Цих 
осіб треба було тоді негайно допитати. Крім того, міліція так і 
не вилучила і не вивчила стверджуваних предметів убивства 
(молотка і рукавичок). Тіло тримали в морзі протягом двох 
днів без охолодження. Це суттєво позначилося на ефективності 
розтину, який, так чи інакше, було проведено з невиправданим 
запізненням і суто формально. Медичні документи пана А. Х. 
не було проаналізовано з урахуванням припущення експертів, 
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що ймовірною причиною його смерті був атеросклероз. Більше 
того, той факт, що відповідно до документів, підготовлених у 
морзі, зріст пана А. Х. був 177 см, тоді як за його медичними 
документами — 196 см, породжував сумнів стосовно того, що 
у відповідних висновках справді йшлося саме про тіло пана 
А. Х.

61. Загалом заявники наполягали, що при розслідуванні 
стверджуваного вбивства пана А. Х. слідчі органи не діяли з 
відповідною оперативністю та ретельністю і не вжили всіх за-
ходів, як належало за відповідних обставин, для встановлення 
причини його смерті.

2. Оцінка Суду

62. Аналізуючи факти цієї справи у світлі загальних принци-
пів стосовно обов’язку держав забезпечувати ефективне роз-
слідування обставин підозрілої смерті (див., наприклад, спра-
ви «Гонгадзе проти України» (Gongadze v. Ukraine), № 34056/02, 
пп. 175-177, ECHR 2005, і «Сергій Шевченко проти України», 
№ 32478/02, пп. 63-65, від 4 квітня 2006 року), Суд зазначає 
передусім те, що Уряд не подав жодних документів, у яких би 
зазначалось про заходи, вжиті слідчими органами для виконан-
ня покладеного на них обов’язку.

63. Як вбачається із поданих заявниками документів, пан 
А. Х., якому було 44 роки і документи якого не містили згад-
ки про загострення якихось хвороб, несподівано було знайдено 
мертвим у своєму ліжку вранці 30 квітня 2002 року. Через три 
роки після цього Генеральна прокуратура недвозначно визна-
ла, що обставини цієї смерті потребують порушення кримі-
нальної справи. Суд, зі свого боку, нагадує, що смерть пана 
А. Х. настала у час, коли він був свідком у кількох криміналь-
них провадженнях стосовно осіб, які, можливо, були причет-
ними до діяльності організованих злочинних угруповань. Хоча 
жодне з цих проваджень не завершилося в кінцевому підсум-
ку постановленням остаточного вироку, на певному етапі ор-
гани влади визнали, що до певної міри побоювання заявників 
стосовно можливої розправи правомірні і що існують підста-
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ви для надання охорони членам сім’ї. Цей захід безпеки було 
скасовано з посиланням на неприйнятну поведінку заявника 
стосовно охоронців, і вже через кілька місяців після цього пана 
А. Х. було знайдено мертвим (див. пункт 10 вище). Виходячи 
з усього викладеного вище, Суд вважає, що державні органи 
були зобов’язані за Конвенцією розслідувати обставини смерті 
пана А. Х.

64. Суд також зазначає, що перевірку було проведено одразу 
після виявлення тіла. Однак недоліки в її проведенні були та-
кими, що надалі це спонукало органи, які здійснюють нагляд, 
направити матеріали для проведення додаткової перевірки. 
Зокрема, незадовільним було визнано проведення огляду при-
міщення, в якому знайшли тіло. Фотозйомка здійснювалася 
неякісною плівкою; обмір тіла не проводився; двері не було 
оглянуто належним чином, щоб встановити, чи можна було 
замкнути приміщення ззовні. Твердження заявників про те, 
що вбивство пана А.Х., можливо, організували конкретні осо-
би, перевірено не було. Крім того, Суд зазначає, що матеріали 
справи не містять жодних згадок про збирання предметів для 
судово-експертного дослідження і речових доказів. Натомість, 
як зазначено в подальших рішеннях національних органів, де-
які предмети, які могли бути використані як докази (такі як бі-
лизна, рукавички і молоток, що їх, як стверджувалося, бачили 
свідки), не було вилучено і досліджено.

65. Щодо якості медичних доказів Суд нагадує, що при фор-
мулюванні висновку про ймовірність смерті від атеросклерозу 
експерти посилалися на відсутність переломів та інших види-
мих тілесних ушкоджень. Скидається на те, що можливість 
ураження в немеханічний спосіб — наприклад, застосуванням 
газу або отруйної речовини — не досліджувалася. Більше того, 
експерти не перевірили медичних документів померлого, разом 
з наявністю можливої помилки в записаних даних його зросту, 
що ставить під сумнів правдоподібність твердження Уряду про 
належну ретельність, яку було виявлено в цьому зв’язку. Щодо 
твердження заявників про відповідальність органів влади за 
те, що вони допустили швидкий розклад тіла, Суд зазначає, що 
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не було подано жодних пов’язаних із цим доказів. Втім, Суд 
нагадує, що у постанові прокуратури від 4 червня 2002 року 
про повернення справи для проведення додаткової перевірки 
визнається дивним той факт, що 2 травня тіло було в стані та-
кого суттєвого розкладу, якщо врахувати те, що ймовірною да-
тою смерті було записано 28 квітня і що з ранку 30 квітня тіло 
зберігалося в морзі.

66. На думку Суду, неодноразове повернення справи на до-
даткові перевірки та порушення кримінальної справи через 
три роки після смерті не усунули належним чином недоліки 
попереднього розслідування. Аналізуючи постанову від 10 бе-
резня 2006 року, якою зрештою було закрито провадження в 
цій кримінальній справі, Суд був особливо вражений супро-
відною згадкою про медичну довідку від 29 квітня 2002 року, 
видану А. Х. роботодавцем. Суд зазначає, що зміст цієї довід-
ки не було включено в аналіз імовірної причини смерті і що 
роботодавця, як видається, допитано не було. Крім того, з 
матеріалів видно, що слідчі органи навіть не намагалися уз-
годити між собою ті факти, що 29 квітня померлий пройшов 
медичне обстеження, а 30 квітня було знайдено його тіло, яке, 
за твердженнями, вже зазнало суттєвого розкладу, а також те, 
що в записі, зробленому в морзі, найімовірнішою датою смер-
ті зазначено 28 квітня.

67. Крім того, Суд бере до уваги ліберальний підхід слідс-
тва до відмови заявника здати речові докази (постільну білиз-
ну, молоток і рукавички), які, як стверджується, були в нього. 
У постанові від 22 жовтня 2003 року про відмову в порушенні 
кримінальної справи вказувалося на неможливість отримати у 
своє розпорядження ці предмети, тоді як у постанові від 10 бе-
резня 2006 року про закриття кримінальної справи йшлося про 
те, що від заявника вимагали здати їх слідству у відповідний 
момент, коли, можливо, вони й далі були у нього. Проте, отри-
мавши від нього відмову без усякого пояснення, органи влади, 
як вбачається, не вжили відповідних процедурних заходів, щоб 
з’ясувати, чи справді ті предмети були у нього, і якщо були, то 
примусити його здати їх.
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68. Навіть враховуючи можливість того, що постанова від 
10 березня 2006 року може бути надалі оскаржена до націо-
нальних судів, Суд має сумнів, що сьогодні можна виправити 
недоліки розслідування, допущені на самому початку. Як зазна-
чено у згаданій постанові, минув час, тому вже втрачено мож-
ливість зібрати певні докази. Зокрема, пан Б., про причетність 
якого до стверджуваного вбивства вказували заявники, виїхав 
за кордон, а деякі інші свідки не могли вже пригадати деталі, 
про які їх запитували.

69. Зважаючи на ці обставини, Суд доходить висновку, що 
попереднє заперечення Уряду (див. пункт 56 вище) стосовно 
невичерпання національних засобів юридичного захисту має 
бути відхилене. Суд також встановлює, що мало місце пору-
шення процесуального аспекту статті 2 Конвенції.

III. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ З КОНВЕНЦІЇ

70. 26 листопада 2003 року заявники доповнили свою почат-
кову заяву скаргами на надмірне застосування сили працівни-
ками міліції під час їхнього затримання 16 жовтня 2002 року. 
Вони також скаржилися на неефективність розслідування цього 
інциденту. Заявники посилалися на статтю 3 Конвенції, яка пе-
редбачає:

«Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи 
такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню».
71. Уряд стверджував, що скарга заявників має бути оголо-

шена неприйнятною, оскільки доповнення початкової заяви 
становить зловживання правом на подачу заяви. Крім того, 
Уряд зазначив, що скаргу було подано більше ніж через шість 
місяців після оскаржуваних подій. Таким чином, заява є непри-
йнятною, оскільки її подано поза належним строком.

72. Заявники не коментували ці доводи.
73. Суд зауважує, що висновку про зловживання правом на 

подачу заяви можна дійти за надзвичайних обставин, зокрема, 
якщо виявляється, що заява явно не підкріплена доказами, ви-
ходить за межі застосування Конвенції або якщо в ній зазнача-
ються недостовірні факти з навмисним намаганням ввести Суд 
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в оману (див., наприклад, справу «Ісмоілов та інші проти Росії» 
(Ismoilov and Others v. Russia), № 2947/06, п. 103, від 24 квітня 
2008 року). Суд не вбачає ніяких ознак зловживання у цій за-
яві.

74. Суд не вважає за необхідне розглядати доводи Уряду 
стосовно вичерпання національних засобів юридичного захис-
ту і стосовно дотримання шестимісячного строку при поданні 
заяви, адже скарга заявників, на його думку, так чи інакше не-
прийнятна з огляду на викладені нижче міркування.

75. Припускаючи, що тілесні ушкодження, яких зазнали 
заявники, були настільки серйозними, що потребують засто-
сування статті 3 Конвенції, Суд звертає увагу на те, що пра-
воохоронні органи, провівши офіційну перевірку обставин 
застосування сили працівниками міліції, встановили, що уш-
кодження були спричинені під час їхньої бійки з приватними 
особами. Цей висновок ґрунтувався на результатах вивчення 
медичних доказів і показань численних свідків, включаючи 
заявників та їхніх свідків (пані С. і пані Ч.). Постанову про 
відмову в порушенні кримінальної справи стосовно праців-
ників міліції було згодом оскаржено до судів двох інстанцій, 
які залишили постанову без змін. Заявники брали участь у 
тих провадженнях і мали можливість подати всі необхідні ар-
гументи на захист своїх інтересів. Беручи до уваги ці обста-
вини, Суд не вбачає підстав підозрювати причетність міліції 
до спричинення тілесних ушкоджень, про які йдеться. Отже, 
скарга про порушення матеріального аспекту статті 3 Конвен-
ції не доведена.

76. Щодо скарги на підставі процесуального аспекту стат-
ті 3 Суд зазначає, що розслідування неодноразово припиняли 
і поновлювали. Суд повторює, що, оскільки постанова про по-
вернення справи на додаткове розслідування приймається, як 
правило, з огляду на помилки, яких припустилися органи, чиї 
постанови оскаржуються, повторне винесення таких постанов 
у рамках того самого провадження може свідчити про недоліки 
в системі кримінального переслідування (див. справу «Кози-
нець проти України» (Kozinets v. Ukraine), № 75520/01, п. 61, від 



145

1. Рішення ЄСПЛ проти України із застосування ст. 2 ЄКПЛ

6 грудня 2007 року). Втім, після того, як 10 жовтня 2003 року 
Жовтневий суд виніс постанову, якою доручив правоохорон-
ним органам встановити ймовірні причини виникнення тілес-
них ушкоджень та оцінити пропорційність застосування сили, 
було вжито належних заходів з усунення недоліків, допущених 
на попередніх етапах. Зокрема, як уже зазначено вище, було до-
питано кілька свідків і з достатньою вірогідністю встановлено 
факти, яких не вистачало. Зважаючи на ці обставини, Суд до-
ходить висновку, що заявники не довели твердження у своїй 
небезпідставній скарзі, поданій з посиланням на процедурну 
вимогу статті 3 Конвенції.

77. Отже, скарги, подані на підставі статті 3 Конвенції, ма-
ють бути відхилені відповідно до вимог пунктів 3 і 4 статті 35 
Конвенції.

IV.  СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ 
ПУНКТУ 1 СТАТТІ 5 КОНВЕНЦІЇ

78. 26 листопада 2003 року заявники також поскаржилися на 
те, що 16 жовтня 2002 року їх затримали і тримали в відділенні 
міліції протягом кількох годин, незважаючи на те, що вони не 
вчинили нічого протизаконного. Вони посилалися на пункт 1 
статті 5 Конвенції, який у відповідній частині 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;...»
79. Уряд висунув такі самі заперечення — щодо зловживан-

ня правом на заяву і недотримання вимоги шестимісячного 
строку, як і стосовно скарги на підставі статті 3 Конвенції (див. 
пункт 71 вище).

80. Заявники не коментували це заперечення.
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81. Суд вважає, що аргумент Уряду про зловживання пра-
вом на заяву має бути відхилений на тих самих підставах, що й 
раніше (див. пункт 73 вище).

82. Щодо аргументу Уряду про недотримання вимоги шести-
місячного строку Суд зазначає, що в разі відсутності ефектив-
ного засобу юридичного захисту шестимісячний строк починає 
спливати з моменту вчинення дій, які, як стверджується у скар-
зі, становлять порушення Конвенції (див., наприклад, справу 
«Антоненков та інші проти України» (Antonenkov and Others 
v. Ukraine), № 14183/02, п. 32, від 22 листопада 2005 року). За 
відсутності доводів Уряду стосовно невичерпання засобів юри-
дичного захисту Суд, як правило, виходить з того, що заявник 
вичерпав усі ті засоби, які, за конкретних обставин його справи, 
могли бути ефективними (див. справи «Сейдович проти Італії» 
(Sejdovic v. Italy) [GC], № 56581/00, п. 46, ECHR 2006, і «Добрев 
проти Болгарії» (Dobrev v. Bulgaria), № 55389/00, пп. 112-114, 
від 10 серпня 2006 року).

83. Застосовуючи ці принципи у справі, що розглядається, 
Суд нагадує, що заявники, вимагаючи порушення криміналь-
ної справи стосовно працівників міліції, посилалися на кіль-
ка стверджуваних злочинів, зокрема на наперед свідоме не-
законне затримання і позбавлення свободи. Проте відповідні 
національні органи постійно виносили постанови про відмову 
в порушенні кримінальної справи, посилаючись, зокрема, на 
відсутність для цього відповідних підстав, оскільки міліція за-
тримала заявників з огляду на порушення ними громадського 
порядку, і згодом вони постали за це перед судом. Ці поста-
нови розглядалися в умовах змагального процесу судами, які 
залишили їх без змін. Беручи до уваги таке вмотивування в 
рішеннях національних органів та за відсутності будь-якої ін-
формації від Уряду про доступність для заявників якогось ін-
шого засобу юридичного захисту стосовно умов, за яких здійс-
нювалося їхнє затримання, Суд змушений констатувати, що в 
контексті цієї справи не було ефективних засобів юридичного 
захисту, які заявники могли б вичерпати у зв’язку зі скаргою, 
поданою на підставі статті 5. Таким чином, перебіг шестимісяч-
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ного строку щодо скарги за статтею 5, поданої в листопаді 2003 
року, почався 16 жовтня 2002 року. Тому заперечення Уряду з 
посиланням на недотримання вимоги шестимісячного строку 
мають бути прийняті.

84. Таким чином, ця скарга має бути відхилена відповідно до 
пунктів 1, 3 і 4 статті 35 Конвенції.

V.  СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ 
ПУНКТУ 1 СТАТТІ 6 КОНВЕНЦІЇ У ЗВ’ЯЗКУ 
З ТРИВАЛІСТЮ ПРОВАДЖЕННЯ У КРИМІНАЛЬНІЙ 
СПРАВІ ПРО ШАХРАЙСТВО

85. Заявники, посилаючись на пункт 1 статті 6 Конвенції, 
скаржилися на надмірну тривалість провадження у криміналь-
ній справі стосовно шахрайства, яке, як стверджувалося, вчи-
нили пан В. і пан Р. Відповідне положення — у частині, засто-
совній до цієї справи, — передбачає:

«Кожен має право на справедливий і публічний розгляд його 
справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім су-
дом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та 
обов’язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість 
будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачен-
ня».
86. Уряд стверджував, що пункт 1 статті 6 незастосовний до 

цього провадження.
87. Заявники загалом заперечували.
88. Суд передусім зазначає, що, як свідчать матеріали спра-

ви, у кримінальному провадженні стосовно шахрайства, яке, як 
стверджувалося, вчинили пан В. і пан Р., заявник узяв участь як 
потерпіла сторона і згодом — як цивільний позивач. Як видно зі 
справи, заявниця мала в цьому провадженні статус лише свід-
ка, хоча на самому початку вона домагалася порушення справи, 
а згодом оскаржувала до суду постанову про закриття кримі-
нальної справи. Однак, незалежно від того, чи заявницю можна 
вважати стороною в зазначеному провадженні, Суд визнає, що 
скарги обох заявників на його тривалість є у будь-якому випад-
ку неприйнятими з огляду на наведені нижче міркування.
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89. Перш за все, Суд звертає увагу на те, що в оскаржуваному 
кримінальному провадженні не вирішувалося питання обґрун-
тованості кримінальних обвинувачень проти заявників. Тобто 
кримінально-правовий аспект пункту 1 статті 6 незастосовний 
(див., наприклад, справу «Косіцина проти України» (Kositsina v. 
Ukraine) (ухвала), № 35157/02, від 15 січня 2008 року). Проте 
«цивільно-правовий аспект» пункту 1 статті 6 може бути за-
стосовним до кримінального провадження, якщо заявник до-
веде, що, починаючи з моменту, коли він узяв участь у ньому 
як цивільний позивач і до закінчення провадження, цивільно-
правовий складник пункту залишався тісно пов’язаним з його 
кримінально-правовим складником, тобто що кримінальне 
провадження справляло вплив на цивільно-правовий аспект. 
Іншими словами, заявник повинен довести, що кримінальне 
переслідування було нероздільно пов’язане з його правоздат-
ністю здійснити своє право на вчинення цивільного позову за 
національним законодавством (див. наприклад, справи «Перес 
проти Франції» (Perez v. France) [GC], № 47287/99, пп. 67-70, 
ECHR 2004-I, та «Сердюк проти України» (Serdyuk v. Ukraine), 
№ 15002/02, п. 25, від 20 вересня 2007 року). Але Конвенція 
не надає права на «приватну помсту» або на actio popularis. Та-
ким чином, право домагатися кримінального переслідування 
третіх сторін чи засудження їх судом за вчинення криміналь-
них злочинів не може відстоюватися в окремому порядку (див., 
наприклад, згадане вище рішення у справі Переса (Perez), п. 
70). Якщо згідно з національним законодавством заявник має 
реальну можливість захищати свої цивільні права незалежно 
від результату кримінального провадження, яке має суто ка-
ральну мету, застосовність пункту 1 статті 6 досягає своєї межі 
навіть у разі, якщо в рамках такого провадження заявник уже, 
можливо, вчинив майновий позов (див. справи «Сігалас проти 
Греції» (Sigalas v. Greece), № 19754/02, пп. 27-30, від 22 вересня 
2005 року, і «Гарімпо проти Португалії» (Garimpo v. Portugal) 
(ухвала), № 6752/01, від 10 червня 2004 року).

90. Повертаючись до обставин справи, що розглядається, 
Суд нагадує, що предметом скарги заявників щодо пана В. і па-
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на Р. у 1999 році було те, що ті не повернули своєчасно суму, яку 
заборгували заявникові. У 2002 році заявники звернулися до 
суду з цивільним позовом щодо того ж предмета, і, як свідчать 
матеріали справи, це провадження триває з тієї дати паралель-
но з провадженням у кримінальній справі. Суд першої інстан-
ції, який згідно з національним законом зобов’язаний зупинити 
провадження у справі до вирішення іншої справи у криміналь-
ному порядку, якщо встановлює, що рішення в кримінальній 
справі можуть мати вирішальне значення для вирішення спору 
щодо цивільних прав та обов’язків сторін, жодного разу не при-
йняв такого рішення. Натомість провадження у кримінальній 
справі неодноразово припинялися з посиланням на приватно-
правовий характер спору між сторонами. Відновлювали про-
вадження, очевидно, з огляду передусім на суспільний інтерес 
у встановленні фактів можливих зловживань при розподілі гу-
манітарної допомоги. Щодо встановлення фактів, які стосува-
лися майнових інтересів заявників, слід зазначити, що пан В. і 
пан Р. ніколи не заперечували того, що мали борг перед заявни-
ком. Предметом спору була тільки сума, яку вже було поверну-
то, а також обов’язок виплатити додаткові суми з урахуванням 
того факту, що заявник одержав певну частину гуманітарного 
вантажу вагою приблизно 4000 кг. Провадження у цивільній 
справі стосовно цього спору було, зрештою, припинено через 
систематичну неявку заявників у судові засідання.

91. Зважаючи на викладене вище, Суд не вбачає, що провад-
ження у кримінальній справі про стверджуване шахрайство, 
вчинене стосовно заявників, підпадає під застосування пун-
кту 1 статті 6. Отже, скарги заявників щодо надмірної трива-
лості зазначених проваджень мають бути відхилені відповідно 
до вимог пунктів З і 4 статті 35 Конвенції.

VI. ІНШІ СТВЕРДЖУВАНІ ПОРУШЕННЯ КОНВЕНЦІЇ

92. Крім того, посилаючись на пункт 1 статті 6, заявники 
скаржилися на несправедливість і тривалість всіх криміналь-
них і цивільних проваджень, у яких вони брали участь. На під-
ставі статті 2 Конвенції вони також стверджували про замахи 
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на їхнє життя, а на підставі статті 1 Першого протоколу — про 
те, що бандити позбавили їх будинків і грошей. Нарешті, по-
силаючись загалом на статті 8, 10, 13, 14 і 17 Конвенції, стат-
тю 2 Першого протоколу, статтю 2 Протоколу N 4 та статті 2 і 3 
Протоколу № 7, заявники стверджували про корумпованість і 
неефективність підходу органів влади до вирішення їхніх скарг 
і незабезпечення захисту членів їхньої сім’ї та майна від жорс-
токих нападів з боку бандитів.

93. Уважно вивчивши твердження заявників у світлі всіх 
наявних матеріалів та в межах своєї компетенції щодо оскар-
жуваних питань, Суд визнає, що в них немає ніяких ознак по-
рушення прав і свобод, проголошених Конвенцією.

94. Отже, відповідно до пунктів 3 і 4 статті 35 Конвенції цю 
частину заяви так само слід оголосити неприйнятною через її 
явну необґрунтованість.

VII. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ

95. 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 не-
обхідності, надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію».

A. Шкода
96. Заявники спочатку вимагали 1 000 000 євро як компен-

сацію за матеріальну та моральну шкоду, якої, за їхнім тверд-
женням, вони зазнали внаслідок численних порушень їхніх 
прав, передбачених Конвенцією. Згодом вони заявили, що за-
значеної суми вже недостатньо, проте не вказали точну суму їх 
нової вимоги відшкодування упродовж строку, який Суд надав 
їм для цього.

97. Уряд доводив, що немає жодного причинного зв’язку між 
заявленою сумою і скаргами, які розглядає Суд.

98. Суд нагадує, що він встановив порушення Конвенції 
лише стосовно ефективності розслідування обставин смерті 
двоюрідного брата заявника. Суд не вбачає ніякого причинно-
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го зв’язку між цим порушенням і стверджуваною матеріальною 
шкодою. Тому Суд відхиляє цю вимогу. Водночас Суд визнає, 
що заявники все ж таки зазнали моральної шкоди. Беручи до 
уваги конкретні обставини справи і керуючись принципом 
справедливості, Суд присуджує заявникам загалом 3000 євро 
як компенсацію за моральну шкоду.

B. Судові та інші витрати
99. Заявники не подали окремої вимоги за цим пунктом. 

Тому Суд не присуджує жодної суми в цьому зв’язку.

C. Пеня
100. Суд вважає належним призначити пеню виходячи з 

розміру граничної позичкової ставки Європейського централь-
ного банку плюс три відсоткові пункти.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО:

1. Оголошує скаргу щодо порушення статті 2 Конвенції у 
зв’язку з неефективним розслідуванням смерті родича 
заявників прийнятною, а решту скарг у заяві — неприй-
нятними.

2. Постановляє, що було порушено процесуальний аспект 
статті 2 Конвенції.

3.  Постановляє, що:
 a) упродовж трьох місяців від дня, коли це рішення стане 

остаточним відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції, 
держава-відповідач повинна виплатити заявникам всього 
3000 (три тисячі) євро як компенсацію за моральну шко-
ду з урахуванням будь-якого податку, який може бути 
стягнуто із зазначеної суми. Ця сума має бути конверто-
вана в національну валюту на день здійснення платежу;

 b) зі спливом зазначеного тримісячного строку і до пов-
ного розрахунку на цю суму нараховуватиметься простий 
відсоток (simple interest) у розмірі граничної позичкової 
ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в 
цей період, плюс три відсоткові пункти.
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4. Відхиляє решту вимог заявників стосовно справедливої 
сатисфакції.

Учинено англійською мовою і повідомлено письмово 13 лис-
топада 2008 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Регла-
менту Суду.

 Клаудія Вестердік  Райт Маруст

 Секретар секції Голова секції



153

1. Рішення ЄСПЛ проти України із застосування ст. 2 ЄКПЛ

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ

П’ЯТА СЕКЦІЯ

СПРАВА 
«КАЦ ТА ІНШІ ПРОТИ УКРАЇНИ»

(Заява N 29971/04)

РІШЕННЯ

СТРАСБУРГ 

18 грудня 2008 року

ОСТАТОЧНЕ

18 березня 2009 року

6 травня 2009 року в рішення були внесені редакційні зміни
відповідно до правила 81 Регламенту Суду

Офіційний переклад1.

Текст рішення може зазнати редакційної правки.

1 [Електронний ресурс] // Cай т «search.ligazakon.ua/l». Режим доступу: http://search.
ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/SO5249.html
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У справі «Кац та інші проти України»,
Європейський суд з прав людини (п’ята секція), засідаючи 

палатою, до складу якої увійшли:
Райт Маруст, Голова,
Карел Юнгвірт,
Володимир Буткевич,
Марк Віллігер,
Ізабель Берро-Лефевр,
Миряна Лазарова-Трайковська,
Здравка Калайджиєва, судді,
а також Клаудія Вестердік, Секретар секції,
після наради за зачиненими дверима 25 листопада 2008 року, 

постановляє таке рішення, винесене того самого дня:

ПРОЦЕДУРА

1. Справу розпочато за заявою (№ 29971/04) проти Украї-
ни, поданою до Суду на підставістатті 34 Конвенції про захист 
прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) 
трьо ма громадянами України, Олегом Володимировичем Ка-
цом, Тетяною Яківною Кац та Станіславом Ігоровичем Беля-
ком1 (далі — заявники) 29 липня 2004 року.

2. Заявників, яким було надано правову допомогу, представ-
ляли Зоя Шевченко та Аркадій Бущенко, адвокати, що прак-
тикують у Києві та Харкові відповідно. Уряд України (далі — 
Уряд) був представлений його Уповноваженим — п. Юрієм 
Зайцевим, Міністерство юстиції.

3. 14 березня 2006 року Суд оголосив заяву частково неприй-
нятною і ухвалив рішення про направлення Уряду України скарг 
за статтями 2, 3, пункту 1 статті 5 і статті 13 Конвенції. Керую-
чись положеннями пункту 3 статті 29 Конвенції, Суд вирішив 
провести розгляд заяви по суті одночасно з розглядом питання 
щодо її прийнятності. Суд ухвалив розглянути справу у першо-
черговому порядку відповідно до правила 41 Регламенту Суду.

1 Імена заявників були зазначені у рішенні як Тетяна Володимирівна Кац та Станіслав 
Ігоревич Біляк. 6 травня 2009 року до п. 1 рішення було внесено зміни.
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4. Уряд заперечив проти того, щоб питання прийнятності 
розглядалося одночасно з питаннями по суті заяви. Розглянув-
ши це заперечення Уряду, Суд відхилив його.

5. Зауваження Уряду щодо прийнятності та суті заяви над-
ходили до Суду 7 червня 2006 року, 1 листопада 2006 року та 
29 березня 2007 року. Зауваження заявників у відповідь та їхні 
вимоги щодо справедливої сатисфакції були надані 5 вересня 
2006 року, 29 січня та 22 лютого 2007 року та одержані Судом 
18 вересня 2006 року, 13 лютого та 5 березня 2007 року і долу-
чені до матеріалів справи.

ФАКТИ

I. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

6. Перший і другий заявники, Олег Володимирович Кац і 
Тетяна Яківна Кац, 1946 року народження, є відповідно бать-
ком і матір’ю покійної Ольги Олегівни Біляк (далі — Ольга Бі-
ляк), яка народилася 1971 року і померла в 2004 році. Третій за-
явник, Станіслав Ігорович Беляк, 1993 року народження — син 
Ольги Біляк. Всі вони проживають у місті Києві.

7. Ольга Біляк згідно з історією хвороби мала психічне за-
хворювання і була наркозалежною. На момент арешту вона 
перебувала на обліку як хвора на шизофренію та ВІЛ-інфіко-
вана.

A.  Провадження у кримінальній справі 
стосовно Ольги Біляк

8. 18 листопада 2002 року Солом’янське РУ ГУ МВС Украї-
ни в м. Києві (далі — райвідділ міліції) порушило кримінальну 
справу відносно Ольги Біляк та пані С. за вчинення грабежу 
відносно пані А. 15 січня 2003 року справу щодо Ольги Бі-
ляк було відокремлено від справи пані С. і виділено в окреме 
провадження. Згодом пані С. було засуджено до семи років 
ув’язнення за грабіж, учинений спільно з «іншою особою».

9. 16 квітня 2003 року Ользі Біляк було пред’явлено обвину-
вачення у вчиненні грабежу.
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10. Наступного дня Солом’янський районний суд м. Києва 
(далі — Солом’янський суд) виніс ухвалу про застосування до 
Ольги Біляк запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.

11. 27 серпня 2003 року Солом’янський суд визнав Ольгу 
Біляк винною у вчиненні грабежу і призначив їй покаран-
ня у вигляді позбавлення волі строком на вісім з половиною 
років.

12. 25 листопада 2003 року апеляційний суд м. Києва (далі — 
апеляційний суд), розглянувши апеляційну скаргу Ольги Бі-
ляк, скасував зазначений вирок, повернув справу на додаткове 
розслідування і постановив, не навівши жодного обґрунтуван-
ня, залишити щодо заявниці запобіжний захід у виді взяття під 
варту. З того часу, за словами заявників, жодних слідчих дій у 
справі не проводилося, і слідчий жодного разу не відвідав Оль-
гу Біляк.

13. 1 лютого 2004 року Ольга Біляк, перебуваючи в слідчому 
ізоляторі, померла.

14. 23 серпня 2004 року райвідділом міліції було винесено 
постанову про закриття кримінальної справи в зв’язку зі смер-
тю Ольги Біляк.

15. 30 грудня 2004 року Солом’янський суд своєю постано-
вою скасував постанову райвідділу міліції та направив справу 
для поновлення слідства. 29 березня 2005 року апеляційний 
суд залишив без задоволення апеляційне подання прокуратури 
стосовно цієї постанови.

16. 31 січня 2006 року Солом’янський суд визнав Ольгу Бі-
ляк винною у вчиненні грабежу та кримінальну справу віднос-
но неї було закрито у зв’язку з її смертю.

17. 7 листопада 2006 року апеляційний суд залишив обви-
нувальний вирок у справі Ольги Біляк без змін. Того ж дня 
суд виніс окрему ухвалу про те, що, на порушення статті 1651 
Кримінально-процесуального кодексу та статті 20 Закону «Про 
попереднє ув’язнення», не було виконано постанову слідчого 
про негайне звільнення Ольги Біляк з-під варти (див. пункт 45 
нижче). Апеляційний суд вирішив довести це порушення на-
ціонального закону до відома прокурора міста Києва.
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18. 14 червня 2007 року Верховний Суд України скасував 
рішення від 31 січня 2006 року та постанову від 7 листопада 
2006 року, включаючи окремі ухвали, та повернув справу на 
новий розгляд до суду першої інстанції. Як видається, провад-
ження у цій справі триває до цього часу.

19. Заявники неодноразово скаржилися, що справжньою 
причиною кримінального переслідування Ольги Біляк був на-
мір помститися їй за відмову співпрацювати зі співробітника-
ми Т. і Н. з відділу по боротьбі з незаконним обігом наркотиків, 
які нібито запропонували їй продавати наркотики, вилучені 
міліцією у вуличних торговців.

20. Заявники неодноразово зверталися із заявами про пору-
шення кримінальної справи стосовно згаданих вище працівни-
ків міліції, але безуспішно.

B.  Попереднє ув’язнення та медичні заходи 
стосовно Ольги Біляк

21. 14 квітня 2003 року Ольгу Біляк затримали й доставили 
до райвідділу міліції, де її утримували до 22 квітня 2003 року.

22. 18 квітня 2003 року (як свідчать деякі документи, да-
товані після 18 грудня 2003 року) вона пройшла рентгенівсь-
ке обстеження в Інституті фтизіатрії і пульмонології. Стан її 
здоров’я було визнано задовільним.

23. 22 квітня 2003 року Ольгу Біляк перевели до Київського 
слідчого ізолятора № 13 (далі — СІЗО).

24. Після прибуття до СІЗО вона пройшла огляд у лікарів 
СІЗО, яким повідомила, що з 1996 року вживає наркотики. 
Жодних інших скарг під час огляду від неї не надходило. За 
інформацією Уряду, вона відмовилася здавати аналіз на ВІЛ-
інфекцію. Загалом стан її здоров’я було оцінено як задовільний 
і такий, що дозволяє тримати її в умовах СІЗО.

25. 7 травня 2003 року у своєму щоденнику Ольга Біляк за-
писала, що захворіла на пневмонію.

26. 18 травня 2003 року Ольга Біляк пройшла в СІЗО 
психіатричне обстеження. Комісія психіатрів дійшла виснов-
ку, що вона страждає на шизофренію, але визнала за необхідне 
провести детальніше обстеження.
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27. 26 травня 2003 року Солом’янський суд виніс ухвалу 
про проведення стаціонарного психіатричного обстеження 
Ольги Біляк. Того самого дня її доставили до психіатричної 
лікарні.

28. 18 червня 2003 року після завершення психіатричного 
обстеження Ольгу Біляк повернули до СІЗО і знову помісти-
ли в загальну камеру, в якій вона перебувала до моменту своєї 
смерті 1 лютого 2004 року.

29. 1 липня 2003 року було підготовлено висновок комісії 
психіатрів. За результатами обстеження було встановлено, що 
Ольга Біляк страждає на психічний розлад, але на момент вчи-
нення злочину вона контролювала свої дії.

30. 18 липня, 11 серпня і 20 листопада 2003 року Ольга Бі-
ляк скаржилася лікарю СІЗО на опухлість ніг. Її обстежили і, 
оскільки будь-яких відхилень від норми виявлено не було, лі-
кування їй не призначили. Але 20 листопада 2003 року Ользі 
поставили діагноз пієлонефриту.

31. На початку вересня 2003 року Ольга Біляк записала у 
своєму щоденнику, що знову захворіла на пневмонію.

32. 25 вересня 2003 року у неї почалося загострення вираз-
кової хвороби шлунка. Вона блювала неперетравленою їжею і 
кров’ю. Фельдшер призначив їй активоване вугілля.

33. 26 вересня 2003 року перший заявник звернувся до ад-
міністрації СІЗО з проханням госпіталізувати його дочку. До 
своєї заяви він додав лист від 25 вересня 2003 року, в якому 
Київська міська лікарня № 5 підтверджувала той факт, що з 
1999 року Ольга Біляк перебувала на обліку як ВІЛ-інфікова-
на особа і проходила відповідне лікування.

34. 1 і 21 жовтня 2003 року Ольгу Біляк оглядали невропа-
толог і психіатр, які виявили у неї ряд проблем з психічним 
здоров’ям.

35. З жовтня 2003 року начальник СІЗО і начальник медич-
ної частини СІЗО повідомили першого заявника про те, що за 
результатами обстеження Ольги Біляк, яке проводили кардіо-
лог і нейропсихіатр, їй поставлено діагноз вегето-судинної дис-
тонії (дисфункція нервової системи з порушенням тонусу кро-
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воносних судин) та виразкової хвороби шлунка. Згідно з їхнім 
висновком вона не потребувала стаціонарного лікування.

36. 5 жовтня 2003 року Ользі Біляк призначили дієту.
37. 1 грудня 2003 року Ольга Біляк поскаржилася ліка-

рю СІЗО на загальну слабкість і біль у легенях, їй поставили 
діагноз хронічного бронхіту і наркоманії.

38. Згідно із записами в щоденнику Ольги Біляк, зроблени-
ми в грудні 2003 року, стан її здоров’я почав різко погіршувати-
ся. 4 грудня 2003 року її лихоманило, піднялася температура. 
9 грудня 2003 року Ольга Біляк записала, що швидко втрачає 
вагу. 10 грудня 2003 року вона поскаржилася, що відчуває не-
рвове виснаження, майже не в змозі приймати їжу і що лише 
спроможна проковтнути крихітні шматочки їжі. Вона продов-
жувала дуже швидко втрачати вагу. 11 грудня 2003 року Ольга 
Біляк записала в щоденнику, що вже п’яту ніч вона провела без 
сну через високу температуру. Через постійну слабкість, сон-
ливість і високу температуру вона не була в змозі виходити на 
прогулянки. 12 грудня 2003 року Ольга Біляк почала втрачати 
відчуття часу. 13 грудня 2003 року, у зв’язку з тим, що у Ольги 
Біляк постійно зберігалася температура 40° C, їй дали пару жа-
рознижувальних таблеток, її єдина подруга в камері готувала 
для неї чай уранці, каву з печивом удень та молоко з цукром 
і маслом увечері. 15 грудня 2003 року Ользі Біляк дали ще 
одну таблетку і повідомили, що вона має пройти рентгенівське 
обстеження легенів [флюорографію]. Того дня у неї була тем-
пература 39° C, але потім впала до 35° C. 17 грудня 2003 року 
Ользі Біляк призначили флюорографію і дали ще одну жароз-
нижувальну таблетку.

39. Починаючи з середини грудня 2003 року заявники та ад-
вокат Ольги Біляк неодноразово зверталися до органів влади 
звільнити її з-під варти, посилаючись, зокрема, на швидке по-
гіршення стану її здоров’я. 13 січня 2004 року заступник про-
курора Солом’янського району м. Києва відхилив зазначені 
скарги, не давши якихось пояснень щодо проблем зі здоров’ям, 
а 19 січня 2004 року те ж саме зробив і слідчий, який займався 
її справою.
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40. 6 січня 2004 року Ольга Біляк поскаржилася на біль у 
шлунку і їй поставили діагноз хронічного гастриту.

41. 12 січня 2004 року Ольга Біляк знову поскаржилася лі-
кареві на біль у шлунку та блювання неперетравленою їжею.

42. 21 січня 2004 року Ольга Біляк пройшла обстеження у 
кардіолога, психіатра та начальника медичного відділу управ-
ління Державного департаменту з питань виконання покарань, 
їй зробили флюорографію і аналіз крові. Флюорографічні 
знімки не показали будь-яких відхилень від норми. Результати 
аналізу крові свідчили про наявність серйозного запалення в 
організмі Ольги Біляк. Було поставлено діагноз гострого брон-
хіту, хронічного гастриту, анемії, кахексії та вказано на симпто-
ми психічного розладу. Стан здоров’я було оцінено як «серед-
ньої тяжкості». Їй призначили низку протизапальних і легких 
седативних препаратів, а також антибіотики. У неї запитали, чи 
є у неї ВІЛ-інфекція. Вона відповіла, що ні, і відмовилася про-
ходити аналіз на ВІЛ-інфекцію. Але з того дня, як стверджує 
Уряд, лікарі в СІЗО почали підозрювати наявність у неї ВІЛ-
інфекції.

43. 22 січня 2004 року начальник СІЗО повідомив началь-
никові райвідділу міліції про те, що Ольга Біляк через поганий 
стан здоров’я не в змозі брати участь в слідчих діях, і що вона 
потребує термінової госпіталізації. Він попросив, щоб слідчі 
органи розглянули можливість звільнення її з-під варти під 
підписку про невиїзд.

44. 28 і 30 січня 2004 року Ольга Біляк пройшла огляд у лі-
каря СІЗО. Стан її здоров’я знову було оцінено як «середньої 
тяжкості» і було рекомендовано «продовжувати лікування».

45. 29 січня 2004 року слідчий райвідділу міліції виніс поста-
нову про звільнення Ольги Біляк у зв’язку зі станом її здоров’я. 
З поданих сторонами документів не видно, коли саме про цю 
постанову дізналися в СІЗО. На зворотному боці однієї з на-
даних копій цієї постанови стоїть штамп СІЗО і від руки на-
писано дату — «30.01.2004». Однак на іншій копії цієї постано-
ви — штамп СІЗО, номер і дата вхідної кореспонденції: № 2954 
від 2 лютого 2004 року.
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46. 1 лютого 2004 року о 9 годині 15 хвилин ранку Ольгу Бі-
ляк відвідав лікар СІЗО, який дав їй болезаспокійливий засіб 
і протиспазматичний засіб. О 9 годині 55 хвилин вечора Ольга 
Біляк померла. У свідоцтві про смерть, виданому того самого 
дня, як причину смерті зазначено двосторонній плеврит. За ін-
формацією Уряду, смерть була спричинена гострою серцевою 
недостатністю.

47. Заявники надали дві кольорові фотографії тіла Ольги 
Біляк, з яких видно, що на момент смерті вона перебувала в 
стані крайнього виснаження.

C. Розслідування обставин смерті Ольги Біляк
48. Одразу після смерті Ольги Біляк заявники подали скар-

гу на працівників СІЗО, вимагаючи притягнути їх до кримі-
нальної відповідальності за недбалість.

49. Під час розслідування за скаргою заявників слідчий до-
питав лікаря СІЗО, пана С., який займався її лікуванням, та 
начальника медичної частини СІЗО. Пан С. стверджував, що 
покійну неодноразово обстежували і що останнє таке обсте-
ження проводилося 30 січня 2004 року. За його словами, на той 
момент не було показань для переведення Ольги Біляк у каме-
ру медичної частини СІЗО. За результатами обстеження, вона 
страждала на бронхіт, наркотичну залежність, анемію та кахек-
сію. Враховуючи стан її здоров’я, він рекомендував звільнити її 
з-під варти.

50. Начальник медичної частини СІЗО стверджував, що піс-
ля прибуття до СІЗО Ольгу Біляк оглянули і встановили наяв-
ність у неї наркотичної залежності та деяких проблем з психіч-
ним здоров’ям (наприклад, істерії), але у загальному підсумку 
стан її здоров’я було оцінено як задовільний. Вказівки лікаря 
СІЗО повною мірою виконувалися і не було будь-яких підстав 
для переведення її до медичної частини СІЗО,

51. Начальник медичної частини СІЗО також стверджував, 
що 21 січня 2004 року він особисто оглядав Ольгу Біляк і виз-
нав стан її здоров’я задовільним. Того самого дня її обстежував 
начальник медичного відділу управління Державного департа-
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менту з питань виконання покарань, який поставив їй діагноз 
«можливої наявності інфекції ВІЛ, гострого бронхіту, нарко-
тичної залежності і анемії» і рекомендував звільнити її з-під 
варти за станом здоров’я.

52. Восьмеро затриманих, які перебували разом з Ольгою 
Біляк в камері до її смерті, стверджували, що під час триман-
ня її під вартою її часто відвідували лікарі та фельдшери, і що 
стан її здоров’я був задовільний. Всі їхні письмові свідчення, 
які були надані начальнику СІЗО, дуже стислі і сформульовані 
в одному стилі, з використанням однакових зворотів.

53. Згідно з висновком, підготовленим 25 березня 2004 за 
результатами розтину, Ольга Біляк померла від прогресуючої 
гнійної пневмонії, пов’язаної з ВІЛ-інфекцією. У висновку за 
результатами розтину також зазначено наявність у неї кількох 
синців на руках, ногах, в області лівої вилиці та підборіддя.

54. У постанові слідчого від 30 квітня 2004 року зазначено, 
що смерть Ольги Біляк не була спричинена насильством чи 
недбалістю і що немає підстав для порушення кримінальної 
справи.

55. 8 червня 2004 року заступник прокурора м. Києва при-
тягнув до дисциплінарної відповідальності працівників канце-
лярії СІЗО за порушення правил роботи з кореспонденцією, 
оскільки постанову, зареєстровану ними 29 січня 2004 року, 
вони передали до начальника СІЗО лише 2 лютого 2004 року, 
хоча її було одержано 30 січня 2004 року.

56. 14 червня 2004 року прокуратура м. Києва відхилила 
вимогу заявників скасувати постанову від 30 квітня 2004 року, 
пославшись на те, що розслідування було ретельним і повним. 
Під час перебування під вартою Ольга Біляк отримувала на-
лежну медичну допомогу, одержувала передачі з продуктами й 
медикаментами від своїх родичів. До 21 січня 2004 року органи 
влади не мали якої-небудь інформації про наявність у неї ВІЛ-
інфекції.

57. 18 червня 2004 року начальник СІЗО оголосив догану 
начальникові канцелярії за «датування заднім числом листа 
від слідчого про звільнення Ольги Біляк з-під варти».
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58. Заявники оскаржили постанову від 30 квітня 2004 року 
до Шевченківського районного суду м. Києва (далі — Шевчен-
ківський суд). 16 грудня 2004 року зазначений суд скасував 
постанову і направив справу на додаткове розслідування, вста-
новивши, що розслідування було неналежним і неповним. Суд 
виніс постанову про проведення офіційного патологоанатоміч-
ного дослідження тіла та з’ясування таких питань:

– чи можна було, з огляду на стан здоров’я Ольги Біляк, 
тримати її в умовах СІЗО;

– чи отримувала вона належну медичну допомогу під час 
перебування під вартою;

– чи можна було б врятувати її життя, якщо б її було опера-
тивно доставлено до лікарні;

– коли саме лікарі в СІЗО почали вживати заходи у зв’язку 
зі станом її здоров’я;

– час і причина її смерті.
59. З огляду на цю постанову прокуратура Шевченківського 

району м. Києва (далі — Шевченківська прокуратура) зверну-
лась до адміністрації СІЗО з вимогою провести додаткову пе-
ревірку обставин смерті Ольги Біляк. Не одержавши відповіді, 
21 лютого 2005 року Шевченківська прокуратура відмовила 
у порушенні кримінальної справи, оскільки не було якихось 
ознак того, що смерть Ольги Біляк була спричинена насиль-
ницькими діями або що до її смерті були причетні якісь інші 
сторони. За інформацією заявників, про це рішення їх не пові-
домили.

60. 21 березня 2005 року заявники звернулися із запитом про 
перебіг провадження у справі. Листом від 11 квітня 2005 року 
прокуратура міста Києва повідомила їх про те, що розслідуван-
ня триває.

61. У серпні 2005 року у ході провадження у справі за цивіль-
ним позовом заявників до СІЗО про відшкодування шкоди 
(див. пункти 68–74 нижче) заявники дізналися про постанову 
Шевченківської прокуратури від 21 лютого 2005 року. 28 вере-
сня 2005 року Шевченківський суд, розглянувши скаргу заяв-
ників, скасував цю постанову і направив справу на додаткову 
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перевірку. Суд встановив, зокрема, що жодних дій, зазначених 
в постанові від 16 грудня 2004 року, проведено не було.

62. Як вбачається, органи прокуратури не було поінформо-
вано про цю ухвалу, і 17 січня 2006 року прокуратура м. Києва 
скасувала постанову Шевченківської прокуратури від лютого 
2005 року за своєю ініціативою і наказала провести додаткову 
перевірку.

63. Під час проведення додаткових слідчих дій Шевчен-
ківська прокуратура постановила витребувати додаткові ме-
дичні докази.

64. 17 листопада 2006 року Київське міське бюро судово-ме-
дичної експертизи (далі — бюро експертизи) склало висновок, 
в якому зазначалося, що смерть Ольги Біляк була спричинена 
гематогенно-дисемінованим туберкульозом, який призвів до 
ураження легенів, печінки, селезінки, інших органів та про-
гресуючої гнійної пневмонії. Всі ці захворювання розвивалися 
на фоні супутньої ВІЛ-інфекції. Через відсутність правильно-
го діагнозу не було вжито належних медичних заходів і, отже, 
смерть Ольги Біляк була опосередковано спричинена діями 
посадових осіб СІЗО.

65. 22 грудня 2006 року заступник прокурора Шевченківсь-
кого району м. Києва доручив бюро експертиз провести додат-
кову перевірку з метою з’ясування, чи потребувала Ольга Біляк 
негайної госпіталізації в жовтні 2003 року та в січні 2004 року 
і чи отримувала вона належну медичну допомогу під час пере-
бування в СІЗО.

66. Однак 25 грудня 2006 року слідчий Шевченківської про-
куратури, беручи до уваги неможливість одержання відповіді 
з бюро експертиз до спливу передбаченого законом строку для 
винесення постанови стосовно заяви про порушення кримі-
нальної справи, виніс постанову про відмову в порушенні 
кримінальної справи за фактом смерті Ольги Біляк, оскільки 
зібрані докази не свідчили проте, що її смерть була спричинена 
насильством чи недбалістю з боку працівників СІЗО.

67. 12 липня 2007 року Шевченківський суд, розглянувши 
скаргу заявників на зазначену вище постанову, скасував по-
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станову на тій підставі, що слідчі органи не виконали вказівок, 
які цей суд дав їм у своїх постановах від 16 грудня 2004 року та 
28 вересня 2005 року. Як видається, провадження у цій справі 
триває до цього часу.

D. Цивільний позов до СІЗО
68. 21 липня 2004 року заявники звернулися до суду з 

цивільним позовом до СІЗО, вимагаючи відшкодування мо-
ральної шкоди, спричиненої у зв’язку з ненаданням Ользі Бі-
ляк належної медичної допомоги, а також у зв’язку з тим, що 
її не було госпіталізовано або звільнено з-під варти за станом 
здоров’я. Вони також вимагали компенсації за витрати, поне-
сені у зв’язку з похованням.

69. 27 жовтня 2006 року Шевченківський суд частково за-
довольнив ці вимоги. Суд встановив, зокрема, що адміністра-
ції СІЗО стало відомо про ВІЛ-статус Ольги Біляк 26 вересня 
2003 року з листа її батька. У рішенні суду також зазначалося, 
що, незважаючи на положення відповідних нормативних актів, 
згідно з якими кожний новоприбулий до СІЗО має проходи-
ти обстеження і співбесіду на предмет наявності СНіДу або 
ВІЛ-інфекції, Ольга Біляк такого обстеження не проходила. 
Шевченківський суд також встановив, що всупереч вимогам 
національного законодавства упродовж трьох днів з моменту 
її прибуття до СІЗО відповідного рентгенівського обстеження 
проведено не було. І лише 18 грудня 2003 року таке обстеження 
Ольги Біляк було проведено.

70. Суд також встановив, що 30 січня 2004 року началь-
ник райвідділу міліції направив до СІЗО лист про достав-
ку Ольги Біляк до райвідділу міліції 2 лютого 2004 року. Як 
свідчить журнал реєстрації вхідної кореспонденції СІЗО, 
цей лист було зареєстровано 30 січня 2004 року. Постанову 
від 29 січня 2004 року про звільнення Ольги Біляк з під вар-
ти було зареєстровано лише 2 лютого 2004 року за вхідним 
номером 2954.

71. Шевченківський суд дійшов висновку, що заявники за-
знали моральних страждань у зв’язку з ненаданням їхній дочці 
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і матері в СІЗО належної медичної допомоги. У рішенні суду 
також зазначено:

«Слід відмітити, що [висновок про ненадання Ользі Біляк 
належної медичної допомоги в СІЗО] не свідчить про причинно-
наслідковий зв’язок, пов’язаний зі смертю Ольги Біляк, так як 
ця обставина в судовому засіданні не встановлена, а на даний час 
з’ясовується прокуратурою Шевченківського району м. Києва в 
межах вирішення питання про порушення кримінальної справи 
по факту смерті Ольги Біляк».
72. Заявникам було присуджено компенсацію моральної 

шкоди в загальному розмірі 20000 гривень1. Вимогу ком-
пенсації витрат на поховання було відхилено як необґрунто-
вану.

73. Це рішення було оскаржено як адміністрацією СІЗО, так 
і заявниками.

74. 24 травня 2007 року апеляційний суд м. Києва скасував 
рішення суду від 27 жовтня 2006 року і повернув справу на но-
вий розгляд на тій підставі, що в рішенні суду першої інстанції 
не було зазначено, які саме медичні працівники обстежували 
Ольгу Біляк, ставили їй діагнози, призначали їй ліки тощо, 
а також не визначено, чи була необхідною їх участь у судовому 
провадженні.

II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

A. Конституція України
75. Відповідні положення Конституції України проголошу-

ють:
Стаття 27

«Кожна людина має невід’ємне право на життя.
Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. Обов’язок 

держави — захищати життя людини ...».

Стаття 28
«Кожен має право на повагу до його гідності.

1 Приблизно 3281,26 євро.
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Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюд-
ському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи 
покаранню ...».

Стаття 55
«Права і свободи людини і громадянина захищаються судом.
Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій 

чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого само-
врядування, посадових і службових осіб. ...

Кожен має право будь-якими не забороненими законом засо-
бами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних 
посягань».

Стаття 56
«Кожен має право на відшкодування за рахунок держави чи 

органів місцевого самоврядування матеріальної та моральної 
шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльніс-
тю органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 
їх посадових і службових осіб при здійсненні ними своїх повно-
важень».

B. Кримінально-процесуальний кодекс 1960 року
76. Згідно з положеннями Кодексу відповідний орган повинен 

порушити кримінальну справу у випадку, якщо існувала підозра 
щодо вчинення злочину. Такий орган був зобов’язаний вжити 
всіх передбачених законом заходів для встановлення фактів, ви-
явлення винних осіб та їхнього засудження (стаття 4).

77. Згідно зі статтею 94 Кодексу кримінальна справа пору-
шується в таких випадках: 

«Приводами до порушення кримінальної справи є:
1) заяви або повідомлення ... окремих громадян; ...
5) безпосереднє виявлення органом дізнання, слідчим, проку-

рором або судом ознак злочину. Справа може бути порушена тіль-
ки в тих випадках, коли є достатні дані, які вказують на наявність 
ознак злочину».
Кримінальну справу не може бути порушено за відсутністю 

в діянні складу злочину (стаття 6).
78. Згідно з пунктом 3 статті 1651 Кодексу про рішення ор-

гану дізнання, слідчого, прокурора, судді про застосування, 
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скасування чи зміну запобіжного заходу (включаючи захід у 
вигляді взяття під варту) має бути негайно повідомлено особі, 
щодо якої винесено таке рішення.

79. У статті 2361 Кодексу зазначено:
«Скарга на постанову органу дізнання, слідчого, прокурора про 

відмову в порушенні кримінальної справи подається особою, ін-
тересів якої вона стосується, або її представником до районного 
(міського) суду за місцерозташуванням органу або роботи посадо-
вої особи, яка винесла постанову, протягом семи днів з дня отри-
мання копії постанови чи повідомлення прокурора про відмову в 
скасуванні постанови ...».
80. У відповідній частині статті 2362 Кодексу зазначено:

«Скарга на постанову прокурора, слідчого, органу дізнання про 
відмову в порушенні кримінальної справи розглядається суддею 
одноособово не пізніше десяти днів з дня її надходження до суду».
Суддя витребує матеріали, на підставі яких було відмовлено 

в порушенні справи, знайомиться з ними і повідомляє проку-
рора та особу, яка подала скаргу, про час її розгляду.

Розглянувши скаргу, суддя ... приймає одне з таких рішень:
1) скасовує постанову про відмову в порушенні справи і по-

вертає матеріали для проведення додаткової перевірки;
2) залишає скаргу без задоволення ...».

C. Цивільний кодекс 2003 року
81. Статті 1166 і 1167 Цивільного кодексу в редакції, чинній 

на 1 січня 2004 року, передбачають можливість вимагати відш-
кодування матеріальної та моральної шкоди, яку було завдано 
неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю фізичної 
або юридичної особи і, зокрема, діями чи бездіяльністю органів 
державної влади.

D. Цивільно-процесуальний кодекс 2004 року
82. У відповідній частині пункту 4 статті 201 Цивільно-про-

цесуального кодексу зазначено: «Суд зобов’язаний зупинити 
провадження в справі у разі: ... неможливості розгляду даної 
справи до вирішення іншої справи, що розглядається у цивіль-
ному, кримінальному чи адміністративному порядку».
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E. Закон «Про попереднє ув’язнення» 1993 року
83. Відповідно до частини 4 статті 20:

«Постанова, вирок або ухвала про звільнення особи, взятої під 
варту, підлягає виконанню негайно після їх надходження до місця 
попереднього ув’язнення».

F.  Порядок медико-санітарного забезпечення осіб, 
які утримуються в слідчих ізоляторах 
та виправно-трудових установах Державного 
департаменту України з питань виконання покарань, 
затверджений наказом № 3/6 від 18 січня 2000 року 
Державного департаменту України з питань виконання 
покарань та Міністерства охорони здоров’я України

84. Згідно з пунктом 6.1.3 цього документу усі особи, які 
прибули до слідчого ізолятора, проходять первинний медич-
ний огляд. Дані огляду заносяться у журнал медичних оглядів 
у СІЗО. Під час первинного медичного огляду медичний пра-
цівник повинен проінформувати прибулого про можливість 
проходження ним тестування на ВІЛ-інфікованість.

III. ВІДПОВІДНІ МІЖНАРОДНІ ДОКУМЕНТИ

A.  Рекомендація № R (87) 3 Комітету міністрів 
щодо Європейських пенітенціарних правил 
(ухвалена Комітетом міністрів 12 лютого 1987 року 
на 404-му засіданні заступників міністрів)

85. У відповідних витягах з Європейських пенітенціарних 
правил зазначено:

«Медичне обслуговування
26. 1. У кожній установі має бути доступним медичне обслу-

говування, здійснюване щонайменше одним кваліфікованим ліка-
рем загальної практики. Медичне обслуговування організовується 
при безпосередній взаємодії з медичними службами на місцевому 
чи національному рівні. Таке обслуговування має включати мож-
ливість проведення психіатричної діагностики та, у разі необхід-
ності, лікування психічних розладів.

2. Хворі особи, що перебувають під вартою і потребують спе-
ціалізованого лікування, мають бути переведені до спеціалізованих 
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закладів або цивільних лікарень. Якщо лікування забезпечується 
на базі установи, в її медичній частині має бути обладнання, інвен-
тар та фармацевтичні засоби, придатні для забезпечення медично-
го догляду й лікування хворих ув’язнених осіб, і також має бути 
штат відповідним чином підготовленого персоналу.

...
30. 1. Медичний працівник здійснює спостереження за фізич-

ним та психічним станом в’язнів і, дотримуючись умов і періодич-
ності, встановлених відповідними лікарськими нормами, прово-
дить огляд всіх осіб під вартою, всіх тих, хто скаржиться на стан 
здоров’я чи травму, та будь-кого з ув’язнених, хто потребує його 
особливої уваги.

2. У будь-якому випадку, коли медичний працівник вважає, що 
подальше тримання особи під вартою або та чи інша умова режи-
му ув’язнення негативно позначається або позначатиметься на фі-
зичному чи психічному стані ув’язненої особи, він доповідає про 
це начальникові».

B.  Доповіді Європейського комітету із запобігання 
катуванню і нелюдському та такому, що принижує 
гідність, поводженню і покаранню (далі — СРТ)

86. У відповідному витязі з доповіді СРТ про результати 
візиту до України з 24 листопада до 6 грудня 2002 року зазна-
чено:

«125. Окрім хворих на туберкульоз, нині спостерігається зрос-
тання кількості ВІЛ-інфікованих осіб, які перебувають під вартою 
в українських пенітенціарних установах (у період з 1987 року до 
січня 2002 року було виявлено 8046 таких в’язнів). Станом на 
1 жовтня 2002 року під вартою у пенітенціарних установах утри-
мувалися 1577 ВІЛ-інфікованих осіб, і 17 ув’язнених захворіли 
на СНІД. Слід додати, що Світовий банк схвалив надання Ук-
раїні 60-мільйонної позики на реалізацію програми «Контроль за 
туберкульозом та ВІЛ/СНІДом в Україні», і значна частина цієї 
підтримки призначена для пенітенціарних установ України. Отже, 
Департамент з питань виконання покарань розробив стратегію 
пріоритетних заходів із запобігання поширенню цього вірусу, яка 
передбачає підвищення обізнаності та інформованості осіб, які ут-
римуються під вартою, та персоналу пенітенціарних установ про 
ВІЛ/СНІД, запровадження системи конфіденційного і добровіль-
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ного скринінгового тестування та відповідних подальших заходів 
за результатами таких обстежень, забезпечення осіб під вартою 
засобами попередження інфекції та дезінфекції та недопущення 
дискримінації щодо ВІЛ-інфікованих ув’язнених.

ЩОДО ПРАВА

I. МЕЖІ РОЗГЛЯДУ СПРАВИ

87. Суд зазначає, що після направлення заяви Уряду та у від-
повідь на заперечення Уряду стосовно прийнятності та суті за-
яви заявниками були додатково подані нові скарги за статтею 3 
Конвенції, які стосуються ненадання органами влади пояснень 
щодо тілесних ушкоджень, виявлених на тілі Ольги Біляк при 
розтині — на руках, ногах, в області лівої вилиці та підборідді. 
Заявники також скаржилися за пунктом 3 статті 5 Конвенції на 
те, що Ольгу Біляк не звільнили з-під варти до початку судо-
вого розгляду; при цьому їхня скарга стосувалася всього періо-
ду, упродовж якого вона перебувала під вартою — з 22 квітня 
2003 року до 1 лютого 2004 року.

88. На думку Суду, нові скарги за своїм загальним змістом 
пов’язані з цією справою, але не є доповненням скарг, поданих 
заявниками до Суду на початку і направлених Уряду на під-
ставі ухвали Суду від 14 березня 2006 року. Тому Суд вважає, 
що зараз недоцільно розглядати окремо ці питання в контек-
сті поданої заяви (див., inter alia, рішення у справах «Пиряник 
проти України» № 75788/01, п. 20, від 19 квітня 2005 року; 
і «Ляшко проти України» № 21040/02, п. 29, від 10 серпня 
2006 року).

II.  СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ 
СТАТЕЙ 2 і 13 КОНВЕНЦІЇ

89. Заявники скаржилися на те, що органи влади не надали 
Ользі Біляк належної медичної допомоги під час тримання її 
під вартою і, таким чином, несуть відповідальність за її смерть. 
Вони також скаржилися, що розслідування обставин її смерті 
не було ані належним, ані ефективним.
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90. Вони посилалися на статтю 2 Конвенції, у відповідному 
положенні якої проголошується:

«1. Право кожного на життя охороняється законом. ...»
91. Вони також посилалися на статтю 13 Конвенції, яка пе-

редбачає:
«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 скарг
92. Уряд доводив, що скарги заявників стосовно смерті Оль-

ги Біляк передчасні, оскільки на розгляді в національних су-
дах ще й досі перебуває цивільний позов заявників до СІЗО 
з вимогою відшкодування моральної і матеріальної шкоди, 
завданої їм внаслідок смерті їхньої дочки і матері. Уряд також 
вважав, що заява, подана заявниками до прокуратури з вимо-
гою порушення кримінальної справи, є ефективним засобом 
юридичного захисту і що вони успішно скористалися ним. До 
того ж розслідування за згаданою скаргою заявників триває до 
цього часу.

93. Заявники стверджували, що засоби юридичного захисту, 
на які посилався Уряд, в їхній справі неефективні.

94. Суд передусім нагадує, що у випадках, коли стверд-
жується про порушення права на життя, конвенційні органи 
приймають заяви від родичів особи, яка померла. Наприклад, 
Суд розглядав заяви, подані дружиною померлого («Айтекін 
проти Туреччини», рішення від 23 вересня 1998 року, Reports 
of Judgments and Decisions 1998-VII), матір’ю померлого («Чі-
чек проти Туреччини» N 25704/94, від 27 лютого 2001), батьком 
померлого («Г’ю Джордан проти Сполученого Королівства» 
№ 24746/94, ЄСПЛ 2001-111 (витяги), та братом і сестрою 
померлого (див., відповідно, «Ерґі проти Туреччини» рішення 
від 28 липня 1998 року, Reports 1998-IV, і «Шемсе Онен проти 
Туреччини» № 22876/93, від 14 травня 2002 року). Отже, заяв-
ники в цій справі можуть претендувати на статус жертви від 
стверджуваних порушень статті 2 Конвенції.
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95. Суд також нагадує, що згідно з вимогою вичерпання на-
ціональних засобів юридичного захисту, яка міститься в пунк-
ті 1 статті 35 Конвенції, заявники, які мають намір домогтися 
відшкодування за стверджувані порушення, зобов’язані спо-
чатку використати ті засоби юридичного захисту в національ-
ній правовій системі, які, як правило, є доступними й достат-
німи. Існування таких засобів юридичного захисту має бути 
достатньо певним як на практиці, так і в теорії, оскільки без 
цього їм не вистачатиме належної доступності та ефективності. 
Крім того, згідно з пунктом 1 статті 35, скарги, які згодом заяв-
ники мають намір подати до Суду, мають спочатку бути подані 
до відповідного національного органу для розгляду, принайм-
ні, по суті та з дотриманням формальних вимог, встановлених 
національним законодавством; при цьому немає необхідності 
удаватися до засобів юридичного захисту, які є неадекватними 
чи неефективними (див. рішення у справі «Аксой проти Туреч-
чини» від 18 грудня 1996 року, Reports of Judgments and Decisions 
1996-VI, пп. 51–52, та у справі «Акдівар та інші проти Туреччи-
ни» від 16 вересня 1996 року, Reports 1996-IV, пп. 65–67).

96. Суд наголошує, що при застосуванні правила щодо ви-
черпання національних засобів юридичного захисту слід на-
лежним чином враховувати те, що таке правило застосовуєть-
ся в контексті механізму захисту прав людини, створити який 
погодилися Договірні держави. Відповідно було визнано, що 
пункт 1 статті 35 слід застосовувати з певною гнучкістю і без 
надмірного формалізму. Суд також визнав, що правило вичер-
пання національних засобів юридичного захисту не становить 
ані абсолютної вимоги, ані умови, яку можна було б застосову-
вати автоматично; при визначенні, чи було дотримано це пра-
вило, неодмінно слід враховувати конкретні обставини кожної 
окремої справи. Це означає, зокрема, що Суд повинен реально 
оцінити не лише наявність формальних засобів захисту в пра-
вовій системі відповідної Договірної держави, але й загальний 
контекст, в якому вони застосовуються, а також особисті обста-
вини заявника (див. згадане вище рішення у справі Акдівара 
та інших, п. 69; та у справі Аксоя, пп. 53 і 54).
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97. Уряд-відповідач посилався на те, що заявники могли 
скористатися двома засобами захисту, а саме — подати позов 
про відшкодування шкоди та подати заяву з вимогою поруши-
ти кримінальну справу.

98. Що стосується цивільно-правового засобу захисту, Суд 
нагадує, що у справах «Афанасьєв проти України» N 38722/02, 
п. 77, рішення від 5 квітня 2005 року) та «Кучерук проти Ук-
раїни» N 2570/04, п. 112, рішення від 6 вересня 2007 року) він 
відхилив подібне заперечення Уряду, посилаючись на те, що 
через відсутність результатів триваючого слідства у криміналь-
ній справі суди, розглядаючи цивільну справу, були позбав-
лені можливості розглядати по суті позовні вимоги, пов’язані 
зі стверджуваними кримінальними злочинами. Зокрема, Суд 
встановив, що позов про відшкодування шкоди міг бути пода-
ний лише стосовно конкретної особи чи осіб. У разі якщо особу 
правопорушника встановлено не було і його не було притяг-
нуто до кримінальної відповідальності, цей засіб юридичного 
захисту виявився марним. Так. у справі, що розглядається, на-
ціональні суди визнали, що не в змозі ухвалити рішення щодо 
цивільних позовів заявників, допоки не буде встановлено осіб, 
які несуть відповідальність за поводження з Ольгою Біляк 
(див. пункт 74 вище), і Уряд не надав жодних пояснень стосов-
но того, чи можливо вирішити це питання в рамках цивільного 
провадження. Отже, Суд не вбачає підстав відхилятися в цій 
справі від висновків, викладених в його попередніх рішеннях.

99. Щодо кримінально-правових засобів захисту Суд вва-
жає, що ця частина попередніх заперечень Уряду порушує пи-
тання про ефективність кримінального розслідування щодо 
встановлення відповідних фактів та визначення відповідаль-
ності за події, стосовно яких скаржаться заявники. Ці питання 
безпосередньо пов’язані із суттю скарг, поданих заявниками на 
підставі статей 2 і 13 Конвенції. Враховуючи ці обставини, Суд 
долучає це заперечення до суті скарг заявників.

100. Суд також вважає, що ці скарги не є явно необґрунтова-
ними у значенні пункту 3 статті 35 Конвенції. Суд також зазна-
чає, що вони не є неприйнятними з якихось інших підстав.
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B. Щодо суті скарг
1.  Стверджуване невжиття органами влади України заходів 

із захисту права Ольги Біляк на життя

101. Заявники стверджували, що Ольга Біляк померла під 
час перебування під вартою через те, що не отримала вчасну й 
належну медичну допомогу, і що адміністрація СІЗО володіла 
всією інформацією, з огляду на яку повинна була вжити від-
повідних заходів зі збереження життя Ольги Біляк. Зокрема, 
вони стверджували, що адміністрації СІЗО було добре відо-
мо про ВІЛ-статус Ольги Біляк — про це адміністрації стало 
відомо не пізніше ніж у вересні 2003 року і аж ніяк не в січні 
2004 року, як це стверджував Уряд. До того ж Ольга Біляк була 
не лише ВІЛ-інфікованою, але мала й інші численні захворю-
вання, у зв’язку з якими вона так само не отримувала відповід-
ної допомоги.

102. Уряд доводив, що смерть Ольги Біляк не була наслід-
ком неналежних умов тримання її під вартою чи неналежної 
медичної допомоги, але була підсумком непрогнозованого роз-
витку хвороби, на яку вона захворіла і це до того, як потрапила 
під варту, і про яку не повідомила адміністрацію СІЗО. Лікарі в 
СІЗО чимало разів обстежували її та призначали відповідне лі-
кування й препарати, їхні рекомендації повністю виконували-
ся. Одразу після того, як у СІЗО почали підозрювати наявність 
у неї ВІЛ-інфекції, було вжито всіх необхідних заходів, вклю-
чаючи направлення відповідного запиту до органів прокура-
тури, для звільнення її з-під варти. За інформацією Уряду всі 
скарги Ольги Біляк стосовно стану її здоров’я вирішувалися 
вчасно й належним чином лікарями СІЗО, і держава не може 
нести відповідальність за страждання, про які вона не пові-
домила відповідних посадових осіб. Уряд повторював, що, ос-
кільки розслідування обставин смерті Ольги Біляк ще не було 
завершено, він не міг коментувати питання стосовно наявності 
чи відсутності порушення цього конвенційного положення.

103. Суд знову наголошує, що стаття 2 Конвенції, яка гаран-
тує право на життя, є одним з найважливіших серед осново-
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положних положень Конвенції. Разом зі статтею 3 вона також 
втілює одну з основних цінностей демократичних суспільств, 
які входять до складу Ради Європи. Перше речення статті 2 
приписує Договірним державам не лише не допускати «умис-
ного» позбавлення життя чи позбавлення життя через «за-
стосування сили», непропорційної до законних цілей, про які 
йдеться в підпунктах «a» і «c» другого пункту цього положен-
ня, але й вживати відповідних заходів для захисту життя тих, 
хто перебуває під їхньою юрисдикцією (див., зокрема, «L. C. B. 
проти Сполученого Королівства» від 9 червня 1998 року, п. 36, 
Reports 1998-111; та «Кінан проти Сполученого Королівства» 
№ 27229/95, п. 89, ЄСПЛ 2001-111).

104. Особи, які тримаються під вартою, перебувають в ураз-
ливому становищі, і органи влади несуть відповідальність за 
поводження з такими особами. Визнавши, що Конвенція вима-
гає від держави охороняти здоров’я та фізичний добробут осіб, 
позбавлених свободи, зокрема, шляхом надання їм необхідної 
медичної допомоги (див., зокрема, згадане вище рішення у 
справі Кінана, п. 111; рішення у справі «Муйсель проти Фран-
ції» № 67263/01, п. 40, ЄСПЛ 2002-IX; та у справі «МакҐлін-
чі проти Сполученого Королівства» № 50390/99, п. 46, ЄСПЛ 
2003-...), Суд вважає, що у випадку смерті ув’язненої особи 
внаслідок проблеми зі здоров’ям держава повинна надати по-
яснення як щодо причини її смерті, так і щодо лікування, яке їй 
було призначено до того, як вона померла.

За загальним правилом, один лише той факт, що особа по-
мерла за підозрілих обставин під час тримання її під вартою, 
має служити підставою для з’ясування, чи виконала держава 
свій обов’язок із забезпечення захисту права цієї особи на жит-
тя (див. «Слімані проти Франції» № 57671/00, п. 27, ЄСПЛ 
2004-IX (витяги).

105. Суд зазначає, що з 14 квітня 2003 року і до моменту смер-
ті 1 лютого 2004 року Ольга Біляк утримувалася під вартою і 
відповідно перебувала під контролем відповідних органів. Піс-
ля прибуття до СІЗО Ольгу Біляк оглянув лікар, який оцінив 
стан її здоров’я як загалом задовільний (див. пункт 24 вище). 
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Однак протягом усього періоду перебування під вартою вона 
страждала через загострення різних хронічних хвороб, серед 
яких були виразкова хвороба шлунка, хронічний бронхіт, піє-
лонефрит та інші, і їх перебіг ускладнювався через наявність у 
неї ВІЛ-інфекції, У зв’язку з цим вона потребувала постійного 
медичного нагляду та відповідного лікування.

106. Далі Суд звертається до аргументу Уряду про те, що ор-
гани влади дізналися про ВІЛ-статус Ольги Біляк лише на са-
мому останньому етапі, оскільки вона не бажала повідомляти 
їм про це. У цьому зв’язку Суд зауважує, що листом від 26 ве-
ресня 2003 року перший заявник поінформував адміністрацію 
СІЗО про те, що його дочка має ВІЛ-позитивний статус. Тому 
Суд відхиляє це твердження Уряду і доходить висновку, що в 
будь-якому випадку ще у вересні 2003 року в СІЗО повинні 
були вже знати про ВІЛ-статус Ольги Біляк.

107. Беручи до уваги цей висновок та уразливість ВІЛ-пози-
тивних осіб перед іншими серйозними хворобами, Суд вважає 
вражаючим той факт, що Ользі Біляк не приділяли відповідної 
медичної уваги у зв’язку зі станом її здоров’я. Незважаючи на 
загострення у неї багатьох серйозних хвороб, надана їй допомо-
га видається досить елементарною.

108. Зокрема, у грудні 2003 року і січні 2004 року, коли у Оль-
ги Біляк загострилися респіраторні захворювання і вона страж-
дала від надзвичайно високої температури та швидко втрачала 
вагу — і цей факт Уряд не оспорював — її проблеми зі здоров’ям 
відповідним чином не вирішувалися, і лише 21 січня 2004 року 
було проведено більш повну діагностику стану її здоров’я.

109. До того ж адміністрація СІЗО не лише відмовилася пе-
ревести Ольгу Біляк до спеціалізованої лікарні, але також не 
перевела її до медичної частини установи. Вона залишалася в 
загальній камері навіть після 22 січня 2004 року, коли адмініст-
рація СІЗО визнала необхідність її госпіталізації і попросила у 
слідчих органів дозволу на звільнення її з-під варти у зв’язку зі 
станом здоров’я.

110. 13 і 19 січня 2004 року, тобто на сорок четвертий і 
п’ятдесятий день відповідно, — після того, як стан Ольги Біляк 
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почав погіршуватися, — органи прокуратури відмовили в задо-
воленні клопотань, поданих нею та її адвокатом, про звільнен-
ня її з-під варти, не давши яких-небудь пояснень щодо її про-
блем зі здоров’ям. До того ж заходи у зв’язку з клопотанням 
адміністрації СІЗО про її негайне звільнення з-під варти було 
вжито лише через сім днів після звернення з таким клопотан-
ням, а постанову про звільнення її з-під варти було доведено до 
відома із затримкою в чотири дні, впродовж яких вона померла 
від хвороб, пов’язаних з ВІЛ-інфекцією.

111. Суд зазначає, що згідно з висновком від 17 листопада 
2006 року опосередкованою причиною смерті Ольги Біляк 
було ненадання їй належної медичної допомоги під час три-
мання її під вартою. Уряд не оспорював правильності зазначе-
ного висновку і не надавав якихось інших медичних доказів на 
спростування цього висновку.

112. Отже, Суд вважає, що у зв’язку з тим, що органи влади 
України не забезпечили захист права Ольги Біляк на життя, 
було порушено статтю 2 Конвенції.

2. Процесуальні обов’язки застаттею 2 Конвенції

113. Уряд посилався на те, що розслідування обставин 
смерті Ольги Біляк проводила Шевченківська прокуратура, 
яка була органом, не залежним від органів системи виконан-
ня покарань Слідчі ретельно дослідили обставини смерті по-
терпілої, подбали про проведення судово-медичних експертиз 
та проаналізували інші доступні докази. Розслідування дещо 
затягнулося через необхідність отримання медичних доказів. 
Уряд повторював, що через відсутність остаточного рішення 
у справі, порушеній за скаргою заявників, він не може надати 
свої міркування стосовно того, порушила чи ні держава свої 
процесуальні обов’язки за статтею 2 Конвенції.

114. Заявники не подавали якихось зауважень з цього при-
воду.

115. Суд повторює, що у випадку втрати людського життя 
за обставин, які можуть бути підставою для порушення питан-
ня про відповідальність держави, стаття 2 покладає на державу 
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обов’язок забезпечити всіма доступними їй засобами адекватне 
реагування — судове або будь-яке інше — щоб належним чи-
ном реалізувати відповідні законодавчі і адміністративні заса-
ди, запроваджені задля захисту права на життя, і таким чином 
домогтися припинення того чи іншого порушення цього права 
та призначення відповідного покарання (див. рішення у справі 
«Онериїлдиз проти Туреччини», [ВП], № 48939/99, п. 91, ЄСПЛ 
2004-XII). Зокрема, у випадку, якщо особа, яка утримувала-
ся під вартою, померла за підозрілих обставин, органи влади 
повинні з власної ініціативи провести «офіційне та ефективне 
розслідування», спроможне забезпечити встановлення причин 
смерті, встановлення осіб, які несуть за це відповідальність, та 
їхнє покарання (див. «Пол та Одрей Едвардз проти Сполучено-
го Королівства» № 46477/99, п. 74, ЄСПЛ 2002-II).

116. Система, функціонування якої вимагаєстаття 2, повин-
на забезпечувати проведення незалежного й безстороннього 
офіційного розслідування, яке задовольняє певні мінімальні 
стандарти щодо ефективності. У зв’язку з цим відповідні орга-
ни повинні діяти зі зразковою ретельністю та оперативністю і з 
власної ініціативи повинні розпочати розслідування, спромож-
не, по-перше, забезпечити з’ясування обставин, за яких стався 
даний інцидент, з виявленням тих чи інших недоліків у фун-
кціонуванні регуляторної системи та, по-друге, забезпечити 
встановлення посадових осіб чи органів влади, причетних до 
цих подій. Значущою в цьому контексті є також вимога відкри-
тості розслідування для контролю (див., mutatis mutandis, «Сер-
гій Шевченко проти України» № 32478/02, п. 65, від 4 квітня 
2006 року).

117. Повертаючись до обставин справи, що розглядається. 
Суд, беручи до уваги зазначені вище принципи, доходить вис-
новку, що в цій справі існував процесуальний обов’язок за стат-
тею 2 Конвенції провести розслідування обставин смерті дочки 
і матері заявників (див. згадане вище рішення у справі «Слімані 
проти Франції», пп. 29 — 34). Суд вважає, що у кримінальному 
розслідуванні смерті Ольги Біляк спостерігаються серйозні су-
перечності та недоліки.
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118. Суд передусім зазначає, що тривалість розслідування 
скарг заявників вже становить чотири роки і дев’ять місяців і, 
як видається, воно досі триває. Упродовж цього періоду слід-
чі органи тричі відмовлялися порушити кримінальну справу, 
але в подальшому ці їхні постанови скасовувалися національ-
ними судами, і справа направлялася для додаткової перевір-
ки. Зокрема, рішення від 30 квітня 2004 року, винесене Шев-
ченківським судом, містило детальні вказівки щодо того, які 
докази слід зібрати і які обставини встановити при розсліду-
ванні смерті Ольги Біляк. Однак, як видно з рішень зазначе-
ного суду від 28 вересня 2005 року та 12 липня 2007 року, ці 
вказівки до цього часу повною мірою не виконані слідчими 
органами.

119. Суд також зауважує, що постанови Шевченківської 
прокуратури від 21 лютого 2005 року та 25 грудня 2006 року 
про відмову в порушенні кримінальної справи були винесені 
до отримання важливих доказів у справі — результатів до-
даткової перевірки та додаткових медичних доказів. Обидві 
ці постанови є надзвичайно стислими за змістом і обмежу-
ються лише посиланням на те, що за відсутності зазначених 
вище доказів немає яких-небудь ознак того, що смерть Оль-
ги Біляк була спричинена насильством чи медичною недба-
лістю.

120. Далі Суд зауважує, що слідчі органи так і не вирішили 
належним чином головного питання, порушеного у скаргах за-
явників, — питання якості медичної допомоги, яка надавалася 
Ользі Біляк, з точки зору виявлених у неї захворювань.

121. До того ж деякі частини розслідування не відповідають 
мінімальній вимозі щодо незалежності. Зокрема, частина пока-
зань свідків, а саме — показання співкамерників Ольги Біляк, 
були відібрані посадовими особами установи, які безпосередньо 
мали відношення до справи (див. пункт 52 вище) (див., mutatis 
mutandis, «Сергій Шевченко проти України» № 32478/02, п. 70, 
від 4 квітня 2006 року). Органи прокуратури не доклали жод-
них зусиль для того, щоб повторно допитати цих осіб або пере-
вірити достовірність їхніх показань яким-небудь іншим чином. 
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Це видається особливо вражаючим, якщо зважити на той факт, 
що ці показання виявилися схожими одне на одного, хоча дава-
ли їх вісім різних осіб.

122. Нарешті, Суд зазначає, що протягом усього розсліду-
вання заявникам здебільшого не надавали можливості брати 
участь у провадженні. Оскільки заявники не мали офіційного 
статусу в провадженні, їх позбавляли доступу до матеріалів 
справи і ніколи не інформували та не брали до уваги їх про-
позиції щодо доказів чи свідків. Неодноразово заявників не 
повідомляли про перебіг розслідування, і, коли його було 
припинено 21 лютого 2005 року, їх не поінформували про цей 
факт. Більш того, їх ввели в оману, коли листом від 11 квітня 
2005 року прокуратура м. Києва повідомила їх про те, що роз-
слідування ще не завершено. І лише у серпні 2005 року вони 
дізналися про те, що прийнято рішення про відмову в пору-
шенні кримінальної справи. До того ж не було взаємодії й між 
самими національними органами. Так, постанову від 21 лютого 
2005 року було скасовано вищестоящим прокурором, хоча на 
той момент постанову вже було скасовано судом (див. пунк-
ти 61–62 вище). Отже, розслідування не задовольняло вимоги 
достатньої відкритості провадження та його результатів для 
громадського контролю і також не забезпечувало захисту інте-
ресів близьких родичів померлої.

123. Зважаючи на ці обставини, Суд дійшов висновку, що у 
зв’язку з непроведенням ефективного й незалежного розслі-
дування обставин смерті Ольги Біляк мало місце порушення 
державою свого обов’язку за статтею 2 Конвенції. Отже, попе-
реднє заперечення Уряду має бути відхилено (див. пункт 99 
вище).

3. Стаття 13 Конвенції

124. Уряд доводив, що вчинений заявниками цивільний по-
зов є засобом юридичного захисту, яким вони ефективно ско-
ристалися. Уряд також посилався на те, що вони мають мож-
ливість вимагати відшкодування шкоди в цивільному суді.
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125. Заявники стверджували, що розслідування обставин 
смерті їхньої матері і дочки, яке обмежувалося рамками пере-
вірки до порушення кримінальної справи, було недостатнім. 
Вони також вважали, що розслідування не було незалежним і 
проводилося з неправомірними затримками. Нарешті, заявни-
ки доводили, що недопущення їх до участі у провадженні су-
перечило вимозі відкритості для контролю.

126. Беручи до уваги наведений вище висновок за статтею 2 
Конвенції про те, що органи влади не провели ефективного 
розслідування скарг обставин смерті Ольги Біляк (див. пункт 
123 вище), Суд не вважає за необхідне розглядати це питання 
також у контексті статті 13 Конвенції.

III. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 3 КОНВЕНЦІЇ

127. Заявники скаржилися, що в СІЗО Ольгу Біляк трима-
ли в незадовільних умовах. Вони посилалися на статтю 3 Кон-
венції, яка проголошує:

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

A. Щодо прийнятності скарги
128. Суд вважає, що скарга заявників на незадовільні умови 

тримання Ольги Біляк під вартою не є явно необґрунтованою у 
значенні пункту 3 статті 35 Конвенції. Суд також зазначає, що 
ця скарга не є неприйнятною за якихось інших підстав. Отже, 
Суд має оголосити її прийнятною.

B. Щодо суті скарги
129. Заявники стверджували, що умови, в яких Ольгу Біляк 

тримали під вартою в СІЗО, зовсім не відповідали встановле-
ним вимогам.

130. Уряд оспорював ці аргументи заявників.
131. Суд зазначає, що ці скарги заявлено на підставі тих са-

мих фактів, що вже були розглянуті у світлі статті 2. Зважаючи 
на свій висновок за цією статтею (див. пункт 112 вище), Суд не 
вважає за необхідне розглядати ці скарги окремо.



183

1. Рішення ЄСПЛ проти України із застосування ст. 2 ЄКПЛ

IV.  СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ ПУНКТУ 1 СТАТТІ 5 
КОНВЕНЦІЇ

132. Заявники стверджували, що тримання Ольги Біляк під 
вартою з 29 січня 2004 року до 1 лютого 2004 року було неза-
конним. Вони посилалися на пункт 1 статті 5 Конвенції, у від-
повідній частині якого зазначено:

«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 скарги
133. Уряд доводив, що скарги заявників передчасні, оскіль-

ки їхній цивільний позов досі перебуває на розгляді в націо-
нальних судах.

134. Заявники стверджували про відсутність ефективних за-
собів юридичного захисту стосовно цієї скарги.

135. Суд нагадує, що хоча близькі родичі осіб, померлих за 
обставин, з огляду на які порушуються питання за статтею 2 
Конвенції, можуть звертатися як потерпілі у такій справі до 
Суду за захистом своїх прав (див. пункт 94 вище), у своїй прак-
тиці Суд встановив, що права, які гарантує стаття 5 Конвенції, 
належать до категорії прав, які не можуть переходити до ін-
ших осіб (див. ухвалу у справі «Бік та інші проти Туреччини» 
№ 55955/00, від 2 лютого 2006 року). Втім, у кількох справах, 
які стосувалися зникнення незаконно взятих під варту близь-
ких родичів заявників, Суд, визнавши, що заявники можуть та-
кож висувати скарги стосовно такого взяття під варту, виявив 
порушення статті 5 Конвенції (див. «Чакічі проти Туреччини» 
[ВП], № 23657/94, п. 107, ЄСПЛ 1999-IV). Повертаючись до 
фактів справи, що розглядається, Судне формулюючи наперед 
висновок щодо суті скарги заявників — зазначає, що Ольгу Бі-
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ляк повинні були звільнити з-під варти 29 січня 2004 року з ог-
ляду на стан її здоров’я, але рішення про її звільнення не було 
виконано негайно, як цього вимагає закон, і 1 лютого 2004 року 
вона померла. Отже, скарга заявників на незаконне триман-
ня Ольги Біляк під вартою з 29 січня 2004 року до 1 лютого 
2004 року безпосередньо пов’язана з їхньою скаргою, поданою 
на підставі статті 2 Конвенції, і вони мають право заявляти про 
порушення статті 5 Конвенції.

136. Суд також бере до уваги те, що у цивільному позові за-
явників до СІЗО вони справді послалися на те, що їхня дочка 
й матір померла в цій установі, зокрема, через те, що адмініст-
рація СІЗО не звільнила негайно її з-під варти після винесення 
відповідного рішення. Однак головним питанням у позові за-
явників до національних судів є вимога відшкодування шкоди 
у зв’язку з ненаданням Ользі Біляк належної медичної допо-
моги під час тримання її під вартою. Крім того, заявники пода-
ли позов саме до адміністрації СІЗО, однак документи, подані 
сторонами, прямо не свідчать про те, що лише адміністрація 
СІЗО несе відповідальність за незабезпечення негайного звіль-
нення Ольги Біляк з-під варти. Зокрема, дату, коли постанова 
від 29 січня 2004 року надійшла до СІЗО, не було остаточно 
встановлено. До того ж Суд навіть має сумніви щодо дати, коли 
було винесено цю постанову, оскільки днем пізніше начальник 
райвідділу міліції просив адміністрацію СІЗО доставити Оль-
гу Біляк до райвідділу 2 лютого 2004 року, хоча вона повинна 
вже була бути звільнена з-під варти до цієї дати (див. пункти 45 
і 70 вище). Суд також зазначає, що провадження у зазначеній 
цивільній справі триває вже чотири роки і чотири місяці в двох 
судових інстанціях і, як видається, розгляд цієї справи ще й досі 
триває в суді першої інстанції. Беручи до уваги ці обставини, 
Суд вважає, що зазначений засіб юридичного захисту не можна 
вважати ефективним у значенні пункту 1 статті 35 Конвенції.

137. Отже, Суд відхиляє це заперечення. Суд також вважає, 
що ця скарга не є явно необґрунтованою у значенні пункту 3 
статті 35 Конвенції. Так само вона не є неприйнятною за яки-
хось інших підстав.
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B. Щодо суті скарги
138. Заявники стверджували, що рішення від 29 січня 2004 

року про звільнення Ольги Біляк з-під варти не виконувалося 
протягом трьох днів. Таку затримку не можна було виправдати 
необхідністю виконання певних адміністративних формаль-
ностей, і тому тримання її під вартою було незаконним у зна-
ченні пункту 1 статті 5 Конвенції.

139. Уряд повторював, що через відсутність остаточного рі-
шення в цивільній справі заявників Уряд не може подати свої 
міркування стосовно того, було чи ні порушення права на сво-
боду.

140. Суд повторює, що слово «законний» та словосполучен-
ня «відповідно до процедури, встановленої законом», які міс-
тяться в пункті 1 статті 5, по суті, відсилають до національного 
законодавства і встановлюють обов’язок забезпечувати дотри-
мання матеріально-правових та процесуальних норм такого за-
конодавства. Однак «законність» тримання під вартою з точки 
зору національного закону не завжди є вирішальним факто-
ром. На додаток до цього, Суд має переконатися, що тримання 
під вартою протягом періоду, який розглядається, відповідало 
меті пункту 1 статті 5 Конвенції, який не дозволяє безпідставно 
позбавляти особу свободи («Єчюс проти Литви» № 34578/97, 
п. 56, ЄСПЛ 2000-IX).

141. Суд зауважує, що стаття 1651 Кримінально-процесу-
ального кодексу передбачає, що особу, яка утримується під вар-
тою, має бути негайно повідомлено про те, що винесено рішення 
про її звільнення з-під варти. Стаття 20 Закону «Про попереднє 
ув’язнення» передбачає, що адміністрація місця попереднього 
ув’язнення зобов’язана негайно звільнити ув’язненого після отри-
мання нею відповідного рішення. Не заперечується той факт, що 
жодне із згаданих вище положень не було виконано в цій справі.

142. Тому Суд дійшов висновку, що тримання Ольги Біляк 
під вартою з 29 січня до 1 лютого 2004 року не було законним у 
значенніпідпункту «c» пункту 1 статті 5.

143. Отже, було порушено пункт 1 статті 5 Конвенції.



186

Європейський суд з прав людини. Судова практика

V. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ

144. 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 не-
обхідності, надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію».

A. Шкода
145. Заявники вимагали 2600 грн1 компенсації матеріальної 

шкоди — їхніх витрат на ліки, які вони передавали Ользі Біляк 
під час перебування її під вартою, та витрати на її поховання. 
Заявники також вимагали 300000 грн2 як компенсацію мораль-
ної шкоди.

146. Стосовно заявленої суми компенсації матеріальної шко-
ди Уряд вказував на те, що заявники подали документи лише 
на підтвердження медичних витрату розмірі 1901 грн3. Погод-
жуючись з тим, що заявники понесли певні витрати у зв’язку 
з похованням Ольги Біляк, Уряд усе таки посилався на те, що 
вони не подали будь-яких документів, які б підтверджували 
точну суму таких витрат.

147. Щодо компенсації моральної шкоди Уряд доводив, що 
сума, яку вимагали заявники, була необґрунтованою і надмір-
ною.

148. Суд зазначає, що 14 грудня 2006 року заявникам було 
запропоновано подати свої вимоги щодо справедливої сатис-
факції до 29 січня 2007 року. Але вони не подали цих вимог уп-
родовж встановленого строку і подали їх пізніше, не надавши 
яких-небудь пояснень стосовно затримки.

149. За таких обставин Суд, як правило, не призначає ком-
пенсації. Однак у цій справі Суд встановив наявність порушен-
ня статті 2 Конвенції. Оскільки це право має основополож-
ний характер, Суд вважає можливим, у винятковому порядку, 

1 Приблизно 389 євро.
2 Приблизно 44886,6 євро.
3 Приблизно 284,43 євро.
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призначити кожному із заявників по 7000 євро відшкодуван-
ня моральної шкоди (див. «Надросов проти Росії» № 9297/02, 
пп. 53–54, від 31 липня 2008 року), з врахуванням будь-якого 
податку в разі стягнення його з цих сум.

B. Судові та інші витрати
150. Заявники також вимагали 10000 дол. США1 як компен-

сацію за судові та інші витрати. У цьому зв’язку вони подали 
два договори, укладені між першим заявником і пані Шевчен-
ко: перший на суму 10000 грн2 про юридичне представництво в 
кримінальній справі стосовно Ольги Біляк, і другий — на суму 
7000 грн3 про юридичне представництво у кримінальному про-
вадженні за скаргами заявників (див. пункти 46–65).

151. Уряд просив Суд відхилити вимогу заявників про ком-
пенсацію судових витрат, понесених ними в конвенційному 
провадженні, оскільки заявникам було надано правову допо-
могу в Суді. Уряд також доводив, що ця компенсаційна вимога 
заявників перебільшена і не підтверджена відповідними доку-
ментами.

152. Суд нагадує, що для включення судових витрат у ком-
пенсацію за статтею 41 має бути доведено, що такі витрати 
справді мали місце і були неминучими з огляду на необхідність 
запобігти ситуації, визнаній порушенням Конвенції, чи одер-
жати відшкодування у зв’язку з виявленням такого порушен-
ня, і що для цього розмір цих витрат має бути обґрунтованим 
(див. «Нільсен та Йонсен проти Норвегії» [ВП], № 23118/93, 
п. 62, ЄСПЛ 1999-VIII). Суд вважає, що в цій справі зазначені 
вимоги не було повністю виконано. Зокрема, Суд вважає, що 
вимогу відшкодування витрат, пов’язаних з оплатою послуг 
юридичного представництва в кримінальній справі стосовно 
Ольги Біляк, не може бути задоволено, оскільки провадження 
в тій справі не пов’язано з порушеннями, які Суд встановив у 

1 Приблизно 7005,74 євро.
2 Приблизно 1496,22 євро.
3 Приблизно 1047,35 євро.
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справі, що розглядається. Однак очевидним є той факт, що за-
явники вже понесли певні судові витрати, якщо враховувати 
дії їхніх адвокатів у кримінальному провадженні в національ-
них органах після звернення заявників зі скаргами щодо смерті 
Ольги Біляк.

153. Беручи до уваги всі відповідні фактори, Суд присуджує 
першому заявникові компенсацію у розмірі 1900 євро; але з 
відрахуванням 850 євро, які вже були отримані ним від Ради 
Європи у формі правової допомоги, розмір призначеної йому 
компенсації за судові та інші витрати становить 1050 євро з 
урахуванням будь-якого податку у разі стягнення його з цієї 
суми.

C. Пеня
154. Суд вважає, що відсотки у разі несвоєчасної сплати ма-

ють визначатися на підставі граничної позичкової ставки Єв-
ропейського центрального банку, плюс три відсоткові пункти.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД

1. Вирішує одноголосно приєднати до розгляду справи по 
суті попереднє заперечення Уряду стосовно вичерпання 
національних засобів юридичного захисту за статтею 2 
Конвенції і відхиляє це заперечення.

2. Оголошує одноголосно заяву прийнятною.
3. Постановляє одноголосно, що мало місце порушення 

статті 2 Конвенції у зв’язку з незабезпеченням органами 
влади захисту права Ольги Біляк на життя.

4. Постановляє одноголосно, що мало місце порушення 
статті 2 Конвенції у зв’язку з непроведенням належного 
розслідування обставин смерті Ольги Біляк.

5. Постановляє одноголосно, що мало місце порушення 
пункту 1 статті 5 Конвенції.

6. Постановляє одноголосно, що немає необхідності роз-
глядати скарги за статтями 3 і 13 Конвенції.

7. Постановляє чотирма голосами проти трьох, що:



189

1. Рішення ЄСПЛ проти України із застосування ст. 2 ЄКПЛ

 a) упродовж трьох місяців від дня, коли це рішення стане 
остаточним відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції, 
держава-відповідач має виплатити заявникам наступні 
суми:

  i) 7000 євро (сім тисяч євро) кожному із заявників — від-
шкодування моральної шкоди, з урахуванням будь-якого 
податку, який може бути стягнуто із зазначених сум;

  ii) 1050 євро (одну тисячу п’ятдесят євро) першому за-
явникові — відшкодування судових витрат, з урахуван-
ням будь-якого податку, який може бути стягнуто із за-
значеної суми; 

 b) зазначені вище суми мають бути конвертовані в націо-
нальну валюту держави-відповідача за курсом на день 
здійснення платежу;

 c) після спливу вищезазначених трьох місяців і до оста-
точного розрахунку на зазначені суми нараховуватиметь-
ся простий відсоток (simple interest) у розмірі граничної 
позичкової ставки Європейського центрального банку, що 
діятиме в період несплати, плюс три відсоткові пункти.

8. Відхиляє одноголосно решту вимог заявників стосовно 
справедливої сатисфакції і компенсації судових витрат.

Учинено англійською мовою і повідомлено письмово 
18 грудня 2008 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Рег-
ламенту Суду.

 К. Вестердік  Р. Маруст

 Секретар секції  Голова секції
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ

П’ЯТА СЕКЦІЯ

СПРАВА 
«ДУДНИК ПРОТИ УКРАЇНИ» 

(Заява № 17985/04) 

РІШЕННЯ

СТРАСБУРГ 

10 грудня 2009 року 

ОСТАТОЧНЕ 

10 березня 2010 року 

Переклад офіційний1

Текст рішення може підлягати редакційним правкам.
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1. Рішення ЄСПЛ проти України із застосування ст. 2 ЄКПЛ

У справі «Дудник проти України»,
Європейський суд з прав людини (п’ята секція), засідаючи 

палатою, до складу якої увійшли:
Пеер Лоренцен (Peer Lorenzen), Голова,
Рената Ягер (Renate Jaeger),
Карел Юнгвірт (Karel Jungwiert),
Марк Віллігер (Mark Villiger),
 Миряна Лазарова-Трайковська 
(Mirjana Lazarova Trajkovska), судді,
 Михайло Буроменський (Mykhaylo Buromenskiy),
суддя ad hoc,
 а також Клаудія Вестердік (Claudia Westerdiek), 
Секретар секції,
після наради за зачиненими дверима 17 листопада 2009 року, 

постановляє таке рішення, винесене того самого дня:

ПРОЦЕДУРА

1. Справа порушена за заявою (№ 17985/04), поданою про-
ти України до Суду на підставі статті 34 Конвенції про захист 
прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) гро-
мадянкою України Катериною Василівною Дудник (далі — за-
явниця) 8 травня 2004 року.

2. Уряд України (далі — Уряд) був представлений заступни-
ком Міністра юстиції — пані В. Лутковською.

3. Заявниця стверджувала, зокрема, що розслідування об-
ставин смерті її сина було неефективним.

4. 10 листопада 2008 року Голова п’ятої секції вирішив на-
правити Уряду подану заяву. Також Суд вирішив розглядати 
питання щодо суті та прийнятності заяви одночасно (пункт 3 
статті 29 Конвенції).

ФАКТИ

I. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

1. Розслідування обставин смерті сина заявниці

5. Заявниця народилася у 1959 році і проживає у м. Чапаєвці.
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6. 30 травня 2000 року у коридорі гуртожитку Черкаського 
державного технологічного університету невстановлена особа 
заподіяла черепно-мозкову травму І. Д., синові заявниці.

7. 7 червня 2000 року слідчим Придніпровського районно-
го відділу Управління внутрішніх справ у Черкаській області 
було порушено кримінальну справу за фактом спричинення 
тяжких тілесних ушкоджень.

8. 8 червня 2000 року І. Д. помер, не приходячи до свідомості. 
Після цього кваліфікацію злочину було змінено на заподіяння 
тяжких тілесних ушкоджень, які призвели до смерті потерпі-
лого.

9. 25 липня та 15 серпня 2000 року прокуратура Придніп-
ровського району дала вказівки слідству вжити певних проце-
суальних заходів.

10. Оскільки до 25 вересня 2000 року не було досягнуто жод-
них результатів щодо встановлення особи, яка вчинила злочин, 
слідство у кримінальній справі було зупинене.

11. 1 лютого 2001 року після скарг від родичів потерпіло-
го прокуратура Придніпровського району скасувала постано-
ву про зупинення слідства, встановивши, що міліцією не було 
дотримано усіх вимог процесуального законодавства, а також 
вказівок прокурора, наданих 25 липня та 15 серпня 2000 року.

12. 5 квітня 2001 року заявниця була визнана потерпілою та 
цивільним позивачем у кримінальній справі.

13. 15 червня 2001 року прокуратура Черкаської області 
повідомила сім’ю заявниці про те, що під час провадження до-
судового слідства була допущена невиправдана тяганина. Крім 
того, слідчого, який провадив слідство у справі, на підставі гру-
бого порушення кримінально-процесуального законодавства 
було притягнуто до дисциплінарної відповідальності. Проку-
ратура також повідомила заявницю, що хід досудового слідства 
у її справі двічі обговорювався на оперативних нарадах та що 
слідство перебуває на постійному контролі.

14. 20 вересня та 27 листопада 2001 року сім’я заявниці от-
римала подібні повідомлення від прокуратури Черкаської об-
ласті та Міністерства внутрішніх справ.
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15. Листом від 5 грудня 2001 року Генеральна прокуратура 
України повідомила сім’ї заявниці, що слідство у справі про 
смерть І. Д. було поверховим, оскільки вказівки прокуратури 
не були виконані повною мірою. Було також повідомлено, що 
прокуратурі Черкаської області були дані вказівки щодо вжит-
тя певних заходів та про передачу справи іншому, більш досвід-
ченому, слідчому.

16.14 грудня 2001 року справу було передано до слідчого уп-
равління Міністерства внутрішніх справ України в Черкаській 
області для провадження досудового слідства.

17. Кілька разів (19 травня та 6 грудня 2002 року, 17 березня 
2003 року і 24 жовтня 2004 року) слідство у справі зупинялося 
з підстав неможливості встановлення особи, яка вчинила зло-
чин.

18. Ці постанови про зупинення досудового слідства ска-
совувалися прокурорами в порядку нагляду (22 листопада та 
20 грудня 2002 року, 18 квітня 2003 року і 12 січня 2009 року 
відповідно) з підстав невідповідності вжитих заходів.

19. Кілька разів (зокрема 7 травня і 1 липня 2003 року та 
20 жовтня 2004 року) прокуратура та Міністерство внутрішніх 
справ повідомляли сім’ю заявниці про неналежність провад-
ження слідчих дій, спрямованих на встановлення особи, яка 
заподіяла тяжкі тілесні ушкодження І. Д. У жовтні 2004 року 
прокуратура Придніпровського району запропонувала провес-
ти внутрішню перевірку в Управлінні МВС в Черкаській об-
ласті з метою встановлення причин неналежного провадження 
слідства. Сторонами не було надано жодної інформації щодо 
результатів цієї перевірки.

20. 20 вересня 2005 року і 25 грудня 2008 року слідчим уп-
равлінням Управління МВС в Черкаській області після вивчен-
ня матеріалів справи було надано додаткові вказівки органам 
слідства. 12 січня 2009 року прокурор Придніпровського району 
м. Черкас скасував постанову слідчого про зупинення досудово-
го слідства від 23 жовтня 2004 року, і слідство було відновлене.

21. Загалом у ході досудового слідства органи внутрішніх 
справ провели 47 допитів, одну очну ставку та двічі — пред’яв-
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лення для впізнання. Згодом було також призначено 2 судово-
медичні експертизи.

22. Провадження у кримінальній справі наразі триває.

2. Цивільне провадження

23. 25 травня 2003 року заявниця подала до Придніпровсь-
кого районного суду м. Черкас цивільний позов до Черкасько-
го державного технологічного університету про відшкодуван-
ня шкоди, спричиненої неналежним забезпеченням безпеки у 
гуртожитку, що призвело до заподіяння тяжких тілесних уш-
коджень і смерті І.Д.

24. 1 жовтня 2003 року Придніпровський районний суд від-
мовив у задоволенні позову, встановивши, що тілесні ушкод-
ження І.Д. було заподіяно не з вини університету. 20 листопада 
2003 та 17 серпня 2004 року апеляційний суд Черкаської облас-
ті та Верховний Суд України відповідно залишили це рішення 
без змін.

II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

25. Відповідні положення Конституції України та Кримі-
нально-процесуального кодексу України були викла-
дені у рішенні «Сергій Шевченко проти України» ((Sergey 
Shevchenko v. Ukraine), заява № 32478/02, пп. 36–39, 4 квітня 
2006 року).

ЩОДО ПРАВА

I. СТВЕРДЖУВАНА НЕЕФЕКТИВНІСТЬ РОЗСЛІДУВАННЯ

26. Заявниця скаржилася, що розслідування обставин за-
подіяння її синові тілесних ушкоджень, які спричинили смерть, 
не було ефективним. Вона посилалася на статтю 2, пункт 1 
статті 6, статтю 8 і статтю 13 Конвенції.

27. Суд як контролююча інстанція з юридичної характерис-
тики фактів у справі (див., серед останніх джерел, рішення у 
справі «Кастравец проти Молдови» (Castravet v. Moldova), за-
ява № 23393/05, п. 23, 13 березня 2007 року) вважає, що зазна-
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чені скарги слід розглядати за статтею 2 Конвенції, відповідне 
положення якої передбачає:

«1. Право кожного на життя охороняється законом...»

A. Щодо прийнятності
28. Уряд не надав зауважень щодо прийнятності цієї заяви.
29. Суд зазначає, що скарга не є явно необґрунтованою у ро-

зумінні пункту 3 статті 35 Конвенції. Суд також зазначає, що 
вона не є неприйнятною з будь-яких інших причин. Таким чи-
ном, подана скарга є прийнятною.

B. Щодо суті

1. Доводи сторін

30. Заявниця стверджувала, що органи державної влади не 
вжили заходів, необхідних для встановлення особи, яка вчини-
ла злочин, та притягнення її до відповідальності.

31. Уряд заперечив проти цього аргументу. Він зазначив, 
що під час провадження досудового слідства було проведе-
но низку слідчих дій, включаючи допит свідків, очні ставки, 
пред’явлення для впізнання та призначення судово-медичних 
експертиз. Уряд також зазначив, що слідство наразі триває і що 
вживається низка заходів.

2. Загальні принципи

32. Суд повторює, що обов’язок захищати право на життя 
за статтею 2 Конвенції визначається у поєднанні з загальним 
обов’язком держави за статтею 1 Конвенції, яка зобов’язує «га-
рантувати кожному, хто перебуває під [її] юрисдикцією, права 
і свободи, визначені у Конвенції», також опосередковано ви-
магає наявності будь-якої форми ефективного розслідування, 
коли особу вбито в результаті застосування сили (див., mutatis 
mutandis, рішення у справі «Кайя проти Туреччини» (Kaya v. 
Turkey), від 19 лютого 1998 року, п. 86, Reports of Judgments and 
Decisions 1998-I). Основною метою такого розслідування є за-
безпечення ефективного застосування національних законів, які 
захищають право на життя. Форми розслідування, які забезпе-
чать досягнення цих цілей, можуть бути різними. Однак, неза-
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лежно від того, яка з цих форм застосовується, органи державної 
влади повинні діяти за своєю власною ініціативою у кожному 
випадку, про який їм стало відомо. Органи державної влади не 
можуть перекласти цей обов’язок на родичів чи чекати подан-
ня формальної скарги або взяття кимось на себе відповідаль-
ності за проведення слідчої процедури (див., mutatis mutandis, 
рішення у справі «Ільхан проти Туреччини» (llhan v. Turkey), за-
ява № 22277/93, п. 63, ЄСПЛ 2000-VII). Результат при цьому є 
необов’язковим, але обов’язковим є здійснення заходів. Органи 
державної влади повинні були вжити всіх заходів для збережен-
ня доказів, які мають відношення до події. Будь-які прогалини 
у розслідуванні, які підривають його здатність встановити при-
чину смерті або відповідальних осіб, створюють ризик недодер-
жання такого стандарту (див. рішення у справі «Гонгадзе проти 
України» (980_420) (Gongadze v. Ukraine), № 34056/02, п. 176, 
ЄСПЛ 2005-XI).

33.  Також у цьому контексті опосередковано існує вимога 
розумної швидкості (див. рішення у справі «Яша проти Ту-
реччини» (Yasa v. Turkey), від 2 вересня 1998 року, пп. 102–104, 
Reports 1998-VI, і «Чакіджі проти Туреччини» (Cakici v. Turkey) 
[GC], № 23657/94, пп. 80, 87 та 106, ЄСПЛ 1999-IV). Слід ви-
знати, що під час розслідування можуть виникнути складнощі 
та перепони, які перешкоджають його прогресу. Однак швидка 
реакція органів державної влади у розслідуванні застосуван-
ня сили, що спричинила смерть, або зникнення, є важливою 
для забезпечення громадської впевненості в дотриманні ними 
принципу верховенства права у попередженні будь-яких оз-
нак змови або поблажливості до незаконних дій (див. рішен-
ня у справі «Маккер проти Сполученого Королівства» (McKerr 
v. United Kingdom), заява N 28883/95, пп. 108-115, ЄСПЛ 2001-
III; рішення у справі «Авсар проти Туреччини» (Avsar v. Turkey), 
заява№ 25657/94, пп. 390-395, ЄСПЛ 2001-VII).

3. Застосування цих принципів до цієї справи

34. Суд відмічає, що розслідування у справі, що розглядаєть-
ся, яке розпочалося у червні 2000 року, наразі триває, оскільки 
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не вдалося встановити ані особу, яка вчинила злочин, ані об-
ставини заподіяння синові заявниці тілесних ушкоджень, що 
спричинили смерть.

35. Обмежившись у своїх зауваженнях інформацією щодо 
кількості допитів, очних ставок і пред’явлень для впізнання, 
Уряд не надав жодних документів, що стосуються справи, та 
іншої деталізованої інформації щодо того, кого саме було до-
питано, які версії події досліджувалися, яку інформацію було 
отримано у результаті здійснених заходів. Виходячи з наявних 
матеріалів Суд не може встановити, чи були вжиті всебічні та 
повні заходи.

36. У той же час Суд зазначає, що слідчі кілька разів намагали-
ся зупинити слідство, оскільки не могли висунути жодної версії. 
Відповідні постанови скасовувалися органами, що здійснюють 
нагляд за провадженням досудового слідства, які вказували на 
необхідність вжиття додаткових заходів. Як вбачається із ма-
теріалів справи, ці вказівки не завжди виконувалися, і затримки 
у провадженні слідства суттєво зменшували перспективу до-
сягнення успіху та завершення слідства. Крім того, самі органи 
дер жавної влади неодноразово визнавали перед сім’єю заявниці, 
що заходи, вжиті у рамках кримінального провадження, не були 
повними та що слідство мало суттєві недоліки.

37. У світлі цих обставин Суд доходить висновку, що органи 
державної влади не вжили усіх заходів, яких розумно було б очі-
кувати у контексті провадження ефективного розслідування об-
ставин заподіяння тілесних ушкоджень і смерті сина заявниці.

38. Таким чином, мало місце порушення процесуального ас-
пекту статті 2 Конвенції.

II.  СТВЕРДЖУВАНА НЕСПРАВЕДЛИВІСТЬ ЦИВІЛЬНОГО 
ПРОВАДЖЕННЯ

39. Заявниця також скаржилася за пунктом 1 статті 6 Кон-
венції щодо того, що цивільне провадження за її позовом до 
Черкаського технологічного університету було несправедли-
вим, оскільки національні органи судової влади неправильно 
оцінили докази та застосували норми права.
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40. Уважно дослідивши зауваження заявниці, виходячи з 
сукупності наявних матеріалів, Суд не встановив в тій мірі, в 
якій він є повноважним вивчати заявлені скарги, жодних ознак 
порушення прав та свобод, гарантованих Конвенцією. Зокре-
ма, Суд нагадує, що заявниця мала право на судовий розгляд 
справи на засадах змагальності за участю зацікавлених сторін. 
У рамках провадження вона мала можливість подавати будь-
які докази на захист своїх інтересів, а судові органи розглянули 
їх належним чином.

41. Відповідно ця частина заяви має бути оголошена непри-
йнятною як явно необґрунтована у розумінні пунктів 3 і 4 стат-
ті 35 Конвенції.

III. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ 

42. Стаття 41 Конвенції зазначає:
«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 не-
обхідності, надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію».
43. Заявниця не подала вимог щодо справедливої сатисфак-

ції протягом строку, наданого їй для цього. Відповідно Суд ви-
рішує не присуджувати їй жодних виплат.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО

1. Оголошує скаргу щодо неефективності розслідування 
обставин заподіяння сину заявниці тілесних ушкоджень, 
які спричинили його смерть, прийнятною, а решту скарг 
у заяві — неприйнятними.

2. Постановляє, що у цій справі мало місце порушення стат-
ті 2 Конвенції.

Вчинено англійською мовою і повідомлено в письмовій 
формі 10 грудня 2009 року згідно з пунктами 2 і 3 правила 77 
Регламенту Суду.

 Клаудія Вестердік Пеер Лоренцен

 Секретар секції Голова секції
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ЗАСТОСУВАННЯ СТ. 2 ЄКПЛ

ПРАВО НА ЖИТТЯ — 
ОСНОВОПОЛОЖНЕ ПРАВО ЄКПЛ. 

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК КРИТЕРІЇВ 
І СТАНДАРТІВ ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ

В. БУТКЕВИЧ 

доктор юридичних наук, професор, 
суддя Європейського суду з прав 
людини у відставці,
голова редакційної ради 
журналу«Європейський суд з прав 
людини. Судова практика» 

Історія і метаморфози ставлення до життя людини. В іс-
торії розвитку прав людини право на життя має чи не най-
більш глибоке коріння дослідження і прагнень до його юри-
дичної визначеності, ніж то можна сказати про інші права. 
Разом з тим і сьогодні не можна сказати, що тут досягнуто ре-
зультатів, які повністю і всебічно розкривають суть питання. 
Важко вказати на інше право людини, з приводу сутності яко-
го висловлювалися б протилежні, взаємовиключні судження. 
У одній і тій самій країні, в один і той самий час, один і той 
самий політик чи правитель або мислитель міг обґрунтову-
вати святість і безумовну повагу до життя людини і разом з 
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тим, зачіпаючи інший аспект, наполягати на справедливості 
застосування смертної кари.

Об’єктивно обумовлене дослідження життя людини у різ-
них його проявах і еволюції призвело до того, що і сьогодні ми 
не виробили цілісного, внутрішньо несуперечливого погляду 
на його природу, значимість і роль різноманітних регуляторів у 
його збереженні, захисті чи навпаки — знеціненні, зневажанні. 
Для філософа життя людини — то є специфічна форма органі-
зації матерії, а все, що цю організацію може «дезорганізувати», 
його мало цікавить, як фактор впливу, який не має відношен-
ня до об’єкта дослідження філософії. Він може дозволити собі 
вийти за межі життя людини як об’єкта дослідження, але у ви-
падку, коли йдеться про життя взагалі, тобто розкриваючи його 
природу не лише через власне людську властивість. З цією ме-
тою дослідження може поширюватися на істот від найдрібні-
ших організмів до найбільших представників тваринного світу. 
Не дивно, що у таких випадках мова може йти не про саме жит-
тя, а про просте біологічне існування. Якщо поставити йому 
на службу право, то, будучи послідовними, ми маємо говорити 
про право на просте існування (людини, тварин, інших видів 
фауни), а не про право на життя, людське життя як основопо-
ложне право в інституті прав людини. 

Трохи більше наближає нас до права людини на життя ант-
рополог. Але за великим рахунком він його споглядає на гори-
зонті, оскільки більш важливим для нього в дослідженні життя 
людини є питання походження, еволюції людини, варіатив-
ність її фізичної будови, а вже підійшовши до антропогенезу, 
він завертає в бік, де життя людини губиться у вирі проблем 
рас, соціальних груп і т. п. Навіть завернувши знову на стеж-
ку життя людини, він робить це здебільшого задля аналізу 
фізіологічних, біохімічних, генетичних та інших факторів обу-
мовлення життя людини. Навіть найближча до права галузь 
антропології — юридична антропологія — життям людини ці-
кавиться лише тією мірою, якою це допомагає їй пізнавати бут-
тя людини (правове) на різних стадіях розвитку від архаїчного 
до сучасного суспільства. Отже, і тут право на життя людини 
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не є головним об’єктом пізнання. У цьому питанні не додасть 
нам оптимізму і звернення до соціології права, філософії чи тео-
рії права.

Право людини на життя тисячоліттями порушувалося без-
посередньо лише практичною юриспруденцією і правовою 
думкою, яка виходила на таку практику. Оскільки потреби 
практики у сфері права людини на життя, залежно від зміни 
умов життєдіяльності суспільства і держави, могли змінювати-
ся швидко і нерідко — на протилежні, то, відповідно, і це право 
могло захищатися чи ні. Кількатисячолітня історія звернення 
законодавців і філософів, теоретиків права до права людини на 
життя не дала (якщо не брати до уваги останні півстоліття) яки-
хось вагомих результатів у пізнанні і розкритті його сутності. 
Право людини на життя здебільшого зводилося до обмеження 
факторів правомірного (смертна кара, кровна помста і т. п.) чи 
неправомірного характеру (навмисне чи ненавмисне вбивство 
та ін.). Теоретиків і практиків права цікавило не стільки само 
по собі право на життя, скільки форми, засоби його позбавлен-
ня (з середини ХХ ст. почали звертати увагу на його захист, мо-
мент виникнення і засоби припинення).

Не дивно, що майже вся історія еволюції права людини на 
життя обмежувалася лише зміною ставлення до виникнення 
життя і засобів його позбавлення та розширенням чи звужен-
ням підстав для позбавлення життя. У цьому жодний народ 
чи держава не були оригінальними. У стародавньому Єгипті 
кожен мав пам’ятати, що за позбавлення життя іншого його 
чекає суворе покарання у загробному житті. У «Книзі мерт-
вих», пам’ятнику політико-правової думки Стародавнього 
Єгипту XVIII династії, в першій виправдувальній промові по-
мерлого йдеться: «Я не чинив зла людям, я не піднімав руку 
на слабкого…, я не вбивав, я не наказував вбивати, я нікому 
не чинив страждань». І майже одночасно у Реченні Іпуса-
ра говориться про інше: «Воістину: серце людей жорстоке... 
Кров скрізь. Не припиняється смерть. Воістину: багато трупів 
поховано в течії Нілу. Річка перетворилася на гробницю... 
Кожне місто говорить: “Будемо ми бити сильних серед нас”». 
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У сусідній Месопотамії життя людини визнається священним 
(в повчанні стародавнього шумерського мудреця Шуруппака 
застерігається: «Дитя моє, не здійсни вбивства. Сокири сам 
не піднімай!»), але це мало впливає на практику, за якої мало 
хто цінує подібне визнання: «У головних воротах, де колись 
ходили, лежать трупи. На площах (міста), де справляли свята, 
накидані трупи. У провулках і вулицях, де раніше гуляли, ле-
жать трупи. Кров країни, як мідь і свинець течуть в плавильні 
печі, так вона ллється». І то не є якесь стихійне лихо, то є пра-
вило: життя як вища цінність в усвідомленні його людиною, і 
як таке, що не варте зусиль на його збереження — у реальній 
дійсності.

Тисячоліття сотням народів проголошувалась незаперечна 
біблійна заповідь: «Не вбивай!» (Друга книга Мойсеєва. Вихід. 
Глава 20, п. 13) і стільки ж часу людині давали уроки, як уник-
нути цієї заповіді: «І наказав Господь Бог Адамові, кажучи: “Із 
кожного дерева в Раю ти можеш їсти. … Але з дерева знання 
добра і зла — не їж від нього, бо в день їди твоєї від нього ти на-
певно помреш!”» (Книга Буття, глава 2, п. 16–17). Правда, тут 
же показано, що і Бога не слухатися не так вже і загрожує важ-
кими наслідками: «А всіх Адамових днів було, які жив, дев’ять 
сотень літ і тридцять літ. Та й помер він» (Буття, глава 5, п. 5); 
«Коли Я скажу безбожному: “Конче помреш”, а ти не остере-
жеш його й не будеш говорити, щоб остерегти несправедливого 
від його несправедливої дороги, щоб він жив, то цей безбожний 
помре за свою провину, а його кров Я зажадаю з твоєї руки!» 
(Єзекіїля, 3, 18).

У сучасних дослідженнях «право на життя» теологічно-
го характеру вважається майже незаперечним, що «норма “не 
вбивай” універсальна: спочатку дане людині право на життя і 
заборона на вбивство зовсім не залежали від “тяжкості злочи-
ну”»1. На жаль, ця теза не підтверджується біблійними пере-
казами. Перший вбивця Каїн випрошує у Бога поблажливості, 
адже «кожен, хто стріне мене, той уб’є мене» (Буття, 4, 14), і 

1 Папаян Р. А. Христианские корни современного права. — М., 2002. — С. 35.
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чує не зовсім оптимістичну відповідь: «Через те кожен, хто 
вб’є Каїна, семикратно буде помщений» (Буття, 4, 15). Така 
семикратна помста не зупиняє вбивств, і вже Каїновий наща-
док Лемех збільшує помсту в геометричному вимірі: «Я вбив 
мужа за виразку свою, а дитину — за рану свою. Якщо за Каїна 
помститься усемеро, то за Лемеха — у сімдесят раз по семеро» 
(Буття, 4, 23–24).

З Біблії можна винести один красномовний урок: вбивством 
вбивства не позбутися. Але такий висновок можна зробити з 
позиції врахування тисячолітньої історії, що пройшла. Су-
часники ж Біблії мали засвоїти інше правило: «У поті свого 
лиця ти їстимеш хліб, аж поки не вернешся в землю, бо з неї 
ти взятий. Бо ти порох, і до пороху вернешся» (Буття, 3, 19); 
«І кожен, хто вб’є людину, той буде забитий» (Левіт, 24, 17); 
«А кожен, хто буде чинити перелюб із заміжньою жінкою, хто 
буде чинити перелюб із жінкою свого ближнього — будуть за-
биті і перелюбник, і перелюбниця» (Левіт, 20, 10); «Кожен, хто 
з синів Ізраїлевих та з прибулих, що мешкає в Ізраїлі, дасть із 
дітей своїх Молохові, то хай буде забитий: народ до краю хай 
поб’є його камінням» (Левіт, 20, 2); «Якщо хто візьме собі дру-
жину і мати її: це беззаконня; у вогні треба спалити його і їх» 
(Левіт, 20, 14); «А той, хто гудив ім’я Господнє — має бути за-
битий, камінням заб’є його уся громада» (Левіт, 24, 16); «Коли 
хто матиме неслухняного і непокірного сина, що не слухається 
голосу батька свого та голосу матері своєї, ... всі люди його міста 
хай поб’ють його камінням до смерті» (Повторення закону, 21, 
18–21); якщо під час зближення не знайдено у жінки дівоцтва, 
то приведіть її «до дверей дому батька її і побийте камінням до 
смерті» (Повторення закону, 22, 21) і т. д.

На такому одноманітному наборі покарань за злочини і не-
значні проступки тисячоліттями виховувалися християнські 
народи. І не так просто збагнути, чому і як вони прийшли до 
утвердження «права на життя». Втім, це стосується не тіль-
ки християнських народів. Практично всі релігії світу мирно 
«співіснували» з пропагандою вбивства, смертної кари, просто 
знищення, у якому немає нестачі, людини як суб’єкта.
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Друга Сура Корану наставляє мусульман щодо невірних: 
«187(191) І вбивайте їх, де зустрінете... Якщо це вони будуть би-
тися з вами, то вбивайте їх: така покара невірних!»; У восьмій 
Сурі сам Бог наставляє: «12(12) Ось повчав Бог твій ангелів: 
“Я з вами, зміцніть тих, хто увірував! Я кину в серця тих, хто не 
вірували, страх; бийте ж їх по шиям, бийте їх по всім пальцям і 
вони (віруючі) мають знати”: «66(65) “О пророк! Спонукай віру-
ючих до битви. Якщо буде серед вас двадцять терпеливих, то 
вони переможуть дві сотні; а якщо буде серед вас сотня, то вони 
переможуть тисячу тих, які не вірують, за те, що вони народ не 
розуміючий”»; в Сурі «Покаяння» це повчання продовжується: 
«5(5) О коли закінчаться місяці заборонені, то винищуйте бага-
тобожників, де їх знайдете...»; і далі: «О пророк! Борись з невір-
ними і лицемірами і будь жорстокий з ними. Їх притулок — геєна, 
і паскудне це повернення!» і т. п. У Корані зазначається, що при-
близно таке ж саме бачення долі людини зображується і в інших 
релігіях, але найбільш послідовним є Коран: «112(111) Воістину, 
Аллах купив у віруючих їх душі і їх надбання за те, що їм — рай! 
Вони б’ються на шляху Аллаха, вбивають і бувають вбитими, згід-
но з обіцяним від Нього дійсному в Торі, Євангелії і Корані. Хто ж 
більше вірний в своєму заповіті, ніж Аллах? Радійте ж своїй тор-
гівлі, яку ви уклали з Ним! Це ж бо — великий успіх!»

Тлумачі згадуваної вище Тори нерідко підкреслюють, що 
саме іудейська віра, на відміну від інших, поставила вбивство, 
смертну кару під заборону. Народ Ізраїлю, на їх думку, взяв 
від Бога те, що інші народи відмовились: «Мудреці Талмуду 
розповідають, що до того, як Всевишній дарував Тору синам 
Ізраїлю, він запропонував прийняти її іншим народам. Однак 
не знайшлося жодного народу, який погодився б прийняти цей 
дарунок. У всіх знаходилась та чи інша причина для того, щоб 
відмовитися від нього. Сини Едома запитали: «Що написано в 
Торі?» Відповів їм Всевишній «Не вбивай». Тоді вони сказали: 
«Ми не можемо прийняти Твою Тору»1.

1 Пятикнижие и гафтарот. Ивритский текст с русским переводом и классическим 
комментарием. — Москва. Иерусалим, 2001. — с. 554.
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Ідеологи Тори вважають, що саме захист права на життя вигід-
но виділяє її від основоположних документів інших релігій, та й 
правових актів як древнього періоду, так і недалекого минулого: 
«Особлива увага приділяється положенням, які прийнято на-
зивати lex talionis, життя за життя... Оскільки закони, наведені 
в Торі, були записані Моше 400 років після Кодекса Хаммурапі 
(цар Вавилонії у 1792–1750 рр. до н. е. — В. Б.), то дослідники 
роблять прямий і недвозначний висновок: «Закони цивільного 
і кримінального кодексів, записані Моше, є безпосередньо за-
позиченням з Кодексу царя Хаммурапі»1.

Виступаючи проти такого запозичення в Торі, її ідеологи 
ставлять як один із доказів своєї позиції те, що в питанні за-
хисту людського життя Тора відстоює принципово інші цілі: 
«У Кодексі Хаммурапі майже не приділяється увага цінності 
людського життя. У ньому ми зустрінемо такі покарання, як 
виколення очей, проколювання вух, виривання язика, відру-
бування рук. Кодекс говорить про 34 види злочинів, за здійс-
нення яких належить смертна кара. До них належать всі види 
крадіжок, включаючи одержання чи купівлю майна господа-
рем у раба. Коли ми читаємо весь цей жахливий перелік жорс-
токих форм смертної кари, не слід забувати, що в європейських 
країнах подібні закони застосовувались ще у новітній час. Так, 
наприклад, в Англії кишенькова крадіжка каралась смертною 
карою аж до 1808 р., а крадіжка овець — аж до 1832 р. ...Основ-
на мета кодексу Моше — це ...захист людяності... Все це мож-
на охарактеризувати тим прислів’ям, яке давно ввійшло у наш 
звичай: «Живи і дай жити іншому»2.

Тут, м’яко кажучи, ідеологи Тори вдаються до простої на-
тяжки. Захищаючи свою віру і її основоположний документ, 
вони мають об’єктивно підходити до нього. І тоді не можна 
не визнати, що і в ньому на терезах: «життя — смертна кара» 
переважає чаша останньої. Так, можна погодитися з такою 

1 Ibid. — С. 557.
2 Ibid. — С. 557–558.
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думкою, що «для народу Ізраїлю смертна кара жодним випад-
ком не може бути застосована там, де мова йде про майнові 
відносини»1. 

Але Тора передбачає немало інших злочинів, за які належить 
застосувати смертну кару. Та й в тих самих майнових відноси-
нах можна віднайти злочин іншого характеру. Як би то не було, 
але слід визнати: смертна кара не є винятком для Тори.

У деяких випадках вона застосовувалась навіть тоді, коли 
звичаї інших народів її не допускали. Так, стародавнє міжна-
родне право визнавало право притулку і, якщо воно комусь на-
дано, то порушувати це право не можна. Інакше вирішується ця 
проблема в Торі: «Якщо ж вийде вбивця за межі міста притулку 
свого, куди він втік, і знайде його кровомесник за межами міста 
притулку його і вб’є кровомесник вбивцю, то на ньому немає 
вини крові» (Бемідбар, XXXV, 26). Коментатори Тори так тлу-
мачать цей епізод: «Людина, яка вчинила вбивство навмисно, 
не знайде собі пристанища в місті-притулку: її буде виведено 
звідти, судитимуть і стратять!»2.

Для того, щоб людину було засуджено до страти, багато 
передумов не потрібно — лише свідчення двох свідків: «Кож-
ний, хто вбив людину — за свідченням свідків вбивають такого 
вбивцю; один же свідок не може давати свідчення проти люди-
ни, щоб засудили її на смерть» (Бемідбар, XXXV, 30).

Смертний вирок, за Торою, не можна замінити грошовим ви-
купом, як то було в інших правових системах: «І не беріть ви-
купу за душу вбивці. Лиходій, якому належить померти, але він 
має бути страчений» (Бемідбар, XXXV, 31). Тора не передбачає 
колективного покарання на смерть в рамках однієї сім’ї: «Хай не 
будуть умертвлені батьки за дітей і діти не будуть умертвлені 
за батьків — кожного слід піддавати смерті за його гріх» (Два-
рим, XXIV, 16). Смертну кару Тора передбачає навіть за дії, які 
не вчинені приреченим на смерть: «І якщо бик буде битливим 
і вчора і третього дня, і попередили його господаря, але той не 

1 Ibid. — С. 558.
2 Ibid. — С. 1030.
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вберіг, і вб’є бик чоловіка чи жінку, то бика слід побити камін-
ням, а господаря його слід стратити» (Шмот, XXI, 29) і т. д.

Не гуманніший підхід до життя людини і в інших релігіях, 
і не лише європейського континенту. Сьогодні досить пошире-
ною є думка про особливе, гуманістичне ставлення до життя 
людини в традиціях і звичаях Індії. Як справедливо зазначає 
відомий фахівець індуського права Н. Крашеннікова, неод-
нозначне ставлення до людини простежується вже в індуїзмі: 
«Прикладом подвійного ставлення до людини як особистості в 
індуїзмі, на відміну від західної християнської культури, може 
служити ставлення до найважливішого з прав людини — її 
права на життя. Це право в Індії з найдавніших часів не лише 
не заперечувалось, а й всебічно оберігалось, гарантувалось в 
дхармашастрах, приписами про жорстоке покарання вбивць, 
насильників та ін.»1.

Усе це так, але саме гарантії життя «жорстокими покаран-
нями» за різного роду замахи на це життя робили гарантії не 
менш вбивчими, ніж самі вбивства. Вони фактично привчали 
людину, що вбивство — це нормально. А в індійських віруван-
нях (на відміну від християнських, де самоцінність людського 
буття випливала вже з його однократності) життя розглядаєть-
ся поряд зі смертю, як два стани; з них життя — то є тимчасовий 
стан, під час якого слід прагнути до більш високої цінності — 
духовної свободи, яку можна досягти лише за межами земного 
життя2.

У індійських віруваннях, ідеологіях і філософських тракту-
ваннях життя і смерті досить часто можна зустріти ситуацію, 
коли високогуманістичні заклики сусідують з банальними 
провокаціями вбивств. Для цього варто звернутися до най-
більш відомого і цитованого джерела давньоіндійської літе-
ратури — «Законів Ману». Тут можна зустріти неймовірну 
кількість вбивств, але про них йдеться без будь-якого засуд-
ження: «Викрадення з будинку дівчини, яка кричить і плаче, 

1 Права человека. Итоги века, тенденции перспективы. — М., 2002. — С. 329.
2 Ibid.
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яке супроводжується вбивствами, пораненнями і руйнування-
ми, називається обрядом ракшаса» (ІІІ, 33); «людина, яка через 
нерозум пролила кров невоюючого брахмана, піддається після 
смерті найбільшим мукам» (IV, 167); «Убивство при жертвоп-
ринесенні — не вбивство» (V, 39); «не слід бажати смерті, не 
слід бажати життя» (VI, 45); «але хто по дурості ненавидить 
його, без сумніву, гине, тому що цар вживає заходів для його 
загибелі» (VII, 12); «п’ятеро він вбиває при кривосвідченні 
відносно худоби, десятьох вбиває при кривосвідченні відносно 
корів, сотню вбиває при кривосвідченні відносно коней, тися-
чу — при кривосвідченні відносно людей»; «тим, хто образливо 
висловлюється про їх імена і походження, необхідно увіткнути 
в рот металевий розжарений прут довжиною в двадцять паль-
ців» (VIII, 271), «в рот і вуха тому, хто гордовито повчає брах-
манів їх дхармі, нехай цар накаже влити кипляче масло» (VIII, 
272); «тому, хто плюнув з нахабства (на вищих), слід наказати 
вирізати обидві губи, хто облив сечею — дітородний орган, у 
того, хто зіпсував повітря — задній прохід» (VIII, 282); «при 
викраденні родовитих людей і особливо жінок, а також кращих 
коштовних камінців [злочинець] заслуговує смертної кари» 
(VIII, 323); «вбивство вбивці — відкрите чи таємне — ніколи не 
буде для того, хто вбив, гріхом» (VIII, 351); «небрахман, винний 
в перелюбстві, заслуговує смертної кари» (VIII, 359); «якщо 
жінка, яка знахабніла від вельможності родичів і [своїх] пере-
ваг, зраджує своєму чоловіку, хай цар накаже затравити її соба-
ками на багатолюдному місці» (VIII, 371); «чоловіка-злочинця 
хай накажуть смалити на розпеченому металевому ложі; нехай 
підкидають під нього дрова, поки не згорить лиходій» (VIII, 
372); «шудра, який є коханцем жінки двічі народжених варн, — 
яку оберігають чи не оберігають, — позбавляється: якщо тієї, 
що не оберігається — дітородного члена і всього майна, якщо 
тієї, що оберігається — всього, навіть життя» (VIII, 374); «якщо 
вони (вайшій або кшатрій — В. Б.) согрішили з брахманкою, що 
оберігається, вони повинні бути покарані як шудра, або спалені 
на вогні з сухої трави» (VIII, 377); «тих, хто складає брехливі 
накази, підкуповує його радників, вбиває жінок, дітей, старих 
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людей, а також хто служить його ворогам, цар має стратити» 
(ІХ, 232); «навіть тих, хто в селах дає їжу ворогам, дає місце для 
схованки їх знаряддя, слід звеліти стратити» (ІХ, 271); «кого 
піймано із краденим і зі злодійським інструментом, хай цар ве-
лить стратити, не вагаючись» (ІХ, 270); «цар має, після відру-
бування обох рук, звеліти посадити на гострий кіл тих злодіїв, 
які чинять крадіжку вночі, зробивши пролом в стіні» (ІХ, 276); 
«при першій крадіжці треба звеліти відрізати у злодія два паль-
ці, при другій — руку і ногу, при третій він заслуговує на смер-
тну кару» (ІХ, 277) і т. д.

Не дивно, що при такому ставленні до людського життя 
в Індії майже до кінця ХХ століття зберігалася традиційно-
релігійна практика «саті» — самоспалення жінки після смерті її 
чоловіка; і це незважаючи на її заборону законом ще у 1828 р.

Не менш контрастним ставлення до життя було і в сусідньо-
му Індії Китаї, у якому діалектика єдності протилежностей 
«життя — смерть» завжди набирала максимально можливих 
значень. Досить популярними є твердження, що основополож-
ним у вченні Конфуція (551–479 рр.) є принцип жень — лю-
динолюбство, людяність, гуманізм; і що Мо-цзи (479–400 рр.) 
жалкував: «Є багато батьків і матерів, є багато вчителів і бага-
то правителів, а людинолюбних серед них мало»1. Гуманістам 
близькі слова Лао-цзи: «Добре військо — засіб, який породжує 
нещастя, його ненавидять всі істоти»2. Але давньокитайська 
філософія життя — це не тільки пропаганда гуманізму, люди-
нолюбства. Давньокитайська державна філософія знала і про-
тилежний погляд на життя. Шан цзюнь шу («Книга правителя 
області Шан» — IV ст. до н. е.): «Одного людинолюбства чи 
справедливості ще не досить для того, щоб добитися доброго 
управління... Якщо армія ...обезголовить більше восьми тисяч 
чоловік, вона виконала свій обов’язок. ...Якщо хто-небудь обез-
головить в бою трьох ворогів, голови (обезголовлених ним) 

1 История государственно-правовых учений / отв. ред. В. В. Лазарев. — М., 2006. — 
С. 92.
2 Лао-цзи. Дао де цзин, § 31.
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вивішуються на три дні»1. Не варто думати, що пропаганда 
жорстокості була винятковою, оскільки стосувалась методів 
ведення війни. І в мирний час вважалося, що чим більше смер-
тних кар, тим більш слухняним буде народ: «Колишні прави-
телі вводили смертну кару, вирізання колінних чашечок і тав-
рування, (але все це) не на шкоду народу, а задля винищення 
зла і злочинів, тому що немає кращого засобу винищити зло і 
злочини, ніж суворі покарання»2.

Буддизм, як течія в китайській релігії і філософії, також 
проголошує основним своїм кредо заборону шкоди живим іс-
тотам, але це не сильно впливало на пом’якшення ставлення до 
людського життя. Практично в усіх державах без винятку про-
тягом усієї історії їх існування кримінальне правосуддя було 
сферою панування світської влади, а тут більш вагомими були 
доцільність і інтерес, ніж релігійно-етичні постулати. Правда і 
засновники релігій, як і їх теологічні послідовники, як тільки їх 
релігія ставала державною чи принаймні панівною в державі, 
методом тлумачення основних релігійних постулатів знаходи-
ли можливість, а коли потрібно, то і обов’язковість: служби в 
армії, вбивства ворога, смертної кари і т. д.3

Авторитет релігії формував відповідні погляди мислителів, 
в концепціях яких ідеї права людини на життя сусідили з імпе-
ративними можливостями держави (і не тільки!) позбавити її 
цього права, як і самого життя. Реальність позбавлення люди-
ни життя переважала в теорії і практиці над необхідністю його 
захистити, забезпечити чи гарантувати. І вже починаючи з XVI 
ст. право на життя починає зміцнювати свої позиції, проте лише 
на доктринальному рівні.

Т. Гоббс (1588–1679 рр.) формулює його як природний закон: 
«Природний закон (lex naturalis) є припис або знайдене розумом 

1 Книга правителя области Шан. — М., 1993. — С. 215, 217–218.
2 Ibid. — С. 207.
3 Генезу католицьких поглядів на ці питання див.: Eppstein J. The Catholic Tradition 
of the Law of Nations. Burne Oates and Washbourne LTD. — Lоndon, 1935. — P. 29–48, 
65–148.
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загальне правило, згідно з яким людині заборонялося робити 
те, що є згубним для її життя або те, що позбавляє її засобів до 
збереження, і упускати те, що вона вважає найкращим засобом 
для збереження життя»1. Але це право (на життя, у Гоббса — на 
самозбереження) не є абсолютним. Воно коригується правом 
покарання. І хоч право покарання також не є абсолютним (Гоббс 
передбачає цілу систему винятків — не є покаранням: особиста 
помста; збиток, нанесений приватними особами; неувага з боку 
держави, непросування по службі; зло, нанесене з уповноважен-
ня держави, але без судового рішення; зло, нанесене узурпа-
тором влади на основі рішення суду; зло, нанесене без намірів 
примусити дотримуватися закону; згубні наслідки для жертви, 
коли вона намагалася нашкодити іншим; перевищене зло для 
злочинця, якщо воно має наслідком благо; більше покарання, 
ніж то передбачено законом; зло, нанесене за злочин до видан-
ня закону, який передбачає за такий злочин покарання; збиток, 
нанесений представнику держави; зло, нанесене запеклому во-
рогу держави2), воно передбачає непропорційно високу міру за 
правопорушення, зокрема смертну кару. Смертна кара у Гоббса 
хоч і достатньо вагоме тілесне покарання, але не дуже жорстко 
врегульоване: «Смертна кара буває простою або поєднаною з ка-
туванням. ...Якщо за застосуванням покарання наступає смерть, 
вчинення якої не входило в наміри того, хто застосовував пока-
рання, то покарання не слід розглядати як смертну кару»3.

Вольтер (1694–1778 рр.) вже саме катування, як фактор от-
римання інформації, не сприймає: «Є абсурдним застосовувати 
катування задля з’ясування правди, рівноцінно тому, що і нака-
зувати призначити дуель для звинуваченого...Часто здоровий 
і винний витримає ордалії, в той час як слабкий і невинний не 
витримує їх4!

1 Гоббс Т. Избранные произведения: в 2 т. — М., 1965. — Т. 2. — С. 155.
2 Ibid. — С. 325–327.
3 Там само. — С. 328.
4 Ishay M. R. The History of Human Rights. From Ancient Times to the globalization Era. 
University of California Press. Berkeley. — London, 2004. — P. 87.
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Питання життя і смерті на терезах права у XVIII ст. обгово-
рюється з чітким виокремленням з нього релігійних витоків. 
Тут принцип «Бог дав життя людині і лише Він може його за-
брати» — майже не діє. Для Ж.-Ж. Руссо (1712–1778 рр.) жит-
тя — «найважливіший дарунок природи», але коли він розгля-
дає його в системі правових взаємин «індивід — держава», тоді 
діє інша закономірність. Коли ж індивід брутально порушує 
суспільний договір, держава має право вилучити його з сус-
пільства, і якщо порушення це буде занадто великим, то і на-
завжди: «Смертна кара, яку застосовують до злочинців, може 
розглядатися приблизно з такої самої точки зору: людина, щоб 
не стати жертвою вбивці, погоджується померти в тому випад-
ку, якщо сама стане вбивцею. Згідно з цим договором, далекі 
від права розпоряджатися своїм власним життям люди праг-
нуть, щоб його убезпечити; і не варто допускати, що хто-небудь 
із договірних заздалегідь вирішив дати себе повісити».

Утім, будь-який злочинець, який замахнувся на закони сус-
пільного стану, стає в силу його злочинів бунтівником і зрадни-
ком вітчизни; він перестає бути її членом, якщо порушив її зако-
ни; і навіть він веде війну проти неї. Тоді збереження Держави 
несумісне зі збереженням його життя; потрібно, щоб один із 
двох загинув, а коли вбивають винного, то його знищують не 
стільки як громадянина, скільки як ворога. Судова процедура, 
вирок — це доказ і визнання того, що він порушив суспільний 
договір і, отже, не є більше членом Держави»1.

Показово, що думки Ж.-Ж. Русо з цього приводу в кін-
ці XVIII ст. вже ставилися під сумнів навіть серед його при-
хильників. Т. Пейн (1737–1809 рр.) переконливо довів, що 
жорстокість лише породжує жорстокість у відповідь. Якщо 
можновладці підтримують жорстокі міри покарань своїх спів-
вітчизників, прийде час, коли і вони можуть потрапити під ці 
покарання. На прикладі масових вбивств революційної Фран-
ції він запитує: «Чому люди вирішили обрати такий спосіб по-

1 Ж.-Ж. Руссо. Оправе жизни и смерти : в кн. : Ж.-Ж. Руссо. Трактаты. — М., 1969. — 
С. 175.
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карання?». І дає відповідь: «Вони навчилися цього від урядів, 
за яких жили, і відплатили тим самим покаранням, яке звикли 
бачити. ...Можливо, хтось хоче сказати, що для мерця вже не 
має значення, що з ним зроблять після його смерті, але це має 
значення для живих. Таке покарання мучить їхні почуття або 
обтяжує їхні серця, але у будь-якому разі воно навчає їх, як тре-
ба карати, якщо влада потрапить до них у руки.

Потрібно відкласти сокиру і навчити уряди гуманності»1.
XVIII століття ще не відкидало смертної кари, але вже підня-

ло це питання принаймні в трьох аспектах: а) не ототожнювати 
вбивство з покаранням; б) при визначенні покарання керува-
тися принципами гуманності; в) не зловживати застосуванням 
смертної кари. Питання були поставлені, але відповідь на них 
мали дати в наступні століття.

Для гуманістів ХІХ ст. з усього можливого, що їм переда-
вали мислителі XVIII ст., була найбільш прийнятною концеп-
ція італійського просвітителя, юриста і публіциста Ч. Беккаріа 
(1738–1794 рр.). Захопившись ідеєю суспільного договору, він 
«перевірив» на ній основоположні погляди Ф. Бекона, Т. Гоббса, 
Дж. Локка, Д. Юма, Ш. Монтеск’є та інших своїх попередників 
і дійшов висновку, що в кожному суспільстві принципово сти-
каються дві цінності, які обов’язково слід захищати: «загальне 
благо» і безпека та свобода громадянина. Як бути, коли захист 
«загального блага» брутально нехтує правами і свободами гро-
мадянина і, навпаки, коли захист останніх суттєво шкодить 
«загальному благу», а, отже, правам і свободам більшості. Ці 
та інші питання стали лейтмотивом його основної праці2. У ній 
він спробував довести можливість гармонійного поєднання 
інтересів суспільства і особи за умови, якщо: братиметься до 
уваги, що більшість злочинів мають своїх провокаторів-попе-
редників: бідність, неосвіченість, відсутність їжі, ліків и т. п., 
свавілля влади та ін.; винність у злочині часто доводиться всу-
переч вимогам закону: професійна некомпетентність слідчих, 

1 Пейн Т. Права людини. — Л., 2000. — С. 37.
2 Беккариа Ч. Б. О преступлениях и наказаниях. — М., 1939.
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їх жорстокість, обвинувальна форма доказів і т. п.; сама систе-
ма покарання несправедлива, оскільки a priori допускає інкві-
зиторські методи слідства і волюнтаристське проголошення 
результатів, коли більше цікавлять не дії жертви, а вирвані під 
насильством слова і зізнання. Ч. Беккаріа сформулював основ-
ні принципи, на яких функціонують судові системи сучасних 
демократичних держав і міжнародне судочинство: досягнення 
пропорційності між покаранням і вчиненим правопорушен-
ням; покарання має впливати на правопорушників не своєю 
жорстокістю, а невідворотністю; покарання має будуватися на 
чітких і зрозумілих законах, з яких правопорушник має чітко 
передбачати правові наслідки своїх дій; покарання має виходи-
ти з принципів справедливості і гуманності. Керуючись своїм 
кредо: кількість дій, які підпадають під визначення «злочин», 
слід максимально скоротити у кримінальному законодавстві, 
він при цьому додавав: «Тут дилема не є новою: або злочин до-
ведено, або ні; якщо злочин не доведено, тоді не має бути пока-
рання, яке вимагається для інших, як то встановлено законом... 
Якщо злочин не доведено, тоді невинна людина не має страж-
дати, оскільки, за законом, злочин такої людини не доведено... 
Більше того, чутлива, але невинна людина має схильність виз-
нати вину, якщо вона вірить в те, що їй не вдасться уникнути 
болю»1.

Розуміючи, що якість слідства не скрізь і не скоро вдасться 
підняти до бездоганної, і невинних людей продовжуватимуть 
карати, він виступив за скасування смертної кари, де помилка 
має найбільш непоправні наслідки.

Втім заклик гуманіста не було почуто. Держави продовжува-
ли удосконалювати майстерність і жорстокість вбивства людей. 
Історія не знає жодного іншого виду покарання, який би так ре-
тельно удосконалювався, з намаганням добитися максимально 
відчутного ефекту страждань, як то було у випадку смертної 
кари. Залучено було все, що негативно із максимальним болем 
діє на людський організм: зварити, спалити, засмажити, втопи-

1 Iskay M. R. — P. 87.
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ти, отруїти, закопати живцем, замурувати, кинути на поталу 
хижакам, задушити, розірвати, розіп’яти — цей перелік можна 
продовжувати до безкінечності. Але кожний із вказаних буде 
надто загальним видом вбивств, кожний з яких поділяється на 
десятки підвидів, сотні форм і тисячі різновидів.

Ситуація не змінювалася практично до ХХ ст. Першим 
«протвережуючим» ефектом стали результати Першої світової 
війни, у якій втрати збройних сил всіх держав-учасниць станови-
ли близько 10 мільйонів осіб. Противники смертної кари досить 
швидко підрахували, що, коли цю цифру поділити на кількість 
учасників цієї війни та кількість років ведення, то виходить, що 
на одну державу–учасницю найбільш широкомасштабного зб-
ройного конфлікту за всю історію людства припадає в середнь-
ому 67 000 вбивств на рік. Цифра значно менша, ніж загинуло 
осіб у кожній із високорозвинених країн на той час за такий же 
період, і вагома частка в ній — убивство через смертну кару.

Війна не тільки розколола світове співтовариство на пе-
реможців і переможених, вона «прив’язала» право на життя 
до подій суто воєнного характеру і зняла його актуальність у 
мирний час. Щодо воєнного періоду, то тут і політики поча-
ли висловлювати свою підтримку праву на життя. Їх конфор-
мізм досить переконливо відчувається у вислові В. Черчілля: 
«Людство ніколи ще не було в такому становищі. Не досягнув-
ши значно більш високого рівня доброчесності і не користую-
чись значно більш мудрим керівництвом, люди вперше отри-
мали в руки таку зброю, за допомогою якої вони без похибки 
можуть знищити все людство. Таке досягнення всієї їх славної 
історії, усіх славних трудів попередніх поколінь. І люди доб-
ре зроблять, якщо зупиняться і задумаються над всією цією 
новою відповідальністю. Смерть стоїть напоготові, слухняна, 
очікуюча, готова служити, готова змести всі народи «en masse», 
готова, якщо це потрібно, стерти в порошок, без будь-якої надії 
на відродження, все, що залишилось від цивілізації. Вона чекає 
лише слів команди»1.

1 Черчилль У. Мировой кризис. — М.— Л., 1932. 
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Визнання В. Черчілля не вплинуло на ставлення до питань 
війни, вбивства людей, на збільшення прихильників захисту 
права на життя. Більше того, не без його участі була розв’язана 
Друга світова війна. Втім, що йому вдалося зробити — це пе-
ревести стрілки захисту життя людини на перипетії воєнних 
обставин. Натомість в період між двома світовими війнами пи-
тання права людини на життя практично не піднімалося, коли 
йшлося про рішення держави і, зокрема, такі, як смертна кара. 
Більше того, її прихильники досить часто як аргумент наводи-
ли те, що найбільш шановані захисники прав людини вважали 
смертну кару необхідним атрибутом навіть демократичного 
суспільства. Окрім вже згаданих Вольтера, Ж.-Ж. Руссо поси-
лалися на Дж. Локка, який вважав, що життя можна позбавля-
ти, якщо хтось замахнеться на природні права іншого: «Кожна 
провина має каратися законом і з такою жорстокістю, наскільки 
це необхідно, щоб покінчити зі злом злочинців»1; нерідко за цю 
мету виступав також І. Кант, який, хоч і розумів право на жит-
тя як категоричний імператив, тим не менше був переконаний: 
«якщо індивід вчинить вбивство, він має вмерти»2 та ін. Знадо-
билося ще, щоб людство пройшло крізь жахи Другої світової 
війни, втратило біля 55 млн осіб, з них майже 30 млн мирного 
населення, щоб зрозуміти, що право людини на життя — це не 
забаганка народів, а їх імперативна вимога до влади.

Особливості створення ст. 2 Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод (далі — Європейська кон-
венція, ЄКПЛ). Сьогодні досить популярною є теза, що право 
на життя бере свої витоки у епосі Просвітництва. Твердження 
достатньо сумнівне, якщо його не будувати винятково на пог-
лядах Ч. Беккаріа, та й він говорив більше про жорстокість і 
несправедливість смертної кари, ніж про право на життя, яке 

1 Ishay M. R. — P. 88.
2 Кант B. Метафизика нравов в двух частях. 1797. Часть первая. Метафизические 
начала учения о праве. Соч. в 6 т. Т. 4, ч. 2. – М., 1965. — С. 258. Критику концепції 
Ч. Беккаріа, якого він називає «сентиментально пихатим софістом», див. на с. 260—
263.
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могло б породжувати відповідні обов’язки держави. Основні 
ідеологи Просвітництва (Ж.-Ж. Руссо, Г. Гроцій, Хр. Томазій, 
Г. Лейбніц, Хр. Вольф та ін.) більше приділяли уваги доведен-
ню адекватності смертної кари на злочин, ніж її скасуванню. 
Практично всі вони були за сильну, могутню державу, а отже 
індивід, який цьому не сприяє, має нести за це відповідне пока-
рання. Коли фашизм прийшов до влади із пропагандою ідеї «де-
ржави як живого організму нації» (А. Гітлер, «Моя боротьба») 
чи націонал-соціалізму як «вищого досягнення вищої раси» 
(Р. Гесс), для утвердження яких далі потрібні були концентра-
ційні табори і душогубки, мало хто з юристів говорив про право 
на життя навіть за межами фашистських держав (як виняток 
можна вказати на Р. Кассена, П.-А. Тайтжена та деяких інших, 
хоч в цілому кількість юристів, які не визнали фашизм, пере-
важала). Саме жертви концентраційних таборів були тими, хто 
надав смисл і значення руху за визнання права людини на жит-
тя, за обмеження владних повноважень держави у цій сфері.

Проте саме розуміння права на життя як права, яке передба-
чає певні обов’язки інших щодо носія цього права, викристалі-
зувалось не одразу. У будь-якому разі в такому формулюванні 
воно не стояло перед ініціаторами укладення ЄКПЛ. Творці 
ЄКПЛ вважали, що перед ними стоїть більш складна пробле-
ма: як узгодити європейські проекти з прав людини (проекти 
напрацьовувалися як громадськими об’єднаннями, так і між-
державними структурами) із Загальною декларацією прав лю-
дини ООН (далі — Декларація прав людини) і проектами Кон-
венції про громадянські і політичні права людини (між якими 
в свою чергу було багато неузгодженостей, але на основі яких 
в рамках Ради Європи вирішили створювати свою конвенцію), 
з положеннями національного законодавства (які різнилися 
до рівня взаємовиключення) і при цьому виробити оптималь-
ний механізм гарантування хоч би основних (спочатку право 
на життя у такій редакції до них не потрапляло ) прав і свобод 
людини.

У проекті ЄКПЛ, підготовленому Міжнародною Радою 
Європейського Руху, Консультативній Асамблеї Ради Євро-
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пи пропонувалось погодитись на проект Конвенції, за яким 
«кожна держава гарантуватиме всім особам в межах її тери-
торії... право: а) безпеки життя і здоров’я»1. Працюючи над 
цим завданням, розробники ЄКПЛ вважали, що задекла-
роване Міжнародною Радою Європейського Руху завдання 
об’єднання всієї Європи («бар’єри, які відділяють вільні де-
ржави від інших Європейських народів, не можуть сприй-
матися як постійні. Наша мета — це союз задля свободи всіх 
народів Європи»2) — основоположне, але поставлені занадто 
високі вимоги до кожного («Жодна держава не буде прийня-
та в Європейський Союз, якщо вона не визнає основних при-
нципів Хартії прав людини і, якщо не задекларує, що вона го-
това зв’язати себе забезпеченням їх застосування»3) можуть 
затягнути формування такого об’єднання. Тому розробники 
взяли курс на те, що краще проголосити менше прав людини, 
дотримання яких вони гарантують, але таких, які всі зможуть 
забезпечити. Виступаючи перед депутатами Консультатив-
ної Асамблеї, колишній міністр юстиції Франції, колишній 
в’язень гітлерівських концентраційних таборів, П.-А. Тай-
тжен визнавав: «Нам потрібні роки взаємного порозуміння, 
вивчення і колективного експериментування, навіть багато 
років спроб і, можливо, без жодних надій на успіх, щоб сфор-
мулювати завершені і загальні визначення всіх свобод і всіх 
прав, які Європа здатна забезпечити європейцям. Давайте 
тому відмовимося зараз від привабливого максимуму. Поли-
шивши це, проте, задовольнімося привабливим мінімумом, 
якого ми можемо досягти у дуже короткий період і який по-
лягає у визначенні семи, восьми або десяти фундаментальних 
свобод, які є важливими для демократичного способу життя і 
які наші країни зможуть гарантувати для всіх їх народів»4.

1 Collected Edition of the «Travaux Préparatoires» of the European Convention on Human 
Rights. — Vol. I. —Martinus Nijhoff. The Haguе, 1975. — P. 296.
2 Ibid, p.p. XXII–XXIV. 
3 Ibid, p. 44.
4 Ibid, p. 44.
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Визначений в такий спосіб порядок підготовки проекту 
ЄКПЛ поставив розробників перед іншою дилемою: чи вичле-
нити такі права з тих, що вже прийнято вважати окремими 
правами (але тоді є небезпека нерозуміння того, звідки і як ці 
«нові» права з’явилися), чи їх (існуючі права) об’єднати в більш 
загальні положення. Розробники спочатку пішли шляхом уза-
гальненого права, згідно з проектом Міжнародної Ради Євро-
пейського руху – «безпеки життя і здоров’я». Але вже на пер-
ших етапах їх роботи виявилося, що «безпеку життя і здоров’я» 
кожний розуміє по-своєму і, зрозуміло, в такій ситуації важко 
добитися гарантії дотримання цього права.

Розробник проекту ЄКПЛ в рамках Консультативної асамб-
леї, вже згадуваний вище П.-А. Тайтжен, запропонував назвати 
його «правом безпеки особи»1, яке держави здатні гарантувати, 
а Рада Європи — контролювати дотримання. Але тут же виник 
ряд питань, на які у розробників або не було відповіді, або різні 
бачення. Чи таке визначення цього права «буде настільки зро-
зумілим, що не залишить місця для сумнівів у його значенні і, 
будучи включеним до Хартії прав людини, розглядатиметься 
як верховне право для тих держав, які його схвалили» (п. Ед-
берг, Швеція)2; чи можна його віднести до основних прав і сво-
бод, які випливають з права (п. Файат, Бельгія)3; чи вдасться 
в цьому праві чітко визначити права держави до індивіда як 
то сповідують країни марксистської діалектики (п. Ланнунг, 
Данія; п. Антонопулос, Греція); чи охоплює право безпеки осо-
би біженців (п. де ла Валли-Пуссен, Бельгія, п. Жаке, Фран-
ція)4, кого слід розуміти під суб’єктами цього права: всіх гро-
мадян (очевидно, йшлося і про те, кого присудили до смертної 
кари), і чи входять сюди національні меншини (п. де ла Валли-
Пуссен, Бельгія); чи охоплює безпека особи безпеку її житла; 
як поширюватиметься право безпеки особи на ситуації воєн-

1 Ibid, p. 46.
2 Ibid, p. 74.
3 Ibid, p. 86.
4 Ibid, p. 94.
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ного періоду (п. Персіко, Італія)1; як буде співвідноситись пра-
во безпеки особи з її обов’язком сприяти безпеці суспільства 
(п. Максвелл-Файф, Сполучене Королівство)2; чи йдеться в 
цьому праві про безпеку особи, як про те, що вже є і від чого 
ми не можемо відступати, чи це тільки побажання на майбутнє 
(п. Мак-Енті, Ірландія)3; визнаючи це право, чи можуть держа-
ви висловлювати до нього застереження (п. Мак-Енті) і т. д.

Тривале обговорення показало, що учасники не зовсім ро-
зуміють, який смисл вкладається у право безпеки особи. З усіх 
пропозицій перевагу мали дві: 1) доручити правовому комітету 
визначитись з цього питання 2) діяти як то було зроблено при 
підготовці Загальної декларації з прав людини в рамках ООН. По 
першій пропозиції Консультативна Асамблея підготувала «Лист 
запитань, які пропонується проаналізувати правовому комітету» 
(22 серпня 1949 р.), у якому записала: «Чи повинен перелік сво-
бод, забезпечених колективними гарантіями на основі внутріш-
нього права кожної країни, включати: а) безпеку особи?..»4.

Друга пропозиція висловлювалась різними доповідачами 
в ході обговорення і, слід зазначити, не завжди знаходила під-
тримку колег, які остерігались наразитись на ті самі проблеми, 
які спіткали творців Загальної декларації прав людини. Тим не 
менше з обговоренням теми міцніло переконання, що все-таки 
слід керуватися положеннями Загальної декларації. Правда, 
депутати Консультативної Асамблеї нерідко плутали її поло-
ження з положеннями проекту Міжнародної конвенції про 
права людини, яка також розроблялась в рамках Комісії між-
народного права ООН і яка, як вважали наївно депутати, вже 
готова до завершення. «Уже зараз, — закликав п. Фостер, Спо-
лучене Королівство, — у червні 1949 р., циркулює документ, 
який я маю тут, це проект Міжнародної конвенції про права 
людини, направлений Урядам для їх коментарів, і є надія, що 

1 Ibid, p. 112, 114.
2 Ibid, p. 118.
3 Ibid, p. 140.
4 Ibid, p. 160.
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після отримання таких коментарів робота Комісії міжнарод-
ного права буде завершена, і що Економічна і Соціальна Рада 
отримає його для вирішення у 1950 р.»1 Депутат не знав, що 
станеться це через 17 років, в той час як ЄКПЛ давно завоює 
собі заслужений авторитет.

Очевидно, дехто з депутатів не вірив в це і пропонував керу-
ватися положеннями Загальної декларації прав людини. Пер-
шим, хто вийшов на таку пропозицію, був автор проекту Єв-
ропейської конвенції з прав людини, підготовленої на основі 
проекту Міжнародної Ради Європейського Руху П.-А. Тайт-
жен. ЄКПЛ і визначена правовим комітетом Консультатив-
ної Академії Ради Європи процедура, вважав він, «будуть 
гарантувати всім особам, які мешкають в рамках метрополь-
ної території держав-членів, фундаментальні права і свободи, 
визначені нижче: …безпеки особи відповідно до статей 3, 5 і 
8 Загальної декларації прав людини, схваленої Генеральною 
Асамблеєю ООН»2.

Пропозиція відповідала загальному настрою депутатів, але 
вони також розуміли, що в ній криється щонайменше дві про-
блеми. По-перше, це сфера дії статті в такому визначенні. Де-
кларація прав людини проголошувала у ст. 3: Кожна людина має 
право на життя, на свободу і на особисту недоторканність; ст. 5: 
Ніхто не повинен зазнавати тортур або жорстокого, нелюдсько-
го або такого, що принижує гідність, поводження і покарання; 
ст. 8: Кожна людина має право на ефективне поновлення у пра-
вах компетентними національними судами в разі порушення її 
основних прав, наданих їй конституцією або законом. Це знач-
но розширювало сферу дії права безпеки особи і розмивало той 
об’єкт дії, про який говорили багато депутатів — безпека життя 
людини. По-друге, відсилання до Загальної декларації мало в 
чому допомагало, оскільки країни — розробники Європейської 
конвенції висловлювали свої зауваження саме до цих статей 
під час підготовки Декларації прав людини в рамках ООН.

1 Ibid., p. 94. 
2 Ibid, p. 166, 168.
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Депутат від Сполученого Королівства п. Ангоуд-Томас пря-
мо заявив, що «він хотів би знати погляди тих, хто працював 
над нею в ООН. Я думаю, він не знав про роботу Європейсько-
го Руху, яка базувалась на повному врахуванні всіх підготовчих 
матеріалів ООН. Існує величезний зв’язок документальних 
матеріалів, використаних у цій роботй. Наскільки він знає, Де-
кларація прав людини була схвалена у грудні 1948 р., і до цього 
вони мали перед собою пропозиції Сполученого Королівства і 
Франції, пропозиції від департаменту прав людини і від Секре-
таріату, і що був Меморандум про реалізацію»1.

Оскільки час підганяв, то правовий комітет Консультативної 
Асамблеї погодився на пропозицію П.-А. Тайтжена (на той час 
разом з Д. Максвелл-Файфом, Сполучене Королівство, чи не 
найбільш авторитетні розробники проекту ЄКПЛ, і не тільки в 
правовому комітеті, а й в Консультативній Асамблеї в цілому) 
так записати в протокол обговорення цього питання: «1. вирі-
шили щодо безпеки особи так, як це викладено у статтях 3, 5 
і 8 Загальної декларації прав людини, схваленої Генеральною 
Асамблеєю ООН (пропозиція п. Тайтжена)»2. У такому фор-
мулюванні П.-А. Тайтжен включив це право, як доповідач, у до-
повідь Консультативної Асамблеї Ради Європи3, саме так воно 
було занесене у документ 77 Консультативної Асамблеї пер-
шої сесії 5 вересня 1949 р.4 Але під час обговорення все біль-
ше депутатів схилялися обмежити сферу дії цього права лише 
об’єктом ст. 3 Загальної декларації прав людини. «Які такі пра-
ва, які ми зобов’язані сьогодні утвердити? — запитував депутат 
від Франції п. Жаке. — ...Всі мають рівне право на життя, сво-
боду і особисту недоторканність»5. І вже в доповіді Консульта-
тивної Асамблеї Ради Європи, яку, до речі, підготував той же 
П.-А. Тайтжен (документ А290) знаходимо: «Комітет з право-

1 Ibid, p. 94.
2 Ibid, p. 172.
3 Ibid, p. 206.
4 Ibid, p. 228.
5 Ibid, p. 134.
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вих і адміністративних питань... бере до уваги наступну стат-
тю Декларації прав людини: ст. 3. Кожний має право на життя, 
свободу і безпеку особи»1. Чи не вперше статті 5 і 8 Декларації 
прав людини виділені з концепції права на життя, яка виробля-
лась в труднощах і подоланні суперечливих позицій: спочатку 
в Комітеті з правових і адміністративних питань у Консульта-
тивній Асамблеї Ради Європи, а згодом і в Комітеті міністрів 
Ради Європи.

Неоднакове правове навантаження статей 3, 5 і 8 Загальної 
декларації прав людини в розкритті сутності права на життя 
змусило розробників Європейської конвенції аналізувати всі 
позитиви і негативи формулювання вказаних трьох статей Де-
кларації прав людини. Їх виявилося чимало. Основну увагу 
вирішили приділити підготовчим матеріалам, якими керува-
лися розробники Загальної декларації. Проте і тут виявилися 
свої питання. Комітет по виробленню проекту Комісії з прав 
людини, очевидно, також мав надію полегшити свою роботу, 
взявши за основу національні конституції держав — членів 
ООН. Але виявилося, що такий підхід буде слабкою допомо-
гою. Переважна більшість конституцій держав-членів взагалі 
не згадували це право. Лише у 24 конституціях прямо чи майже 
безпосередньо йшлося про право на життя. Досить повно (хоч 
також без згадки, що це є правом) говорилося про це у Консти-
туції Польщі від 17 березня 1921 р., ст. 95: «Республіка Польща 
гарантує в межах її території всім без різниці походження, на-
ціональності, мови, раси або релігії, повний захист життя...»2 
Близькими до цього були формулювання Конституції Гватема-
ли від 11 березня 1945 р. (ст. 23: «Держава захищає існування 
людей першочерговим чином. Власті Республіки існують для 
підтримки жителів в задоволенні їх прав, серед яких в першу 
чергу життя»)3, Конституції Ірану (Додатковий Основний за-
кон з доповненнями від 12 грудня 1925 р., ст. 9: «Всі індивіди 

1 Ibid, p. 196.
2 E/CN.4/AC.1/3/Add.1, p. 18.
3 Ibid, p. 16.
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захищені і їм гарантовані життя, власність, домівки і гідність 
від будь-якого втручання, і ніхто не може їм у цьому завадити 
інакше, ніж то передбачено законами країни»)1 і Конституції 
Китаю, доповненій в грудні 1946 р. (ст. 15: «право на існуван-
ня... має бути гарантоване людям»)2.

Конституції інших держав торкалися права на життя в кон-
тексті заборони, дозволу чи обмеження смертної кари. При цьо-
му слід зазначити, що в цілому тут політику диктували лати-
ноамериканські держави, запозичити конституційні приписи 
яких європейські держави не були готові. На відміну від Євро-
пи більшість латиноамериканських країн засуджували смертну 
кару, а тому або відмовлялися від неї, або суттєво обмежували 
випадки можливого її застосування. Заборону смертної кари ті, 
хто таке проголошував, пояснювали здебільшого релігійними 
мотивами. У конституціях же проголошувались досить чіткі 
імперативи, як-то: Конституція Колумбії від 4 липня 1886 р., 
ст. 29: «Законодавство не може вдаватися до смертної кари в 
будь-яких випадках»3; або Конституції Коста-Ріки від 7 грудня 
1886 р., ст. 45: «Життя людини недоторкане в Коста-Ріці»4; чи 
як в Конституції Еквадору від 30 грудня 1946 р., ст. 187: «Дер-
жава гарантує жителям Еквадору: 1) святість людського жит-
тя: смертної кари — не буде»5; Конституція Панами 1 березня 
1946 р. закріплювала у ст. 30: «Не буде смертної кари, експат-
ріації чи конфіскації власності»6.

Запропонувати щось більш ефективне в плані захисту прав 
людини на життя європейські представники не могли, оскільки 
лише депутати від Туреччини могли послатися на свою Конс-
титуцію від 20 квітня 1924 р., яка у ст. 71 закріплювала: «Жит-
тя, власність, честь і місце проживання є непорушні»7. Проте 

1 Ibid, p. 17.
2 Ibid, p. 15.
3 Ibid, p. 15.
4 Ibid.
5 Ibid, p. 16.
6 Ibid, p. 18.
7 Ibid, p. 18.
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європейці не могли сприйняти це положення серйозно, оскіль-
ки їх власні конституції, писані чи неписані, обходили смертну 
кару мовчанкою. Найбільш демократичні країни Європи, як на 
той час, передбачали до сотні правопорушень, за які виносило-
ся покарання у якості смертної кари. Досягненням демократії 
вони вважали те, що страту людини почали проводити не при-
вселюдно. Але Велика Британія вішала, Франція розстрілюва-
ла, відправляла на гільйотину, Німеччина і вішала, і відправ-
ляла на гільйотину, Іспанія застосовувала гарроту (задушення 
мотузкою чи металевим обручем) і т. д.

Представникам цих країн важко давалось розуміння: «Жит-
тя людини — недоторкане».

Їхньому розумінню важко давалися навіть ті положення ла-
тиноамериканських конституцій, які забороняли смертну кару 
«за винятком». Цей «виняток», який, як правило, був дуже зву-
жений, важко давався європейській правосвідомості. Щоправ-
да, Європа також могла запропонувати щось своє, але цей вибір 
обмежувався Грецією, Люксембургом, Швецією, меншою мірою 
Португалією і Румунією. Як правило, обмеження застосування 
смертної кари у європейських країнах значно поступалися тим, 
що були введені в латиноамериканських конституціях. Уже за 
цим критерієм підстави для діалогу по виробленню положення 
про право на життя в Загальній декларації значно звужува лися.

Європейці не розуміли і не допускали, як це можна зводи-
ти смертну кару лише до таких обмежених випадків, як-то пе-
редбачено: в Конституції Бразилії 18 вересня 1946 р., ст. 141: 
«Смертної кари не буде... За винятком смертної кари, яка за-
стосовуватиметься згідно з положеннями воєнного права під 
час війни з іноземною країною»1 чи Конституції Куби 18 жов-
тня 1940 р., ст. 25 якої закріплювала: «Смертна кара не засто-
совуватиметься. Проте злочини воєнного характеру, вчинені 
членами армійських сил, а також зрада або шпіонаж на користь 
ворога під час війни з іноземною державою її допускають»2. 

1 Ibid, p. 15.
2 Ibid.
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Досить розпливчастою була ст. 6 Конституції Домініканської 
Республіки, але в цілому вона не виходила за модель латино-
американських обмежень смертної кари: «Наступне встанов-
люється як недоторканність людської особи: 1-ше. Недоторкан-
ність життя. Смертна кара не може встановлюватися, як і ніщо 
інше не може застосовуватися для втрати фізичної цільності 
індивіда. Тим не менше закон має бути готовим встановлювати 
смертну кару для тих, хто під час війни з іноземною державою 
виявляється винним у вчинені злочину проти благополуччя 
національних збройних сил або за зраду чи шпіонаж на користь 
ворога»1.

У такому контексті йшлося про смертну кару у Конститу-
ції Гаїті 22 листопада 1946 р., ст. 5 якої закріплювала: «Життя і 
свобода гаїтянців є священними і мають поважатися індивіда-
ми і державою. Смертна кара не може встановлюватися за полі-
тичні злочини, окрім зради. Злочин зради включає будь-який 
акт, який полягає в застосуванні проти Республіки Гаїті, який 
сприяє ворогам Гаїті і надає їм допомогу і вигоди»2.

Детальніше питання смертної кари врегульовувалось Конс-
титуцією Гондурасу 28 березня 1936 р., ст. 31 якої закріплювала: 
«Смертна кара у Гондурасі скасовується; але на період станов-
лення каральної системи вона застосовуватиметься у справах, 
визначених законом, лише за батьковбивство, кровопролиття і 
зраду, коли остання вчинена свідомо під час походу. Покарання 
такого роду має назначатися за злочини після рішень апеляцій-
них судів, і відповідний лист має бути направлений у Вищий 
Суд Правосуддя для перегляду у випадках загальних злочинів 
і у трибунал Республіки, якщо злочин має воєнний харак-
тер. Вищий Суд Правосуддя так само, як і воєнний трибунал 
Республіки, приймає рішення лише після судового процесу». 
Стаття 44 конституції закріплювала «право на самозахист не-
доторканим»3.

1 Ibid, p. 18.
2 Ibid, p. 16–17.
3 Ibid, p. 17.



227

2. Критерії та стандарти застосування ст. 2 ЄКПЛ

Більш широкий набір випадків застосування смертної кари 
визначала Конституція Мексики 5 листопада 1942 р. Згідно 
зі ст. 22, «Смертна кара за політичні злочини і їм подібні за-
боронялась; а за інші види злочинів вона може назначатися, 
але лише за зраду Батьківщини у іноземній війні, батьков-
бивство, вбивство через віроломну зраду, навмисне вбивство 
або вбивство з користю, підпали, плагіати, повітряний розбій, 
піратство, і за злочини, які вчинені в особливо тяжких формах 
і воєнного характеру»1.

Вказана стаття Конституції Мексики приймалася під впли-
вом конституції Нікарагуа 22 березня 1939 р., яка в свою чер-
гу перейняла деякі формулювання у конституції Гондурасу. 
Стаття 36 Конституції Нікарагуа захищала життя людини за 
певних умов: «Життя людини недоторкане в Нікарагуа, але на 
період становлення тюремно-виправної системи смертна кара 
застосовуватиметься у справах, визначених законом, за зраду 
Батьківщини в іноземній війні, за злочини, вчинені в особливо 
тяжких формах і воєнного характеру, батьковбивство, підпали, 
розбій, піратство і кровопролиття»2. Ще одна латиноамери-
канська конституція (Конституція Уругваю 24 березня 1934 р.) 
по-своєму встановлювала заборону застосування смертної 
кари: «Смертна кара не буде застосовуватися до будь-якої осо-
би. Каральні інститути жодним чином не будуть вдаватися до 
застосування принизливих покарань, але застосовуватимуть їх 
лише до звинувачених і засуджених осіб, ставлячи за мету їх пе-
ревиховання, виправлення працею і попередження злочинів»3. 
Формально ніби смертна кара заборонялась, але фактично до-
пускалась за особливо тяжкі злочини, оскільки в таких випад-
ках не вважалась «принизливим покаранням».

З європейських держав лише три країни (Греція, Люксем-
бург і Швеція) забороняли смертну кару (як правило, за полі-
тичні злочини) через формулювання винятків. Конституція 

1 Ibid, p. 17–18.
2 Ibid, p. 18.
3 Ibid, p. 19.
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Греції 1 червня 1911 р., ст. 18: «Громадянська смертна кара ска-
совується. Смертна кара за політичні злочини, окрім складних 
злочинів, скасовується»1; Конституція Люксембургу з допов-
неннями від 15 травня 1919 р., ст. 18: «Смертна кара за політич-
ні злочини, громадянська смертна кара і таврування скасову-
ються»2; Конституція Швеції 6 червня 1809 р. з доповненнями 
від 30 червня 1933 р., ст. 16: «Король не позбавлятиме будь-
кого і не дозволятиме позбавлення будь-кого життя без судо-
вого розгляду і винесення вироку»3.

Європейським країнам більше підходила позиція тих лати-
ноамериканських держав, які дозволяли смертну кару і давали 
перелік випадків можливого її застосування, ніж забороняли і 
встановлювали окремі випадки. Але таких в Латинській Аме-
риці дуже мало: Конституція Болівії 28 жовтня 1988 р., ст. 25: 
«Смертна кара застосовуватиметься лише у випадках вбивства, 
батьковбивства і зради Батьківщини, під зрадою розумієть-
ся співробітництво з ворогом в час, коли держава перебуває в 
стані іноземної війни»4; Конституція Перу 29 березня 1933 р., 
ст. 54: «Смертна кара може застосовуватися за злочини зради 
Батьківщини, які визначаються як вбивства, і за всі злочини, 
які можуть бути встановлені законом»5.

Такий підхід (тобто чітко не встановлений) більше практи-
кувався європейцями, які вели мову про захист життя, але без 
чіткого визначення можливостей його позбавлення. Їм імпону-
вало посилатися на демократичні стандарти, гуманізм, міжна-
родно-правові принципи, не вказуючи їх конкретно. У таких 
випадках ніби право на життя захищалося, але що це таке, як 
і коли його захищати, кожна держава вирішувала самостійно. 
Конституція Чехословаччини 29 лютого 1920 р. була добрим 
прикладом такого захисту людського життя: «ст. 106. Усі осо-

1 Ibid, p. 16.
2 Ibid., p. 17.
3 Ibid, p. 18.
4 Ibid, p. 15.
5 Ibid, p. 18.
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би, які проживають у Чехословацькій Республіці, користува-
тимуться в межах її території на рівних підставах з громадя-
нами цієї Республіки повною і абсолютною безпекою життя і 
свободою без огляду на походження, національність, мову, расу 
або релігію. Виняток з цього принципу може бути лише у ви-
падках, сумісних з міжнародним правом».

Сполучені Штати Америки послалися на ст. 5 доповнення і 
змін до Конституції 17 вересня 1787 р., в якій йшлося лише про 
неможливість притягнення до відповідальності за кримінальні 
чи інші тяжкі злочини без постанови і вироку суду присяжних, 
за винятком справ сухопутних і морських сил, в міліції під час 
війни і громадянської небезпеки. З цього можна було зробити 
висновок, що питання захисту прав людини у формі скасуван-
ня смертної кари США вважали тоді неактуальними.

Досить непослідовну позицію з питання права на життя 
зайняв Радянський Союз (далі — СРСР). У Конституції СРСР 
1937 р. нічого про право на життя не йшлося. Натомість смерт-
на кара застосовувалась достатньо безперешкодно майже за 
50 видів правопорушень (з 8 квітня 1935 р. вона поширилась 
на дітей 12 років, з червня того ж року — за несанкціонований 
виїзд за кордон і т. д.). Лише з середини 1937 р. до середини 
1938 р. в країні було розстріляно 681 692 осіб. Кількість засуд-
жених до розстрілу дещо зменшилась в період війни: 1942 р. — 
23 278 осіб; 1943 р. — 3 579 осіб ; 1944 р. — 3 029 осіб; 1945 р. — 
4 252 особи. Але в цілому Радянський Союз тримав першість 
по страті своїх громадян. Після війни в СРСР було страчено у 
1946 р. 2 896 осіб, на час обговорення в ООН питання права на 
життя в 1947 р. було страчено ще 1 105 осіб.

Оскільки вже в перші роки діяльності ООН кампанія по збо-
ру голосів членів ООН велась досить активно, то СРСР вирі-
шив, що є можливість залучити на свій бік латиноамерикансь-
кі країни. Зміна свого ставлення до смертної кари давала йому 
непогані шанси. Не дивно, що вже в період роботи першої сесії 
комітету Комісії з прав людини (далі — КПЛ, Комісія) з підго-
товки проекту Міжнародного білля про права людини СРСР 
вирішує скасувати смертну кару. 24 травня 1947 р. виходить 
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Указ Президії Верховної Ради СРСР, в якому зустрічаються 
положення, що явно претендують на схвалення світовою гро-
мадськістю: «1. Скасувати в мирний час смертну кару, встанов-
лену за злочини діючими в СРСР законами. 2. За злочини, які 
караються за чинними законами смертною карою, застосовува-
ти в мирний час ув’язнення у виправні трудові табори строком 
на 25 років. 3. За вироками до смертної кари, не приведеними 
до виконання до видання цього Указу, замінити смертну кару, 
за визначенням вищестоящого суду, покаранням, передбаче-
ним в ст. 2 цього Указу»1.

Положення Указу були доведені до відома іноземних деле-
гацій в системі ООН, але, на жаль, вони не викликали тієї реак-
ції, на яку сподівався СРСР. Важко визначити, що більше в них 
побачили пропагандистський трюк (щоб саме таке враження 
не склалося, члени радянських делегацій вели масовану ідео-
логічну обробку іноземних колег — у 1949 р. СРСР пропонує 
сесії Генеральної Асамблеї ООН добитися скасування смертної 
кари в усіх країнах світу), чи неможливість прийняти пропо-
зиції по суті. Скоріше обидві причини, оскільки одразу після 
провалу радянської пропозиції на Генеральній Асамблеї ООН 
Президія Верховної Ради СРСР 12 січня 1950 р. приймає Указ 
«Про застосування смертної кари до зрадників Батьківщини, 
шпигунів, підривників-диверсантів». Сам Указ був алогічним, 
виходячи з усіх інших рішень партії і уряду, які констатували 
мирний час в країні, відсутність будь-якої безпеки для грома-
дян, народу, держави. Правда, в Указі лицемірно йшлося про те, 
що він приймається через заяви, які поступили від профспілок, 
селянських організацій.

Не кращим чином склалася ситуація і в інших Європейсь-
ких державах (в плані визнання конвенційно права людини на 
життя). У рамках Консультативної Асамблеї Ради Європи це 
питання було спочатку поставлено для дослідження і пропо-
зицій перед Комітетом з правових і адміністративних питань, 

1 Сборник документов по истории уголовного законодательства СССР и РСФСР. 
1917–1952 гг. / под ред. И. Т. Голякова — М., 1953. — С. 430.
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який складався з представників Великої Британії, Туреччини, 
Італії, Франції, Греції, Швеції, Данії, Нідерландів, Бельгії, Нор-
вегії, Ірландії і Люксембургу. Обговорення проблеми велося 
представниками більшої половини країн, законодавство яких 
визнавало смертну кару і вона на практиці застосовувалась, і 
меншої половини країн, які визнавали і застосовували смертну 
кару за певних обставин.

Як виявилося, рішення взяти за основу Загальну деклара-
цію їх з складної ситуації не вивело, оскільки самі її розробники 
вже на перших етапах обговорення проекту відчули, що пряму-
ють до тупикової ситуації. Намагання керуватися положення-
ми національних конституцій показало всю його безперспек-
тивність. Конституційний різнобій був настільки великим, що 
його неможливо було звести до певного спільного знаменника. 
До того ж, самі представники держав не завжди керувалися по-
ложеннями своїх національних конституцій, а інколи вислов-
лювали пропозиції всупереч їм (благо, була попередня домо-
вленість, що вони відображатимуть в комітеті по виробленню 
проекту свою власну точку зору, а не позицію держави).

Правда, розуміючи, що останнє слово буде за державами, 
вони пробували коригувати свої пропозиції, чим ще більше за-
плутували ситуацію. Скажімо, як було бути представнику від 
Франції Р. Кассену, Конституція якої (від 27 жовтня 1946 р.) 
визнавала смертну кару (ще в ХХ ст. широко практикувались 
публічні страти перед в’язницями, на площах, бульварах, і 
тільки обурення мас загнало ці страти у в’язниці, де вони і ви-
конувалися з кінця 1939 р.), а чинна і на той час Декларація 
прав людини і громадянина 1789 р. право на життя обходила 
мовчанкою, хоч таке право, як недоторканність і священність 
власності (ст. 17) закріплює.

Зрозуміло, що Р. Кассен вимушений був обходитись комп-
ромісами: він спочатку пропонує закріпити не право людини 
на життя, а право на існування: «...ми думаємо про право жит-
тя і захист людського життя. Це зовсім не елементарне право, 
якщо ми розглянемо його. 1933 року, коли Німеччина розпоча-
ла порушувати ці справжні принципи, усі країни світу цікави-
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лися, чи мають вони право на інтервенцію в порядку захисту 
людяності і підтримання цих принципів, і вони не втрутились. 
Пізніше нам прийшлось страждати від втрати мільйонів людей. 
Таким чином, я думаю, це є фундаментальним в утвердженні 
того, що люди мають право на існування»1.

Згадка Р. Кассена про можливість гуманітарної інтервенції 
змусила замислитися і насторожила не одного представника 
держав. Ситуація ускладнювалася і тим, що виявилося — про-
ектанти мають різне розуміння того, що таке життя, коли воно 
розпочинається і коли завершується. Баталії з цього приводу 
точилися ще при розробці Загальної декларації з прав люди-
ни і завершилися занадто загальним компромісом. Міжаме-
риканський юридичний комітет так, наприклад, пропонував 
сформулювати ст. 1 Міжнародної Декларації: «Стаття 1. Кож-
на особа має право на життя. Це право поширюється як право 
на життя з моменту зачаття; на право на життя невиліковних, 
душевно хворих і божевільних. Воно включає право на харчу-
вання і підтримку у випадку, коли вони не можуть підтримува-
ти себе їх власними зусиллями; і передбачає обов’язок держави 
стежити, щоб така підтримка була достатньою.

У праві на життя може бути відмовлено державою лише на 
підставі засудження за найбільш тяжкі злочини, за які передба-
чена смертна кара»2.

Куба спочатку пропонувала об’єднати це право з іншими 
правами, як-то: «право на життя, свобода, особиста безпека і 
повага до її [особи] гідності як людини»3.

Кубинська пропозиція за рік буде прийнята як ст. 1 глави 
Боготської декларації прав і обов’язків людини ОАД, але з сут-
тєвим редагуванням.

Для розробників проекту Європейської конвенції прав лю-
дини було очевидним, що при обговоренні проекту Загальної 
декларації прав людини у 1947–1948 рр. відчувався сильний 

1 E/CN.4/AC.1/3/Add.1) p. 14.
2 Ibid.
3 Ibid.
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вплив латиноамериканської правової позиції. Знявши з «по-
рядку денного» можливість застосовувати тексти їх конститу-
цій, як такі, що переважно закріплювали положення, неприй-
нятні для Європи, вони мали відповісти для себе принаймні ще 
на кілька питань, зокрема:

1. Наскільки буквально слід розуміти рішення Консульта-
тивної Асамблеї Ради Європи: «Конвенція має гарантувати 
всім особам основні права відповідно до Загальної декларації 
прав людини, схваленої Генеральною Асамблеєю ООН»?

2. Чи слід використовувати загальні положення Декларації 
прав людини, багато в чому не розраховані на реалізацію як 
норми права, і які є такими, що самі вимагають прийняття до-
даткових правових актів, чи варто запозичити правові форми 
з проекту Конвенції, який обговорювався на той час в рамках 
ООН?

3. Який смисл вкладали розробники проекту Декларації 
прав людини у право на життя: біологічний, гуманітарний чи 
суто правовий, і який з них (чи всі разом) слід відобразити у 
ЄКПЛ?

4. Як бути в тій ситуації, коли розробники проекту Декла-
рації прав людини — представники європейських країн — не 
слідували офіційним позиціям своїх держав і пропозиції яких 
згодом ці держави не підтримали? Чи не повториться ситуація 
аналогічно з розробкою ЄКПЛ?

Питань виникало багато і всі вони мали отримати відповідь 
в кінцевому проекті ЄКПЛ.

Труднощі в запозиченні досвіді ООН розробники ЄКПЛ 
добре знали. Загальна декларація прав людини спочатку не 
планувалась, а мова йшла про прийняття Міжнародного біл-
ля про права людини (далі — Білль про права людини, Білль) 
як обов’язкової конвенції з відповідними гарантіями і відпові-
дальністю держав. Для цього і були створені структури підго-
товчого характеру за рішенням Генеральної Асамблеї ООН. 
Але дуже швидко виявилося, що цей задум так швидко здійс-
нити не можна. Як перший етап до такої Конвенції з прав лю-
дини була схвалена Декларація прав людини, але підготовчі 



234

Європейський суд з прав людини. Судова практика

матеріали до ЄКПЛ були настільки «сирими», дискусійними, 
контраверсійними, що щоб з них щось можна було використа-
ти, необхідно по крупинках визбирувати продуктивні пропо-
зиції, висловлені в обговоренні проекту Конвенції ООН. Дуже 
швидко стало зрозумілим, що для цього потрібен час.

І, дійсно, спочатку в ООН планувалось розробити і схвалити 
Білль про права людини. Уся робота з підготовки проекту була 
покладена на Комісію з прав людини, яка на своїй першій сесії 
визначилась з комітетом з підготовки проекту: голова — Елеа-
нор Рузвельт (США), віце-голова П. К. Чанг (Китай), допові-
дач К. Малік (Ліван) (док. Е/259), який одразу ж приступив до 
роботи. Почали надходити проекти, пропозиції від держав, не-
урядових організацій, інших міжнародних органів і структур, 
окремих осіб з приводу того, що має бути включено до проек-
ту Білля. Комітет планував досить оперативно їх опрацювати 
і до другої сесії комісії подати на розгляд завершений проект. 
Складалося враження, що робота з підготовки Білля виходить 
з під контролю держав.

На 66-х пленарних зборах Економічної і Соціальної Ради 
(далі — ЕКОСОР) виступив представник СРСР і висловив 
думку, «що його делегація не згодна ні з рекомендаціями Ко-
місії inter alia, зокрема в тому, що була створена група з підго-
товки проекту Білля про права людини, ні з рішенням Комісії, 
яка доручила роботу по підготовці Білля маленькій групі екс-
пертів».

Група з підготовки проекту, — сказав він, — мала бути ство-
рена до того, щоб приймати які-небудь рішення з актуальних 
прав. Це б зробило групу більш відповідальною, ніж то ми має-
мо зараз. Він заявив, що на думку його делегації, група занадто 
мала і не включає представників європейських країн. Він за-
пропонував, щоб група формувалась відповідно до географіч-
них принципів, а тому мала бути збільшена до п’яти членів 
(Док. Е/439, р. 2–3)»1.

1 E/CN.4/AC.1/2, p. 14.
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Відповідаючи, доповідач Комісії п. Малік, заявив, що «фра-
за “група з підготовки проекту” була використана в рішенні 
Комісії, оскільки не знайшли еквіваленту французькому слову 
«bureau». Він пояснив, що Комісія лише попросила своїх спів-
робітників підготувати у співробітництві з Секретаріатом по-
передній проект Білля про права людини, взявши до уваги всі 
пропозиції, які будуть зроблені під час обговорення, рівно як 
і всі папери і документи, які будуть подані на розгляд Комісії. 
Відповідно, вся Комісія має вважатися Комітетом з підготовки 
проекту, який по завершенні має подати проект в Раду (йдеться 
про ЕКОСОР — В. Б.) (Док. Е/422, р. 4)»1.

Пропозицію Радянського Союзу підтримала делегація Че-
хословаччини і запропонувала поставити її на голосування у 
Комітеті загальних соціальних справ ЕКОСОР (вона була 
схвалена: 10 голосів — за, 5 — проти, 2 — утримались). Деле-
гат від Чехословаччини пропонував включити в Робочу групу 
представника Чилі, Франції і СРСР; чилійський представник 
запропонував запросити також представника Австралії, якого 
підтримав делегат Перу (Док. А/АС.7/8, р. 4).

За пропозицією представника Канади, якого підтримав 
представник Китаю з доповненнями, була запропонована для 
схвалення резолюція: «Щодо засідань Комітету з підготовки 
проекту, Секретаріат під контролем співробітників Комісії з 
прав людини підготовить проект Білля про права людини і по-
ширить його серед членів ООН для їхніх зауважень і комен-
тарів»2. Делегація Радянського Союзу вважала, що така резо-
люція суперечитиме тому, що пропонувала Чехословаччина, і 
її відклали для обговорення на пізнішому засіданні. Але й тоді 
не вдалося прийняти рішення. Створений комітет (куди входи-
ли представники Чехословаччини, Франції і США) спробував 
узгодити пропозиції СРСР, Франції, Канади, Чехословаччини 
і запропонував «inter alia» створити тимчасову Підкомісію у 
складі членів Комісії з прав людини з Австралії, Чилі, Китаю, 

1 Ibid.
2 Е/СN.4/АС.1/2, р. 4.
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Франції, Лівану, СРСР, Великої Британії і США, яка має бути 
скликана на наступній другій сесії Комісії з прав людини і під-
готувати на основі документів, направлених у Секретаріат, по-
передній проект Білля про права людини»1. Ніякого рішення з 
цього приводу не було прийнято.

Зважаючи на те, що представники держав втягувалися у дис-
кусію, яка може підмінити прийняття Білля про права людини 
дипломатичними зверненнями і меморандумами, Голова Комісії 
з прав людини пані Е. Рузвельт 24 березня 1948 р. звернулась 
з листом до президента ЕКОСОР. У ньому вона зазначала, що 
їй відомо про те, що більшість ЕКОСОР вважає за необхідне 
створення спеціального органу в рамках Комісії, на який було б 
покладено обов’язки створення попереднього проекту Білля про 
права людини. Пані Е. Рузвельт повідомила, що Комісія прийня-
ла трохи інший план роботи, який не суперечить тому, що вважає 
за правильний ЕКОСОР, але дає їй можливість консультуватися 
з усіма членами ЕКОСОР по суті проекту Білля; вона як голо-
ва Комісії негайно призначить Комітет з підготовки проекту у 
складі Австралії, Китаю, Чилі, Франції, Лівану, США, Великої 
Британії і СРСР; вона поставить завдання комітету підготува-
ти на основі матеріалів, розроблених Секретаріатом, попередній 
проект Білля про права людини до наступної сесії Комісії. Далі 
вона запропонувала такий порядок: друга сесія Комісії розгляне 
проект, підготовлений комітетом, внесе, якщо це буде потрібно, 
у нього зміни та направить проект Білля усім державам-членам 
ООН для аналізу, підтримки і пропозицій. Отримавши останні, 
вона направить їх до Комітету для врахування, якщо такі про-
позиції будуть. Комісія розгляне кінцевий проект і направить 
його у ЕКОСОР для того, щоб рекомендувати на прийняття Ге-
неральною Асамблеєю ООН у 1948 р. Президент ЕКОСОР по-
годився з таким порядком роботи2.

Отже, мова йшла не про декларацію, не про наміри держав у 
сфері прав людини, а про Конвенцію, юридично зобов’язуючий 

1 Е/СN.4/АС.1/2, р. 4.
2 Ibid, р. 4–7.
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документ. Саме на таку роботу був націлений Секретаріат Ко-
місії, який підготував проект основ Білля про права людини. 
Після роботи над ним Комітет з підготовки проекту подав 4 чер-
вня 1947 р. свій «Проект основ Білля про права людини», який 
складався з преамбули і 48 статей1. У преамбулі проголошува-
лось чотири принципи: 1) не можна досягти миру без поваги 
прав і свобод людини; 2) людина має мати не тільки права — 
вона повинна виконувати обов’язки перед своїм суспільством; 
3) людина є громадянином однаково як її держави, так і світу; 
4) не може бути людських свобод і поваги до гідності, допоки 
не буде покінчено з війною і загрозами війни2. Проект преам-
були очевидно ставив за мету створення наддержавної струк-
тури і наднаціонального характеру норм Конвенції, а тому вже 
із самого початку не мав шансів бути прийнятим.

Серед 48 статей ст. 3 проголошувала: «Кожна людина має 
право на життя. У цьому праві можна відмовити лише у випад-
ку, коли особа вчинила злочин, за який за загальним правом 
передбачена смертна кара»3.

Наступного дня комітет з підготовки проекту розглянув 
лист представника Великої Британії в Комісії з прав люди-
ни лорда Дюкестона на адресу Генерального секретаря ООН, 
в якому фактично подавався ще один проект Білля про права 
людини, правда, у формі резолюції Генеральної Асамблеї ООН. 
Проект складався з власне резолюції і двох додатків та Білля 
про права людини; 2) повноваження Комісії з прав людини і 
основних органів ООН з контролю за дотриманням Білля4. 
Преамбула включала шість основних положень, сформульо-
ваних не як принципи-ідеї, а як норми права загального ха-
рактеру. Майже кожна стаття супроводжувалась коментарем 
до неї. Проект самого Білля складався з двох частин: 1) прав 
і обов’язків держави по забезпеченню прав і свобод людини 

1 Е/СN.4/АС.1/3, р. 1–17.
2 Ibid, р. 2.
3 Ibid.
4 Е/СN.4/АС.1/4, р. 1–16.
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і 2) визначення прав людини з основних свобод, який розпо-
чинався ст. 8: «Буде незаконним позбавляти будь-яку особу 
її життя, окрім як при виконанні покарання за рішенням суду 
на таке засудження за злочин, який передбачає страту згідно з 
законом»1. Автори спробували узгодити у статті загальноєвро-
пейське правило призначення смертної кари з тим, що містили 
конституції інших держав і, таким чином, мали надію на досяг-
нення більшості при утвердженні Білля.

9 червня 1947 р. комітет по підготовці проекту взяв за 
основу роботи підготовлений Секретаріатом Комісії план 
підготовки проекту основ Білля про права людини, який пе-
редбачав: преамбулу, дві попередні статті (ст. 1 — обов’язки 
перед суспільством, ст. 2 — обмеження прав), дві статті про 
право на життя і на фізичну цілісність особи (ст. 3 — право 
на життя, ст. 4 — заборона катування, жорстокості чи образ), 
статті 5–11, присвячені свободам особи; стаття 12 — грома-
дянському статусу, стаття 13 — шлюбу, решта статей (14–48) 
були присвячені громадянським свободам, праву власності, 
оподаткуванню, свободі доступу до професії, правовим при-
нципам, що діють при захисті прав людини, правовим мож-
ливостям їх захисту, праву громадянства, правам іноземців, 
соціальним правам, забороні дискримінації, правам меншин, 
обов’язкам держав і міжнародної спільноти із забезпечення 
прав людини2. Такий план включав все, що має відношення 
до прав людини, а отже і великі перспективи зірвати прий-
няття Білля. Виступаючи з цього приводу, пані Е. Рузвельт 
зазначила, «що на її думку буде дуже важко комітету по під-
готовці проекту завершити роботу повноцінним проектом 
Білля про права людини як по суті, так і за часом у два тижні 
засідання сесії Комісії»3.

Щоб не ускладнювати роботу було вирішено, що керівниц-
тво Комісії (голова — пані Е. Рузвельт, віце-голова — п. Чанг, 

1 Ibid, р. 9.
2 Е/СN.4/АС.1/3 Add. 2, р. 1–7.
3 Е/СN.4/АС.1/SR.1, р. 2.
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доповідач — п. Малік) складуть комітет з підготовки проекту 
Білля, який має самостійно розробити свої правила роботи. 
Було також вирішено надати членам Комісії короткий пе-
ріод для ознайомлення і вироблення позиції на зауваження, 
які поступили на підготовлений Секретаріатом (сектор прав 
людини) «Проект основ Міжнародного білля про права лю-
дини».

Крім пропозиції Великої Британії змінити формулювання 
права на життя1), уряд США пропонував викласти це право 
так: «Стаття 3. Повага до життя. Право на життя є основним 
і у ньому не може бути відмовлено жодній особі, окрім тієї, що 
засуджена за найбільш тяжкі злочини відповідно до загального 
закону, який передбачає за них смертну кару»2.

Станом на 11 червня 1947 р. було підготовлено проект основ 
Білля про права людини (48 статей), в якому кожна стаття су-
проводжувалась коротким коментарем і відповідними стаття-
ми конституцій держав — членів ООН. Стаття 3 була сформу-
льована в редакції комітету з підготовки проекту: «Кожен має 
право на життя. У цьому праві можна відмовити лише у випад-
ку, коли особа вчинила злочин, за який за загальним правом 
передбачена смертна кара»3.

12 червня 1947 р. Комісія поширила для ознайомлення і 
порівняння три тексти статті про право людини на життя: в 
редакції підготовчого комітету, в редакції урядів Великої Бри-
танії і США4.

Аналізуючи наступного дня (13 червня) проект підготовчого 
Комітету і Великої Британії (США висловили пропозиції лише 
до двох статей) члени Комісії зрозуміли, що перед ними знахо-
дяться два принципово різні документи. «Я відчуваю, — сказав 
проф. Р. Кассен (Франція), — що слід обмежити себе змістом і 
суттю двох проектів, які лежать перед нами. На його думку, ан-

1 Е/СN.4/АС.1/3 Add. 2, р. 3.
2 Е/СN.4/АС.1/8, р. 1.
3 Е/СN.4/АС.1/3/Add.1, р. 14.
4 Е/СN.4/АС.1/11, р. 6.
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глійський документ об’єднує права більш раціональним і чіт-
ким порядком, ніж то зробив Секретаріат в своїх основах»1.

Позиції членів Комісії з питання, яким має бути кінцевий 
документ: юридично обов’язковий акт чи декларація намірів, 
почали розділятися. «На мою думку, — сказав представник Чилі 
п. Санта Круз, — комітет має займатися Хартією прав людини, 
надаючи їй не тільки правову форму, а й реальний людський 
зміст. Він висловлює віру в те, що Білль про права людини має 
бути не стільки Біллем як законом, а радше надійним духовним 
путівником в перелічених гуманістичних правах людини, яких 
слід скрізь дотримуватись»2. Саме тому він запропонував взяти 
за основу документ Секретаріату, який більше відповідав цим 
вимогам. Представник Австралії п. Гаррі, навпаки, вважав, що 
слід брати за основу англійський проект, як більш повний і та-
кий, що можна реалізувати; проект Секретаріату корисний для 
визначення принципів і ідеалів. Представник Китаю п. Чанг 
пропонував обговорити постатейно статті проекту Секретаріа-
ту, а там, де надійшли пропозиції від держав, зупинитись на них 
і вибрати кращий варіант, інакше, він висловив побоювання, 
що Комісія «загрузне» у роздвоєнні Білля про права людини. 
Саме так пропонував обговорювати Білль представник Ліва-
ну п. Малік: «Документ Великої Британії слід використати як 
формальну основу для дискусії, а документ Секретаріату має 
бути використаний як його матеріальна основа»3.

Представник Великої Британії п. Вільсон поставив запитання: 
«Що має комітет проектувати: маніфест чи те, що в Англії нази-
вають Акт парламенту? Це має дуже чітко усвідомлюватися». На 
його думку, лише ті речі, які можна виконати в близькому майбут-
ньому, мають включатися до Акта парламенту або до Міжнарод-
ної конвенції. Він висловив надію, що комітет зможе підтримати 
обидва документи: Маніфест і Міжнародну конвенцію4.

1 Е/СN.4/АС.1/SR.2, р. 3.
2 Ibid.
3 Ibid, р. 5.
4 Ibid, р. 6.
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Голова Комісії пані Е. Рузвельт, намагаючись убезпечити 
Комісію від роздвоєння через не одностайність поглядів при-
хильників проектів, фактично запропонувала компромісний 
варіант. Вона висловила думку, що комітет має подати до Ко-
місії з прав людини такий документ, по якому можна було б 
прийняти остаточне рішення. А буде це декларація принципів 
чи Білль, якого мають дотримуватися в усьому світі, вона від-
чуває, буде вирішувати Комісія в цілому1.

Так, вперше в рамках органів системи ООН прозвучала дум-
ка про можливість прийняття Декларації прав людини. І ви-
никла вона не як цілеспрямований задум, а як реакція на труд-
нощі, що виникли під час обговорення проекту Міжнародного 
білля про права людини. Перебіг подій показав, що Декларація 
прав людини, яка не планувалась, буде прийнята через рік, а 
для прийняття позапланової Конвенції знадобиться ще майже 
два десятиліття.

Після такої констатації представники держав у Комісії пе-
рейшли до обговорення змісту ст. 3, яка стосувалася права на 
життя. Голова Комісії, зачитавши обидва проекти (Секретаріа-
ту і Великої Британії), зазначила, «що вона зрозуміла, що в 
деяких державах з’явився напрям такого руху, який ставить 
за мету повне скасування смертної кари. Вона погоджується, 
у зв’язку з цим, що, можливо, було б краще не вживати фрази 
“смертна кара”»2.

Представник Франції, яка на той час застосовувала смертну 
кару, проф. Р. Кассен зробив з цього приводу два застереження: 
«По-перше, ми маємо розглянути питання методу: ми пропо-
нуватимемо право на життя чи ми радше стверджуватимемо, 
що власті не можуть позбавляти людину життя? Навіть ті краї-
ни, які не застосовують смертної кари, мають брати до уваги, 
що деякі країни лише у процесі її заборони. А тому слід надати 
перевагу ст. 3 проекту Секретаріату перед відповідною статтею 
проекту Великої Британії. По-друге, навіть якщо принцип уні-

1 Ibid, р. 8.
2 Ibid, р. 10.
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версальної заборони смертної кари буде схвалено, це не буде 
накладати жорстких зобов’язань на держави, які бажають збе-
регти смертну кару»1.

На думку представника Лівану п. Маліка, слово «кожний» 
є занадто неясним, він висловив побажання використовувати 
словосполучення «кожна особа»; представник Чилі п. Санта 
Круз наполягав на прийнятті статті у редакції, запропонованій 
його урядом: «відповідна стаття в проекті, який надала деле-
гація Чилі, відображає обидві ідеї: по-перше, він встановлює 
право на життя і, по-друге, він встановлює обов’язок держави 
стежити за реалізацією цього права. Він відчуває, що стаття в 
такій формі, як вона подана Чилі, стосується більш повно кож-
ного існуючого, кому таке життя властиве, як того, хто наро-
дився, так і того, хто не народився, і закріплює, що той, хто не 
може обслуговувати себе, має право на підтримку і захист. Він 
вважає, що буде краще включити чилійський проект цієї стат-
ті до основного проекту2. На його думку, існуючі проекти не 
створюють враження, що ООН виступає за скасування смерт-
ної кари.

Повернувшись до пропозиції п. Маліка, проф. Кассен за-
явив, «що він надає перевагу використанню слів “кожна люди-
на” замість “кожний індивід”» або “кожна особа”». Він зазна-
чив, що в період, який щойно завершився, були масові випадки 
позбавлення права на життя і в досить безтурботній манері, 
яка образила совість всього людства. Він додав, що чилійський 
проект статті включає певні позитивні зобов’язання урядів, які, 
як він вважає, варто вивчити3.

Показовим був виступ представника Радянського Сою-
зу, на той час завідувача кафедри міжнародного права Хар-
ківського юридичного інституту, проф. В. Корецького. За-
резервувавши за собою право більш детально зупинитись 
на цьому питанні, він зазначив, що «ООН не може жодним 

1 Ibid.
2 Ibid.
3 Ibid, р. 11.
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чином висловлюватись на підтримку смертної кари. СРСР 
відмовився від смертної кари»1. Учений був одним із тих, хто 
першим повідомив представників інших держав про скасу-
вання смертної кари у СРСР. Але він був небагатослівним, 
виголосивши з приводу цього лише одне речення. Своїм 
зарезервованим правом, він більше не скористається. Пан 
В. Корецький, чия родина постраждала від тоталітарної сис-
теми, зобов’язаний був як представник держави передати її 
рішення. Рішення, в тривалість дії якого він не вірив, а тому 
був лаконічним. І його передчуття і острахи дуже швидко 
підтвердились — через рік після його виступу країна повер-
нулася до смертної кари.

Втім, на період його виступу в Комісії він отримав підтрим-
ку — представник Великої Британії п. Вільсон погодився з 
проф. Корецьким стосовно того, що «ООН не може санкціону-
вати смертну кару»2.

Через три дні (16 червня 1947 р.) підготовчий комітет завер-
шив частину нового документа: преамбулу і перші шість статей 
Проекту Міжнародної декларації прав людини (з нього можна 
було розпочинати формування Загальної декларації прав лю-
дини, 1948 р.) які фактично були написані проф. Р. Кассеном 
(Франція). Проект вже використовував термін «декларація» 
(разом із термінами: «міжнародна декларація», «ця деклара-
ція», «урочиста декларація», «така декларація»), але пропону-
вав занадто абстрактні гасла. Питання права на життя знайшло 
відображення в статті у такій формі: «Буде повага до людсь-
кого життя. Ніхто, навіть винний у злочині, не буде підданий 
тортурам». Втім, розробники документа поки що мислили, що 
знайдуть можливість схвалення такого документа, в якому де-
кларативні положення ввійдуть в один документ — преамбулу 
до Білля про права людини.

З правової точки зору остаточну крапку у дискусії, чому бути: 
декларації чи конвенції, поставив український проф. В. Ко-

1 Ibid, р. 11.
2 Ibid.
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рецький, який представляв тоді в Комісії Радянський Союз1. 
Фактично він обґрунтував необхідність прийняття і Деклара-
ції прав людини, і Конвенції: спочатку Декларації прав людини 
– документа, який розкриватиме бажання держав у цій сфері, 
який за мовою і стилем викладу буде більш зрозумілим наро-
дам, а потім Конвенції, як більш складного правового докумен-
та, на ретельну підготовку якого потрібно буде більше часу.

Виступаючи 16 червня 1947 р. на першій сесії комітету з під-
готовки проекту Комісії з прав людини з питання «Обговорення 
процедури, якої необхідно дотримуватися при підготовці попе-
реднього проекту Білля про права людини», він так розставив 
акценти: «Текст Білля має бути прийнятним для кожного і всіх 
урядів. Для його Уряду необхідно мати детальну інформацію 
стосовно основ проекту Білля і знати, як інші уряди ставлять-
ся до нього. ...Інші представники, мабуть, знаходяться в такій 
самій ситуації». Він пропонує голові організувати роботу так, 
щоб можна було надати можливість урядам ознайомитися з 
роботою комітету, навіть тоді, коли йдеться про його незавер-
шену роботу. Комітет має бути готовим отримувати коментарі 
від усіх урядів. А тому він пропонує створити невелику робо-
чу групу з членів Комісії, скажімо, з трьох членів плюс голова 
Комісії. Завданням цієї групи буде порівняння різних думок, 
які будуть висловлені. Він пропонує, щоб в якості членів ро-
бочої групи виступили: проф. Кассен (Франція), доктор Малік 
(Ліван) і п. Вільсон (Велика Британія). Ця група зможе також 
підготувати необхідний проект для направлення Урядам для їх 
коментарів»2.

Проф. В. Корецький погодився з тим, що його пропозиція 
розходиться з процедурою підготовки Білля про права люди-
ни, але, на його думку, вона дозволить більш ефективно вико-
ристати час, який мають члени Комісії з прав людини. На дода-
ток він запропонував, щоб секретаріат публікував результати 

1 Див. детальніше про його роль у розробці Загальної декларації прав людини, 1948 р. 
у статті «Україна і розробка Загальної декларації прав людини».
2 Е/СN.4/АС.1/SR.6, р. 1–2.
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діяльності робочої групи, що зробить відкритим хід підготов-
ки проекту Білля: «І це зробить можливим підготовку проекту 
Білля у абсолютній відповідності до побажань урядів, пред-
ставлених в Комісії»1. Торкаючись кінцевого варіанта проекту 
Білля, проф. Корецький підсумував: «Все, що не буде включе-
но до Білля про права людини, повинно підлягати реалізації, і 
в ньому не може бути застережень»2.

Стосовно ж запропонованої ним Декларації прав людини 
мали бути дотримані інші умови її розробки і схвалення: тор-
каючись питання мови і стилю, проф. Корецький зауважив, що 
чіткість і ясність особливо важливі, і що кінцева Декларація 
прав людини має бути легко зрозумілою масам народів. Вона 
має наслідувати стиль і манеру старих законів, особливо їх 
чіткість і ясність. Вона має бути емоційним зверненням, пере-
конанням, і написана «провокативною» мовою, що привертає 
увагу. Він нагадав ясний, бойовий дух Декларації незалежності 
Сполучених Штатів і Французької Декларації прав людини, 
бо вони обидві відобразили періоди свободи і благородства. 
Декларація прав людини має звучати звуками горну, — сказав 
він, — і має встановлювати принципи, за які будь-яка людина 
має бути готова ризикувати своїм життям3. Проф. В. Корець-
кий завершив свій виступ запевненням, що його Уряд «вважає 
таку Декларацію надзвичайно важливою» і з огляду на те, що 
такий документ має бути уважно вивчений, залишив за собою 
право пізніше надати конкретні пропозиції4.

Виступ проф. В. Корецького принципово змінив хід обгово-
рення в Комісії, після чого все обговорення точилося навколо 
його виступу. По-перше, хід подальшої роботи у його тлумачен-
ні відрізнявся від того, на якому наполягав Радянський Союз 
в ЕКОСОР. На цьому зразу ж зупинилася голова Комісії пані 
Е. Рузвельт. Вона зазначила, що делегація СРСР в ЕКОСОР 

1 Ibid.
2 Ibid, р. 4.
3 Ibid.
4 Ibid.
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виступила проти підготовки документа малою групою. На цьо му 
ж наголосив представник Чилі п. Санта Круз, але він зазначив, 
що бачить важливою пропозицію проф. Корецького і вірить в те, 
що він допоможе комітету досягти згоди у роботі1.

По-друге, багатьох заінтригувала пропозиція проф. В. Ко-
рецького щодо підготовки тексту Декларації прав людини. 
Представник Великої Британії в Комісії п. Вільсон підтримав 
його виступ щодо Декларації прав людини і Конвенції. Він за-
значив, що згоден із представником СРСР щодо того, якими 
мають бути основи Маніфесту. Він відчуває, що проект Великої 
Британії міг би бути використаний у якості основи для обгово-
рення Конвенції, і що комітет потребує іншого документа, який 
міг би бути використаний як основа Маніфесту. На його думку, 
документ Секретаріату розділяється між цими двома ідеями: 
він занадто детальний як для маніфесту, і водночас зовсім не 
детальний як для конвенції. Пан Вільсон висловив думку, що 
Маніфест слід спроектувати в першу чергу окремо. Він вис-
ловив, що відчуває необхідність у тому, щоб радянський пред-
ставник надав допомогу робочій групі зняти його кандидатуру 
на користь проф. Корецького»2.

Головуюча пані Е. Рузвельт підсумувала результати обгово-
рення. Вона звернула увагу членів Комітету з підготовки проек-
ту, що необхідно написати два проекти: 1) Маніфест і 2) більш 
детальну Конвенцію»3. У ході обговорення висловлювалися 
різні пропозиції: розділити комітет на дві групи по чотири чле-
ни — одна вестиме підготовку Маніфесту, друга — Конвенції 
(п. Вільсон); можна, щоб кожна група готувала свій документ, 
можливо також, щоб вони підготували свою частину в обох до-
кументах (проф. Кассен); не варто ділити комітет на дві групи, 
оскільки мова йде про два документи, в яких Декларація прав 
людини вміщуватиме загальні принципи, а Конвенція — кон-
кретні положення, це мають знати ті, хто готує два проекти 

1 Ibid, р. 4–5.
2 Ibid, р. 5–6.
3 Ibid, р. 6.
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(проф. В. Корецький). У результаті Комісія прийняла рішення: 
«Рекомендувати комітету з підготовки проекту розділити, ви-
ходячи з суті, статті між Маніфестом і Конвенцією»1.

Так, вперше в рамках ООН в Комісії з прав людини прий-
няли рішення про підготовку проекту Декларації прав люди-
ни, правда, в терміні «Маніфест». Натомість наступного дня, 
20 червня 1947 р. комітет по підготовці проекту поширив текст 
проекту Білля про права людини, що становив 42 статті, з яких 
ст. 7 закріплювала право на життя в старому формулюванні: 
«Кожний має право на життя, особисту свободу і особисту без-
пеку»2, але при цьому текст був близьким по стилю викладу до 
Декларації прав людини.

23 червня 1947 р. в Комісії з прав людини був поширений 
документ: «Проект доповіді комітету з підготовки проекту 
Комісії з прав людини», в якому вперше мова йде про Декла-
рацію прав людини (правда, поки що вона не розрізняється з 
Маніфестом), і Конвенцію, та визначаються відповідальні за 
підготовку цих документів. У документі, зокрема, зазначалося: 
«1. Комітет з підготовки проекту Комісії з прав людини пра-
цював під час першої сесії протягом періоду з 9 по 24 червня 
1947 р. в такому складі присутніх представників: полковник 
В. Годжсон (Австралія), п. Г. Санта Круз (Чилі), п. Р. К. Чанг 
(Китай), проф. Р. Кассен (Франція), доктор К. Малік (Ліван), 
п. Дж. Вільсон (Велика Британія), пані Е. Д. Рузвельт (США), 
проф. В. Корецький (СРСР)...

12. Комітет з підготовки проекту розпочав роботу з двох ос-
новних документів: а) проект Основ Білля про права людини, 
підготовлений Секретаріатом (doc Е/СN.4/АС.1/3 i Е/СN.4/
АС.1/3, Add. 1) i б) проект Білля про права, запропонований 
Великою Британією (doc Е/СN.4/АС.1/4)...

13. Стосовно форми, в яку попередній проект може бути 
втілений — дві точки зору мали перевагу. На думку одних 
представників необхідно, щоб проект в першу чергу був під-

1 Ibid, р. 8.
2 Е/СN.4/АС.1/W.2, р. 2.
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готовлений як Декларація прав людини або Маніфест; на 
думку інших, необхідно також мати і Конвенцію як додаток 
до Маніфесту або Декларації прав людини. Комітет з підго-
товки проекту, таким чином, вирішив спробувати підготови-
ти два документи: один — робочі матеріали, які викладають 
основу Декларації прав людини або Маніфесту, викладені у 
формі загальних прин ципів, і другий — робочі матеріали, які 
вміщували б пропозиції по змісту однієї чи більше конвенцій, 
які випливали б з цих принципів і яких члени ООН повинні 
будуть дотримуватися.

14. Комітет створив тимчасову робочу групу у складі пред-
ставників Франції, Лівану і Великої Британії на чолі з головою 
комітету ex officio членом...

15. Тимчасова робоча група провела три засідання і після 
загальних обговорень вирішила попросити проф. Кассена 
взяти на себе підготовку письмового проекту Декларації прав 
людини, яка б мала своїм підґрунтям статті з основ, підготов-
лених Секретаріатом, які, як вона вважає, мають увійти до 
цієї Декларації. Члени групи дійшли консенсусом щодо того, 
що такий документ матиме найбільшу цільність, якщо буде 
підготовлений однією особою. Представників Великої Бри-
танії і Лівану разом з головою попросили окремо переглянути 
основи документа Секретаріату і проект Великої Британії з 
точки зору визначення статей, які можна було б включити до 
Конвенції»1.

Проф. Кассен підготував проект Декларації прав людини з 
преамбули і 44 статей, який після обговорення було йому до-
ручено переглянути. 

1 липня 1947 р. було поширено доповідь комітету по підго-
товці проекту Комісії з прав людини. Вона вміщувала вже два 
проекти: 1) «Проект основ Білля про права людини»2, «Пропо-
зиції щодо преамбули Міжнародної декларації прав людини»3 і 

1 Е/СN.4/АС.1, р. 1–3.
2 Е/СN.4/2, р. 8–68.
3 Ibid, р. 69–72.
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«Пропозиції комітету з підготовки проекту щодо статей Міжна-
родної декларації прав людини»1, з альтернативним проектом 
статей, запропонованих США2. Разом з тим комітет висловив 
свої міркування по двох проектах (Декларації прав людини і 
Конвенції), які дають зрозуміти, що їх прийняття розділяється 
по суті і в частині підготовки на тривалий період, зокрема:

«а) що Декларація прав людини і фундаментальних свобод 
у формі резолюції Генеральної Асамблеї ООН матиме як така 
значиму моральну вагу (або суттєве моральне значення) але

b) більш ефективним способом утвердження прав людини 
буде втілення їх в Конвенцію, яку держави, що її підписали, 
визнають як міжнародне право;

с) всі, хто підпише цю Конвенцію мають також взяти 
зобов’язання забезпечення таких прав зобов’язуючими внут-
рішньодержавними законами при застосуванні у внутрішнь-
одержавних судах (особлива увага зверталась на дотримання 
цього положення у федеральних державах, державах без писа-
них конституцій і державах з некодифікованим правом);

d) серед можливих застережних засобів проти порушення 
Конвенції повинні бути гласний і міжнародний контроль, яко-
го можна досягти шляхом:

і) петицій індивідів чи груп в ООН,
іі) збільшення владних повноважень Комісії з прав людини 

чи створення нових механізмів в рамках ООН для отримання, 
відстоювання, аналізу і комунікації заяв про порушення прав 
людини,

ііі) запити Генерального секретаря ООН державам — членам 
ООН по доповідях щодо стану прав людини у них,

іv) обговорення в Генеральній Асамблеї ООН;
е) заснування, в плані пропозиції Австралії, міжнародного 

суду з прав людини для розгляду справ по скаргах щодо пору-
шень прав людини;

1 Ibid, р. 73–81.
2 Ibid, р. 41–48.
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f) можливості вилучення з членів ООН держав, які постійно 
порушують права людини»1.

Вже обговорення подібних пропозицій на комітеті показало, 
що більшість з них безперспективні на предмет прийняття.

Стаття 3 проекту Конвенції (Білля) передбачала право на 
життя, але за винятком для тих осіб, які засуджені згідно з за-
коном до смертної кари за відповідні злочини; окремо ст. 35 
передбачала право на медичну допомогу і обов’язок держави 
заохочувати громадське здоров’я і безпеку; ст. 42 — право на 
добру їжу, на житло, на проживання в місцях, навколишнє се-
редовище яких сприятливе для здоров’я2.

США запропонували викласти право на життя в такій ре-
дакції: «Ст. 8. Право на життя є фундаментальним і не може 
бути відмовлено в ньому будь-якій особі, окрім засуджених за 
найтяжчі злочини згідно з загальним правом, яке передбачає за 
такі дії смертну кару».

Нікого не можна позбавити життя і особистої свободи або 
засудити чи покарати за злочини будь-якого характеру без су-
дового рішення повноважного і неупередженого суду, відповід-
но до закону, після справедливого публічного судового розгля-
ду, в ході якого він мав можливість бути повністю вислуханим, 
право очної ставки зі свідками, які свідчили проти нього, право 
обов’язкового заслуховування свідків, які свідчать на його ко-
ристь і право радитися і бути представленим адвокатом; окремою 
статтею (ст. 29) вони передбачали «право кожного на справед-
ливі і рівні можливості поліпшувати своє фізичне, економіч-
не, духовне і культурне благополуччя і користуватися благами 
цивілізації. То є обов’язком держави, відповідним чином макси-
мально використовувати ресурси і з огляду на свободи індивідів 
забезпечити цю мету законодавчо чи іншим достатнім чином»3.

Проект Міжнародної декларації прав людини, запропонова-
ний Францією (в перекладі проф. Р. Кассена), пропонував роз-

1 Ibid, р. 6–7.
2 Ibid, р. 9, 19, 21.
3 Ibid, р. 41, 45.
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ділити Декларацію прав людини на кілька складових: 1) преам-
була; 2) частина 1 — основні принципи; 3) частина 2 — право на 
життя і фізичну недоторканність; 4) частина 3 — особисті сво-
боди; 5) частина 4 — правовий статус; 6) частина 5 — публічні 
свободи; 7) частина 6 — політичні права; 8) частина 7 — грома-
дянство і захист іноземців; 9) частина 8 — соціальні економічні 
і культурні права — всього 46 статей1.

Як основний принцип ст. 3 цього проекту проголошувала 
таке: «Оскільки людина не може жити і досягати своєї мети без 
допомоги і підтримки суспільства, кожна людина має соціаль-
ні основні обов’язки, якими є: дотримання закону, здійснення 
корисної діяльності, визнання тягаря і святості вимог задля 
спільного блага»2.

Право на життя і фізичну недоторканність пропонувалось 
закріпити в Декларації прав людини так: «Глава 2 (Право на 
життя і фізичну недоторканність). Стаття 7. Кожна людина 
має право на життя і повагу до її фізичної недоторканності. 
Жодна особа, навіть якщо її визнали винною, не може бути під-
дана катуванню, жорстокому чи такому, що принижує гідність, 
поводженню»3.

З середини 1947 р. Декларація прав людини завоювала вже 
повне право так називатися (термін «маніфест» вживали лише 
окремі представники), склалася уява про неї як про окремий 
цілісний документ і фактично розпочався період удоскона-
лення її окремих частин і статей. Делегація Чилі пропонувала 
додати до преамбули положення, що «людина має бути біоло-
гічно і економічно захищена від соціальної небезпеки»4. Комі-
тет з підготовки проекту включив в проект як альтернативну 
ст. 3 про основні обов’язки людини, а право на життя в редакції: 
«кожний має право на життя, особисту свободу і особисту без-
пеку», запропонував викласти у ст. 7 проекту Декларації прав 

1 Ibid, р. 48–68.
2 Ibid, р. 51.
3 Ibid, р. 53.
4 Ibid, р. 70.
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людини1. Тут же на цю пропозицію надійшло ще дві: одна з до-
датком (Чилі) і Друга (Ліван) — альтернативна. Чилійці про-
понували додати до статті «Ненароджені діти, невиліковні, які 
мають розумові дефекти і психічно хворі мають право на жит-
тя. Усі особи мають право користуватися умовами життя, так 
щоб це надавало їм можливість жити гідно і адекватно розви-
вати свою особистість. Особи, які не можуть власними зусил-
лями доглянути себе мають право на забезпечення їх доглядом 
і підтримкою»2. Ліванська пропозиція подавала ст. 7 в іншій 
редакції: «Кожний має право на життя і тілесну цілісність з мо-
менту зачаття, незалежно від фізичних і психічних обставин; 
на свободу і безпеку особи»3.

Натомість до Конвенції комітет з підготовки проекту про-
понував включити положення про право на життя статтею 
першою. У ній пропонувалось взяти за основу колишню ст. 8 
проекту Великої Британії (щодо незаконності позбавлення 
будь-якої особи життя, окрім випадку виконання вироку суду 
на підставі закону, коли особу за злочин засуджено до страти) 
або пропозицію Лівану: «Буде незаконним позбавити будь-яку 
особу, з моменту зачаття, її життя і тілесної цілісності, окрім 
випадку виконання вироку суду, який засудив, на підставі за-
кону, за вчинений злочин до страти»4.

Окремо Секретаріат Комісії розробив, на прохання комітету 
по підготовці проекту, меморандум щодо реалізації (імплемен-
тації) Конвенції. У ньому Секретаріат поставив питання перед 
розробниками проекту Конвенції (здебільшого взяті з книги 
Г. Лаутерпахта «Міжнародний білль про права людини»), які 
мають бути вирішені в Конвенції: чи буде передбачено немож-
ливість односторонньо анулювати чи модифікувати Конвен-
цію; чи є положення Конвенції міжнародно-правовими; чи стає 
вона частиною національного законодавства; чи мають її поло-

1 Ibid, р. 74.
2 Ibid, р. 74.
3 Ibid.
4 Ibid, р. 82.
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ження застосовуватися безпосередньо; чи матимуть повнова-
ження Генеральна Асамблея ООН або інший її орган, можливо, 
Комісія у разі порушення Конвенції, розглядати це порушен-
ня і виносити рекомендації; про можливість звернення особи 
до ООН в разі порушення її прав і створення спеціального 
юридичного органу для вирішення таких заяв; про створення 
агентств в державах — членах ООН для нагляду за дотриман-
ням прав людини (представник Австралії полковник Ходжсон 
запропонував створити Міжнародний Суд з прав людини)1 
та ін.

Станом на травень 1948 р. в комітеті по підготовці проек-
тів Декларації прав людини і Конвенції Комісії з прав люди-
ни ООН вже чітко уявляли, якою має бути стаття Декларації 
про право на життя і який шлях слід їй торувати в Конвенції, 
щоб знайти прийнятний варіант. З обох питань встигли вис-
ловитися майже всі європейські держави, представники яких 
вирішили створювати власну конвенцію. Принаймні ті з них, 
хто цього хотів (Велика Британія, Франція, Швеція, Норвегія 
та ін.). Отже для них не було таємницею, якою має бути Декла-
рація прав людини, а якою Конвенція. А тому заклики творців 
ЄКПЛ сформулювати в ній право на життя так, як це зроблено 
в Загальній декларації прав людини, були з самого початку не-
коректними. Прагнути створити конвенцію з положень декла-
рації — то є прагнути до юридичної «квадратури кола». У комі-
теті з підготовки проектів декларації і конвенції Комісії з прав 
людини ООН станом на травень 1948 р. це вже чітко розуміли 
і дискусії з цього приводу не вели. Після обговорення проектів 
з 3 травня по 21 травня 1948 р. комітет запропонував такі фор-
мулювання права на життя: 

для Декларації прав людини — ст. 4. «Кожна людина має 
право на життя, на свободу і особисту недоторканність». Уже 
18 червня його схвалила Комісія і, практично без змін, 10 груд-
ня 1948 р. — Генеральна Асамблея ООН; 

1 Ibid, р. 87.
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для Конвенції комітет виробив принципово інші положення 
розкриття права на життя, причому в двох варіантах — корот-
кому і розширеному. Він, фактично, розділив право на життя 
на дві статті (в проекті ст. 5 і ст. 6). У ст. 5 мова йшла власне 
про право на життя — короткий варіант: «Нікого не може бути 
позбавлено життя, окрім виконання вироку суду, винесеного 
на підставі закону за злочин, за який передбачена страта».

У розширеному варіанті пропонувався лист-додаток, який 
чітко перелічує всі можливі випадки позбавлення життя поза 
судовим рішенням:

1) придушення повстання, заколоту чи безпорядків (Пів-
денно-Африканський Союз);

2) позбавлення життя військовими чи державними служ-
бовцями під час надзвичайного стану в державі (США);

3) самозахист і захист інших (Південно-Африканський 
Союз, США);

4) вбивство при спробі здійснення арештів за окремі злочи-
ни (Південно-Африканський Союз);

5) ненавмисне вбивство (США);
6) вбивство за образу честі (США);
7) вбивство особи, яку тримають для здійснення смертної 

кари (США);
8) вбивство при запобіганні втечі (США);
9) вбивство в результаті медичної операції, коли не було 

серйозної недбалості чи злочинного зловживання 
(США);

10) вбивство в ході добровільного медичного експерименту 
(США);

11) вбивство службовою особою, відповідно до закону, під 
час запобігання вчиненню злочину (США);

12) вбивство службовою особою, відповідно до закону, під 
час надзвичайного стану локального характеру (США);

13) вбивство військовими під час війни (США).
Стаття 6 проекту доповнювала право на життя таким по-

ложенням: «Нікого не може бути піддано фізичному каліцтву 
або медичним чи науковим експериментам проти його волі». 
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У розширеному варіанті комітет пропонував Комісії лист мож-
ливих додаткових обмежень, зокрема: 

1) примусова вакцинація (США);
2) законні медичні і наукові експерименти в лікарнях над 

божевільними за згодою батьків чи опікунів пацієнта 
(США);

3) термінові операції, які проводять задля спасіння життя 
пацієнта, коли пацієнт не може висловити свою згоду або 
коли особа, уповноважена висловити згоду від імені па-
цієнта, висловлює таку згоду (США);

4) інші обмеження, які можуть появитися з часом (США).
Питання катування, жорстокого і нелюдського покаран-

ня або жорстокої чи нелюдської образи комітет вивів за межі 
статті «право на життя», як окрему заборону порушень прав 
людини. У такому стані була ситуація з розробкою права на 
життя в період, коли розробники ЄКПЛ приступили до його 
формулювання у своєму документі. Задекларувавши, що вони 
будуть керуватися лише Загальною декларацією прав люди-
ни, вони створили для себе непереборні труднощі. По-перше, 
об’єднання трьох статей Декларації прав людини (3, 5 і 8), як 
то задумали розробники ЄКПЛ, робило їх завдання нездійс-
ненним. Самі розробники Декларації прав людини в цьому пе-
реконалися, коли почали виділяти окремі положення з права 
на життя в «свої» індивідуальні права, які вони планували роз-
крити, знову ж таки, спочатку в одній конвеції, потім в двох, 
а згодом їх виявилося значно більше (Міжнародний пакт про 
громадянські і політичні права, Конвенція проти катування та 
інших жорстоких, нелюдських або принижуючих гідність видів 
поводження і покарання та ін.).

По-друге, навіть тоді, коли розробники ЄКПЛ вирішили не 
відносити статті 5 і 8 Декларації прав людини до права на жит-
тя, вони не полегшили свої завдання. Бо ж було очевидним, що 
в Декларації прав людини воно охоплює три самостійні права: 
1) право на життя в біологічному (inter alia здатності до вижи-
вання) і в широкому (загальнолюдському) смислі; 2) право на 
особисту свободу, як, наприклад, право на вільне пересування 
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і 3) право на особисту недоторканність, тобто право бути захи-
щеним від певного активного втручання держави, недержавних 
суб’єктів (права цілісності)1.

Саме тому вже на перших стадіях розробки ст. 2 Європей-
ської конвенції «Право на життя» її автори лише формально 
керувалися положеннями Декларації прав людини, а фактично 
вони все більше і більше заглиблювалися в дослідження від-
повідних статей проекту Конвенції ООН, оскільки саме там 
вони могли знайти відповідне правове вирішення.

Обговорення проекту ст. 2 ЄКПЛ в органах системи Ради 
Європи. Під час обговорення доповіді комітету з правових і ад-
міністративних питань на першій сесії Консультативної Асам-
блеї Ради Європи (з 5 по 8 вересня 1949 р.) стало очевидним, 
що депутати занадто практично і різнопланово підходять до 
розуміння питання «безпеки особи». Спочатку обговорювали-
ся питання, що остаточно знайдуть об’єднавчу назву — право 
на життя. Одні вважали, що необхідно деталізувати це право, 
інші — навпаки, що такий підхід лише послабить статтю Кон-
венції, оскільки всіх випадків порушення цього права немож-
ливо перелічити. Одні вважали це право основоположним, 
інші — таким самим, як і решта прав, треті не бачили необхід-
ності на ньому зупинятися.

Депутат від Сполученого Королівства п. Кокс, пропоную-
чи зміни і доповнення до відповідних статей (як зазначав його 
співвітчизник Д. Максвелл-Файф: ця тема «близька його сер-
цю»2) більшої ваги надавав забороні катування, ніж збережен-
ню життя, і наголошував, що Консультативна Асамблея має 
задекларувати, «що ця заборона має бути абсолютною і що 
катування мають бути заборонені за будь-якої мети, навіть... 

1 Див. про це детально: L. A. Rehof. Article 3 // The Universal Declaration of Human 
Rights. A Commentary. — Oslo: Scandinavian University Press,1993. — P. 73–86; E/CN.4/
Sub.2/1987/23.
2 Collection Edition of the «Travaux Préparatoires» of the European Convention on Human 
Rights. —The Hague: Martinus Nijhoff.,1975. — Vol. II. – P. 40.
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збереження життя»1. З цієї точки зору він обґрунтовував і за-
борону «будь-якої форми каліцтва чи стерилізації»2. Його про-
позиції призводили до дисбалансу статей проекту Конвенції: 
питання заборони катування деталізується до окремих видів, 
питання безпеки людини в цілому подається загально, декла-
ративно. Саме на це звернув увагу його співвітчизник Д. Мак-
свелл-Файф: «Я повинен сказати, що я повністю поділяю по-
чуття п. Кокса, які він висловив. Але ми маємо зважати на мету 
документа, який ми хочемо прийняти... Можна переконатися, 
що в ст. 2(1) йдеться про безпеку особи відповідно до статей 3, 
5 і 8 Декларації прав людини. Стаття 5 додатку встановлює, що 
ніхто не повинен зазнавати катувань або жорстокого, нелюд-
ського або такого, що принижує його гідність, поводження чи 
покарання». Фактично це охоплюється першим3.

Таким чином, бажання слідувати Декларації прав людини 
спонукало розробників Конвенції віднести право на життя, на 
свободу і особисту недоторканність, заборону катування, не-
людського або такого, що принижує гідність, поводження чи 
покарання, як і право на ефективне поновлення цих прав до од-
нієї статті. Але логіка формулювання Конвенції диктувала свої 
правила: статті повинні формулювати юридичні норми, тобто 
чіткі і конкретні, які можна застосувати в судовій практиці. Ке-
руючись останнім, п. Кокс запропонував положення про кату-
вання і тут виявилось, що за таких формулювань одні статті 
будуть охоплювати інші, а сама структура Конвенції вийде роз-
балансованою. Тобто вони вийшли на шлях тієї ж проблеми, з 
якої звернули розробники Білля про права людини, коли ви-
рішили окремо розроблювати Декларацію прав людини, а ок-
ремо Конвенцію. Щоправда, спочатку розробники ЄКПЛ мали 
надію, що цю проблему вдасться вирішити шляхом тлумачен-
ня. «Ми говоримо в ст. 2, — зазначав Тайтжен (Франція), — що 
безпека особи гарантується відповідно до статей 3, 5 і 8 Декла-

1 Ibid, p. 2–4.
2 Ibid, p. 4.
3 Ibid, р. 40–42.



258

Європейський суд з прав людини. Судова практика

рації прав людини. А ст. 5 Декларації прав людини, до якої ми 
відсилаємо, говорить (далі цитується стаття. — В. Б.). Якщо ми 
додамо коментар до цих положень, метою якого буде їх уважне 
взаємоузгодження, ми обмежимо їх розуміння і дію до сфери, 
визначеної у коментарі»1.

Тут відчувається відверто слабкий досвід міжнародної пра-
вотворчості. І у внутрішньодержавному праві коментар не 
може підміняти закон, а у міжнародному праві і поготів. Ко-
ментар тлумачить, про що йдеться в нормі, а не розширює чи 
звужує сферу її дії. Власне, цей сумнів не покидав і Тайтжена, 
коли він уявив, скільки коментарів може мати тільки перелік 
того, що стосується «безпеки особи». У подальшому він як до-
повідач виявив ще одну проблему — гарантування цього права. 
Про те, що «безпека особи» має бути гарантована, розробники 
Конвенції домовилися швидко. Залишалося лише відповісти, 
як це має бути зроблено, який має бути вироблений механізм 
гарантування. І тут вони знову зіткнулися з первинним питан-
ням: що має бути віднесено до «безпеки особи»? Наявність ок-
ремої статті в проекті щодо катувань показувало, що все нове, 
що виникало в плані порушень – каліцтво, стерилізація та ін. – 
поглинається цією статтею, а стаття про «безпеку особи» зали-
шається без своєї конкретної сфери дії. Крім того, розробники 
помітили: як тільки вони вдаються до конкретизації сфери дії 
цих статей задля їх розмежування, вони наражаються на нові 
проблеми. Конкретизація одночасно виявляла випадки неуз-
годженостей національних законодавств. Як сказав представ-
ник Данії п. Крістенсен: «У Данії стерилізація дозволена актом 
парламенту»2, а в інших країнах вона заборонена. Повернули-
ся до пропозиції не вдаватися до конкретизації, і знову виник-
ла проблема дисбалансу положень проекту статей Конвенції. 
У рекомендації № 38 Комітету міністрів, схваленій 8 вересня 
1949 р. на першій сесії Консультативної Асамблеї, вирішили зу-
пинитись на проекті статті про «безпеку особи» з посиланням 

1 Ibid, р. 44.
2 Ibid, р. 238.
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її на відповідні статті Декларації прав людини, окремо статтю 
про заборону катувань не виділяти, виділити основоположні 
складові механізму гарантій1.

У робочих документах, підготовлених Генеральним секре-
тарем стосовно попереднього проекту Конвенції, окреслені ос-
новні труднощі, з якими зіткнулися Консультативна Асамблея 
і її правовий комітет — це дві головні проблеми і ряд похідних. 
До головних він відніс: 1) проблему переліку прав, які мають 
бути гарантовані; формування списку прав, які б охоплювала 
система гарантії; 2) визначення цих прав в термінах, змісті, сут-
ності як на національному, так і на міжнародному рівні. Крім 
того, він відзначив складнощі «запозичення» в проект Конвен-
ції статей Декларації прав людини, неможливість «перенесен-
ня» в проект так званих професійних, соціальних прав та ін.2

Варто зазначити, що в цих документах дається детальний 
аналіз статей проекту ЄКПЛ за проектом статей Міжнародної 
(системи ООН) конвенції прав людини, що лише підтверджує 
труднощі «перенесення» положень Декларації прав людини до 
структури проекту ЄКПЛ. Порівнюючи ст. 6 проекту Міжна-
родної конвенції («право на життя») з європейським проектом, 
він зауважує: «Вона поглинається ст. 2(1) (“безпека особи”), — 
щоправда при цьому зазначає, — базуючись на восьмій поправ-
ці Конституції США: “жорстокі і надзвичайні покарання не 
будуть накладатися”»3.

Водночас Генеральний секретар поширив коментарі уряду 
Великої Британії, які він отримав 4 січня 1950 р., на проект 
Міжнародної (ООН) конвенції прав людини. Сенс цього був, 
очевидно, в тому, щоб переорієнтувати розробників ЄКПЛ з 
додержання однієї Декларації прав людини на поєднання «за-
позичення» положень як Декларації прав людини, так і про-
екту Міжнародної конвенції. У частині, що стосується статті 

1 Ibid, р. 276–278. 
2 Collected Editions of the «Travaux Préparatoires» of European Convention on Human 
Rights, – The Hague : Martinus Nijhoff, 1976. — Vol. III. – P. 6–8.
3 Ibid, р. 28.
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європейського проекту про «безпеку особи», він, зокрема, виді-
ляє такі положення коментарів Великої Британії:

«Не буде винятків зі ст. 5, окрім тих, що стосуються смерт-
ної кари, яка законно застосовується під час війни» і далі про-
ект тексту самої ст. 5:

«1. Нікого не буде навмисно позбавлено його життя.
2. Не буде винятків до цієї норми, за виключенням застосу-

вання смертної кари в тих державах, де вона визнається закон-
ною при виконанні таких покарань на підставі вироку суду.

3. Позбавлення життя не буде розглядатися навмисним, 
коли воно є наслідком виключно необхідного застосування 
сили:

а) для захисту будь-якої особи від незаконного насильства;
б) для здійснення законного арешту або для запобігання 

втечі з під законної варти;
в) при вчиненні правомірних дій для придушення завору-

шення або повстання або входження в чітко визначені 
місця, до яких доступ заборонено з метою національної 
безпеки»1.

Не важко помітити, що саме цей проект складе основу ст. 2 
ЄКПЛ. Його вивчатимуть на предмет того, щоб взяти за осно-
ву можливого тексту Європейської конвенції члени Комітету 
експертів в Страсбурзі під час обговорення проекту 2–8 люто-
го 1950 р.2 Більше того, на цій підставі вони пропонуватимуть 
зняти посилання на Декларацію прав людини в статті, що сто-
сується питань права на життя чи безпеки особи (пропозиція 
представника Люксембургу)3. Але оскільки різкі зміни проек-
ту Консультативної Асамблеї не відповідали б завданням, на 
виконання яких було скликано Комітет експертів, то останній 
обмежився лише тим, що поєднав право на життя, свободу і без-
пеку особи з забороною катування, виділивши їх як два пункти 
однієї статті. Ними ж відкривався весь перелік прав і свобод 

1 Ibid, р. 158.
2 Ibid, р. 186.
3 Ibid, р. 192.
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людини в проекті: «1 а) Кожна людина має право на життя, сво-
боду і безпеку особи; б) нікого не може бути піддано катуванню 
або жорстокому, нелюдському чи принижуючому гідність по-
водженню чи покаранню»1.

Комітет міністрів, розглянувши проект Конвенції Кон-
сультативної Асамблеї, рекомендував Генеральному секрета-
рю: звернутися до держав — членів Ради Європи з пропози-
цією призначити висококваліфікованих осіб для вироблення 
остаточного проекту, ретельно проаналізувати досягнення ор-
ганів ООН в розробці проекту Конвенції про права людини і 
відмовився схвалити принципи проекту Конвенції щодо ко-
лективних гарантій прав людини, до яких потрапило і право 
на життя2.

Скликаний в такий спосіб Комітет експертів висловив за-
уваження по ст. 2(1) проекту Консультативної Асамблеї («2(1) 
безпека особи відповідно до статей 3, 5 і 8 Декларації прав лю-
дини») такого характеру: «Ця стаття містить права і основні 
свободи, які Конвенція має гарантувати, замість перелічення їх 
з посиланням на Загальну декларацію прав людини, яке було 
системно схвалено Асамблеєю. Було б краще, із законодавчої 
точки зору, якби слова, які вжиті в Загальній декларації, були 
включені в текст Конвенції як такої. Звертаючи належну увагу 
на те, як Асамблея координує роботу Ради Європи з роботою 
Організації Об’єднаних Націй, комітет ретельно дотримувався 
тексту Загальної декларації. З огляду на право, згадане в ст. 2, 
§ 1, Комітет не відтворював текст ст. 8 Загальної декларації, до 
якої відсилає проект Асамблеї, оскільки ця стаття пов’язана з 
правом на судовий захист в національних судах у справах, коли 
порушені основні права, що є питанням, яке, як вважає Комітет, 
має бути розміщене в іншому місці Конвенції»3. Указана про-
позиція Комітету експертів була цілком слушною і робила ще 
одне уточнення щодо предмета статті про «право на життя».

1 Ibid, р. 222, 236.
2 Ibid, р. 248.
3 Ibid, р. 260–262.
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Під час другого засідання (6–10 березня 1950 р.) Комітет екс-
пертів фактично повернувся до пропозиції Великої Британії, 
виклавши її у двох статтях. У статтях, які він пропонував вклю-
чити в проект Конвенції, він рекомендував записати у праві на 
життя, що до нього не будуть застосовуватися жодні обмежен-
ня, окрім смертної кари, яку будуть здійснювати на законних 
підставах під час війни (новий варіант п. 2, ст. 3,)1.

Комітет фактично пропонував включити в проект Конвен-
ції варіант статті, запропонований Великою Британією (див. 
с. 221, виноска 1), змінивши в ньому формулювання перших 
двох пунктів: замість «1. Нікого не буде навмисно позбавлено 
його життя. 2. Не буде винятків до цієї норми, за виключенням 
застосування смертної кари в тих державах, де вона визнаєть-
ся законною, при виконанні таких покарань на підставі вироку 
суду», дати один пункт «1. Нікого не буде навмисно позбавлено 
його життя, за винятком виконання покарання, встановленого 
судом за злочин, за який смертна кара передбачена законом»2 і 
далі за текстом пропозиції Великої Британії.

Комітет експертів запропонував альтернативні проекти 
статті «право на життя»: а) якому віддавав перевагу — англій-
ський варіант3 і б) варіант проекту Консультативної Асамблеї 
з об’єднанням в два пункти права на життя, свободу і безпеку 
особи, а також заборони катування, жорстокого, нелюдського 
або принижуючого гідність поводження чи покарання4. Зго-
дом обидві альтернативи Комітет експертів поділить ще на два 
підрозділи кожний, але це не вплине на два варіанти формулю-
вання «права на життя»5.

Спроби об’єднати обидва варіанти також не дали резуль-
татів, оскільки один був зорієнтований на Декларацію прав лю-

1 Ibid, р. 280.
2 Ibid, р. 282.
3 Ibid, р. 312.
4 Ibid, р. 320.
5 Див. Collected Editions of the «Travaux Pr paratoires» of European Convention on 
Human Rights, – The Hague : Martinus Nijhoff, 1977. — Vol. IV. – P. 50–58.
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дини, а інший — на підготовчі проекти Конвенції — документи, 
які розроблювалися на принципово різних філософсько-право-
вих засадах. Варіант, який базувався на англійській пропозиції 
(варіант В, варіант з орієнтацією на проекти Конвенції ООН), 
ускладнювався тим, що «концепція, підкреслена в альтернативі 
В, призводила до труднощів, які полягали в тому, що Комісія з 
прав людини ООН ще не прийняла проекту в остаточній фор-
мі, запропоновані положення в проекті супроводжувалися ба-
гатьма застереженнями»1. Ситуація в Комітеті експертів була 
невизначена: п’ятеро були за деклараційний варіант, п’ятеро — 
за конвенційний, представники Люксембургу і Швеції зарезер-
вували своє остаточне рішення2.

Оскільки експерти не змогли виробити однозначний проект 
Конвенції, завдання підготувати такий документ було покладе-
но на конференцію посадових осіб держав — членів Ради Євро-
пи, яка була скликана 8–17 червня 1950 р. Робота конференції 
ускладнювалась ще й тим, що вона мала висловитись по більш 
дискусійному питанню: бути чи не бути ЄСПЛ. Що ж до статті 
про право на життя, то на ній більш схильні були до англійської 
пропозиції.

Щоправда, при цьому була підготовлена нова редакція та-
ких пунктів: пункт перший запропоновано сформулювати так: 
«Право кожного на життя охороняється законом». Цей пункт 
залишиться в остаточній редакції Конвенції. Пункт перший 
проекту Комітету експертів — «Нікого не буде навмисно поз-
бавлено його життя, за винятком виконання покарання, вста-
новленого судом за злочин, за який смертна кара передбаче-
на законом» — без змін перенесено в пункт другий цієї статті. 
У п. 2, який став в проекті конференції п. 3, в речення, яке по-
чинається словами «Позбавлення життя не буде розглядатися 
навмисним...» слово «навмисним» замінено словами «як пору-
шення попереднього п. а» (в остаточному варіанті Конферен-
ції, а потім і в Конвенції ця заміна буде сформульована так: «як 

1 Ibid, р. 110.
2 Ibid, р. 112.
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таке, що вчинене на порушення цієї статті»). З проекту Комі-
тету експертів вилучено в п. 2.с слова: «або входження в чітко 
визначені місця, до яких доступ заборонено з метою захисту 
національної безпеки»1. Таке формулювання в остаточній ре-
дакції Конвенції набуде п. 2.с статті 2.

Таким чином, на конференції посадових осіб держав — членів 
Ради Європи вдалося виробити «Проект Конвенції із захисту 
прав людини і основних свобод», в якому ст. 2 «Право на жит-
тя» майже без змін увійшла в остаточний текст Конвенції (єди-
на зміна — це об’єднання пунктів 1 і 2 в один пункт, відповідно 
змінена нумерація решти пунктів)2. Об’єднання перших двох 
пунктів в один ст. 2 «право на життя» було зроблено під час її 
схвалення підкомітетом (7 серпня 1950 р.)3 і в той же день Ко-
мітетом міністрів Ради Європи4.

У такому варіанті він передав проект Конвенції на розгляд 
Консультативної Асамблеї, де знову була зроблена спроба змі-
нити статтю про «право на життя». Таку ідею висловив пред-
ставник Італії п. Персіко. З метою найскорішого затвердження 
проекту Конвенції Консультативною Асамблеєю, він погодив-
ся з тим варіантом, що запропонував Комітет міністрів, окрім 
деяких нюансів, до яких він відніс і статтю про право на життя. 
«Стаття 1, — сказав він, — є основоположною (basic) статтею 
Конвенції, яка забезпечує, що право на життя всім особам буде 
захищене законом. Це те, що має бути, але слід додати ще щось 
до цієї декларації. Ми були свідками, особливо в останню війну, 
подій винятково важливих. Новий злочин, якого ніколи до цьо-
го не було, з’явився на світ. Це злочин геноциду, який ставить 
за мету ліквідацію народів, етнічних, расових чи релігійних 
груп. Це не питання вбивства; ви розумієте, вмирає не індивід, 
а вмирають раси, релігійні чи національні спільноти. Це, таким 

1 Ibid, р. 182–184.
2 Ibid, р. 218, 274.
3 Collected Editions of the «Travaux Pr paratoires» of European Convention on Human 
Rights, – The Hague : Martinus Nijhoff, 1985. — Vol. IV. – P. 76. 
4 Ibid, р. 120.
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чином, щось дуже різне і воно має бути відображене в нашій 
Конвенції... А тому я пропоную такий додаток до ст. 2 нашої 
Конвенції: “Стаття 2(а): Геноцид, незалежно від того, вчинений 
він в мирний час чи під час війни, є злочином за міжнародним 
правом, який має бути відвернутий і покараний відповідно до 
Конвенції, схваленої Організацією Об’єднаних Націй 9 грудня 
1948 р.”»1

Доповнення статті про «право на життя» положенням про 
геноцид було включено в порядок денний для обговорення в 
комітеті з правових і адміністративних питань з 17 по 23 серпня 
1950 р. і в Консультативній Асамблеї. Комітет записав у рішен-
ні: «Хоча кожен виступаючий висловив свою зневагу до цього 
злочину, Комітет вважає, що зараз предмет має бути таким, що 
більше підходить до пропозицій Асамблеї». Після обговорення 
п. Персіко зняв свою пропозицію2.

«Право на життя» виникало і при обговоренні інших проек-
тів статей Конвенції із неменшими суперечностями: одні вва-
жали, що Комісія може розглядати заяви громадян про пору-
шення цього права без згоди відповідної держави, інші з цим 
не погоджувалися; право на життя поширювалось одними на 
умови перебування у в’язниці, що заперечувалось іншими і т. д. 
Врешті-решт було вирішено проголосувати Консультативною 
Асамблеєю за включення в проект Конвенції статті про право 
на життя без доповнень3.

Особливості застосування ст. 2 ЄКПЛ Європейською ко-
місією з прав людини. Аналіз вітчизняними дослідниками 
практики діяльності Європейської Комісії з прав людини уск-
ладнюється рядом незалежних від них труднощів. Чи не голо-
вною серед них є те, що її рішення, по-перше, не завжди публі-
кувалися, а по-друге, розкидані по різних виданнях, більшість 

1 Ibid, р. 258.
2 Collected Editions of the «Travaux Préparatoires» of European Convention on Human 
Rights, – The Hague : Martinus Nijhoff, 1985. — Vol. IV. — P. 40.
3 Collected Editions of the «Travaux Préparatoires» of European Convention on Human 
Rights, – The Hague : Martinus Nijhoff, 1985. — Vol. IV. — P. 50.
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з яких проблематично знайти навіть у добре укомплектованих 
літературою бібліотеках. Крім того, не було жодної серії публі-
кацій рішень КПЛ, яка б починалася з першого рішення і пос-
лідовно подавала їх по мірі прийняття. Одним із перших таких 
починань була публікація «Збір рішень Європейської комісії з 
прав людини», але і він розпочинався з 18-ї пленарної сесії КПЛ 
29 червня — 7 липня 1959 р. Вийшло кілька десятків номерів 
цього видання, після чого воно припинилось. Згодом почали 
видавати збірник «Європейська комісія з прав людини. Рішен-
ня і доповіді», але також недовго. Рішення КПЛ публікували-
ся в «Щорічнику Європейської Комісії з прав людини», але не 
всі і не регулярно. З 1975 р. почало виходити видання «Євро-
пейська Комісія з прав людини. Рішення і доповіді», підготов-
лене Секретаріатом КПЛ, яке проіснувало довше інших — до 
жовтня 1998 р., завершившись 94-м випуском. Видання також 
було неповним як за конкретними справами, так і за охоплен-
ням рішень і доповідей. Частково такі рішення можна знайти 
в «Публікаціях ЄСПЛ», але слід мати на увазі, що в перших 
рішеннях Суду їх не публікували, потім публікували повністю, 
згодом — знову частково, аж поки зовсім не припинилися такі 
публікації рішень КПЛ.

Певною складністю для дослідника може бути і те, що пов-
новаження і функції КПЛ не завжди були однакові, як і не було 
єдиного уявлення щодо того, якими вони мають бути. Одні ба-
чили в ній фільтр, бар’єр для надуманих справ, інші — посе-
редника між державою і людиною, треті — основоположною 
складовою міжнародного судочинства. Слід зазначити, що і 
сама КПЛ не завжди чітко уявляла свою роль, а тому, залежно 
від періоду і справ, більше виділяла то свої фільтраційні пов-
новаження, то посередницькі, а то – повноцінної інституції в 
міжнародному судовому процесі.

Особливо такі флуктуації і еволюції КПЛ помітні при роз-
гляді справ по ст. 2 ЄКПЛ — «право на життя». Через відсут-
ність належних публікацій сьогодні неможливо вказати на ту 
справу, коли КПЛ вперше звернулася до застосування ст. 2. Як 
уже зазначалося, перші публікації розпочалися з 18-ї пленарної 
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сесії КПЛ, але і вони не охоплювали всіх справ, які надходили 
в КПЛ, оскільки останні відсівались секретаріатом і не пуб-
лікувались. Досить часто самі члени КПЛ не володіли такою 
інформацією. Сумарний аналітичний збірник рішень перших 
тридцяти томів вказує, що такою справою була «Х проти Бель-
гії», рішення від 21 травня 1969 р.1 Втім, це не зовсім так, бо до 
цього КПЛ розглядала справу «Х проти Норвегії», рішення від 
29 травня 1961 р., яка безпосередньо була присвячена аналізу і 
застосуванню ст. 2 Конвенції — «Право на життя».

Характерно, що в перших своїх рішеннях КПЛ сама не слі-
дувала тим правилам, за недотримання яких національними 
судами вона, а за нею і ЄСПЛ знаходили порушення ст. 6 і 
п. «а» ст. 27 ЄКПЛ. Справа в тому, що ст. 6 п. 1 ЄКПЛ вимагає, 
щоб вирішення спору при встановленні обґрунтованості будь-
якого висунутого проти заявника кримінального обвинувачен-
ня проходило за публічного розгляду справи. Стаття 27, п. «а» 
Конвенції однозначно закріплювала, що Комісія не приймає 
до розгляду жодного звернення, поданого відповідно до ст. 25, 
якщо воно анонімне. Це вже згодом, очевидно зважаючи і на 
негативну практику інституційних органів Ради Європи, буде 
конкретизовано: «Заявники, які не бажають, щоб їх особа була 
розголошена, повинні зазначити це в заяві та навести причи-
ни, що виправдовують такий відступ від загального правила 
відкритості провадження» (правило 471 Регламенту Суду). Це 
ж правило вимагатиме, щоб заявник вказував прізвище, дату 
народження, громадянство, стать, рід занять та його адресу, а 
також прізвище, рід занять та адресу його представника, якщо 
такий є, тощо. Анонімний розгляд справи має бути винятком 
і добре аргументованим. Публічність розгляду справ означає, 
що громадськість повинна мати доступ до інформації про роз-
гляд справ. Але якщо і вважається правомірним виняток в кон-
кретній ситуації щодо анонімності для громадськості, то він не 

1 Conseil de l’Europe. Commission Européennes des droits de l’homme. Recueil de 
Décisions. Sommaire analitique des décisions parues dans les tomes 1à30. – Strasbourg. Mai 
1973. — P. 22–23.
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поширюється на державу, на яку скаржиться заявник. В іншо-
му разі держава діятиме логічно, якщо не стане відповідати на 
таку заяву. Без сумніву, публічність вимагає, щоб громадськість 
знала прізвища тих, хто приймав рішення.

Рішення КПЛ перших років її діяльності доводились до за-
гального відома способом, далеким від цих правил. До 1960 р. 
публікації рішень Комісії нагадували документ зашифрованої 
інформації. Справи подавались без прізвищ заявників і назви 
держави-відповідача: заява № 434/58, заява № 369/59, заява 
№ 462/59, заява № 432/58, заява № 436/58 і т. д.1 І лише за 
текстом справи можна здогадатися, що вона подавалася проти, 
відповідно, Швеції, Бельгії, Австрії, ФРН, знову ФРН тощо. 
Прізвища заявників також не вказувалися. До 1975 р. це були 
лише умовні позначення «Х», «Y», «Z», які по завершенні 
1960 р. почали вказувати зразу ж після номера справи: справа 
№ 770/60 «Х проти Федеративної Республіки Німеччини», рі-
шення від 21 грудня 1960 р.; справа № 858/60 «Х проти Бель-
гії», рішення від 13 квітня 1961 р.2 і т. д. Натомість продовжу-
вали утаємничувати національні суди, які приймали рішення, 
їх місцезнаходження, рік народження і адресу заявника тощо. 
Публічність розгляду справи розкривались у такий спосіб: 
«Заява № 662/59, подана «Х проти Федеративної Республіки 
Німеччини». Заявника представляв п. ... Уряд ФРН представ-
ляв п. ... і п. ... Заявник — особа без громадянства, народився 
в Україні в ... 1908 р. в м. ... Він підтримував німецьку армію в 
Україні під час Другої світової війни, але був арештований у 
Польщі в 1942 р. на підставі того, що допомагав переслідувати 
українців і поляків. ...районний суд в ... 14 липня 1959 р. Зе-
мельний суд в ... 11 грудня 1959 р. і т. д.»3

Ще однією особливістю рішень КПЛ по ст. 2 Конвенції було 
те, що практично всі вони були визнані неприйнятними чи та-

1 Collection of Decisions of the European Commission of Human Rights, Vol. 1. Council of 
Europe. Strasbourg. 15 January 1960. – pp. 1, 16, 23, 28, 31. 
2 Ibid. Vol. 6. Council of Europe. Strasbourg. November 1961, p. 1, 5, та ін. 
3 Ibid vol 2. Council of Europe. Strasbourg. July. 1960. — P. 1–2.
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кими, в яких не було порушення Конвенції. Очевидно, що Ко-
місія не могла визначитися в критеріях і стандартах права на 
життя. Ситуація почала змінюватися після справи «Мак-Канн 
та інші проти Сполученого Королівства», в якій Комісія біль-
шістю голосів (11 проти 6) не знайшла порушення ст. 2 ЄКПЛ, 
а ЄСПЛ прийняв рішення, що порушення було.

Не можна сказати, що всі рішення про неприйнятність чи 
відсутність порушення були слабко аргументованими, але 
факт, що Комісія в цій частині тривалий час прагнула не брати 
на себе відповідальність визначати основні стандарти захисту і 
застосування ст. 2 Конвенції.

Щоправда, вину за все не слід покладати на Комісію. По-
чинаючи з формулювання ст. 2 Конвенції і завершуючи жит-
тєвими ситуаціями, які не завжди вкладалися в «прокрустове 
ложе» цих формулювань, можна дійти висновку, що завдання 
стояло перед КПЛ не з простих. Якщо інші статті чітко визна-
чають належність конкретного права: «кожен має право на...»; 
або чітко визначають певну заборону: «нікого не може бути 
піддано катуванню...», «нікого не можна тримати в рабстві…», 
«ніхто не може бути присилуваний виконувати примусову чи 
обов’язкову працю» і т. п., то ст. 2 не містить такої чіткості ні в 
наданні права, ні у визначенні випадків його позбавлення.

Положення «право кожного на життя охороняється зако-
ном» не констатує існування такого права, а відсилає до на-
ціонального законодавства, покладаючи на національну владу 
обов’язок захищати це право. І знову ж таки його порушення не 
заборонено однозначно, а лише якщо відбулося непередбаче-
ним способом: «не може бути умисно позбавлено».

Ще більш віддаленими від Конвенції стали життєві ситуації, 
в яких може виникнути питання права на життя. У складних 
ситуаціях Комісія не брала на себе відповідальність визначати, 
підпадають вони під це право чи ні. 26 травня 1961 р. КПЛ при-
йняла рішення у справі «Х проти Норвегії»1. Суть справи поля-

1 Collection of Decisions of the European Commission of Human Rights, Vol. 6. Council of 
Europe. Strasbourg. November 1961. — P. 34–38.
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гала в тому, що норвезький громадянин (знову ж таки, якщо йти 
по тексту рішення, то вийде: «народився в ..., проживає в ...»1 і т. 
д.) звернувся до Комісії із запитанням: «Чи поширюється право 
на життя на дітей, як невідчужуване право, чи ні, за яких умов 
і обставин цього права можна позбавити, чи повністю застосо-
вуване це право до людського ембріону з моменту запліднення, 
чи воно тут не діє і на якій стадії розвитку людської індивіду-
альності це право діє в повному обсязі?»2 Суть запитання була 
викликана тим, що норвезький парламент (одельстинг) при-
йняв 7 жовтня 1960 р. (набрало чинності 12 жовтня) рішення 
дозволити вагітним жінкам аборти: у випадку необхідності 
врятувати життя і здоров’я матері, коли мати завагітніла в ре-
зультаті зґвалтування, коли вона божевільна, коли ембріон має 
серйозні ушкодження, через що дитина народиться з серйозни-
ми фізичними і психічними дефектами і т. п.

Заявник подав заяву від імені всіх батьків, за яких парла-
мент, не питаючи їх згоди, прийняв рішення. Він також про-
сив Комісію розглянути питання відповідності цього закону 
ЄКПЛ.

Посилаючись на ст. 25 ЄКПЛ («Комісія може прийняти 
адресовані Генеральному секретареві Ради Європи звернення 
від будь-якої особи, неурядової організації або групи осіб, які 
стверджують, що стали жертвою порушення однією з Високих 
Договірних сторін прав, передбачених Конвенцією»), і на п. 2 
ст. 27, («Комісія оголошує неприйнятним будь-яке звернення, 
подане відповідно до статті 25, яке вона вважає несумісним з 
положенням цієї Конвенції, явно необґрунтованим...») Комісія 
визнала заяву неприйнятною з таких міркувань: «із п. а 1 стат-
ті 25 Конвенції ясно, що Комісія може вирішувати належним 
чином заяви від особи, неурядової організації або групи осіб, 
лише якщо такі особи, неурядові організації і групи осіб скар-
жаться, що стали жертвою порушення Високою Договірною 
Стороною прав, передбачених Конвенцією… а оскільки заяв-

1 Ibid, p. 34.
2 Ibid, p. 34–35.
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ник у цій справі не може вважатися таким, що якимось чином 
став жертвою закону 12 жовтня 1960 р. і оскільки Комісія не 
повноважна аналізувати in abstracto питання відповідності цьо-
го закону положенням Конвенції…»1.

Наступна справа, яку розглядала Комісія, — № 2758/66 
«Х проти Бельгії», рішення від 21 травня 1969 р. — стосувалась 
трагічної ситуації. Звернулася вдова вбитого жандармами, які 
розганяли на вулиці страйкуючих. Чоловік вів себе не агре-
сивно, не мав зброї; лише рятуючись від жандармів повернув 
у протилежний бік і був застрелений з короткої відстані. Вдова 
вимагала відшкодування моральної шкоди для себе і двох не-
повнолітніх дітей, у чому їй відмовили в національних судових 
установах.

З часом, коли КПЛ виробить чіткі критерії застосування 
ст. 2 Конвенції і складеться її стабільна практика, у подібній 
ситуації вона вирішуватиме: чи було застосування сили спів-
розмірним, якою була мета застосування зброї, наскільки засто-
сування зброї було небезпечним для життя людини і фізичної 
недоторканності, якому ризику піддавалися інші, які не мали 
відношення до операції, що проводилася, чи було застосування 
зброї абсолютно необхідним, наскільки ефективно було прове-
дено розслідування інциденту і т. д. А поки що в цій справі Ко-
місії вистачило трьох речень, щоб оперуючи словами «ймовір-
но», «правдоподібно», «мабуть» дійти висновку, що згідно з п. 1 
ст. 2 Конвенції («нікого не може бути умисно позбавлено жит-
тя»), вона не знаходить порушення Конвенції, а тому визнає 
справу неприйнятною.

У справі № 4203/69 «Х проти Сполученого Королівства», 
рішення від 26 травня 1970 р. Комісія взагалі не вдавалася до 
правової аргументації свого висновку: «Скарги заявника щодо 
порушення статті 2 Конвенції, що його життя було в небезпе-
ці під час тримання у в’язниці Пархурст… перевірка матеріалів 
поданої справи не показала будь-яких порушень прав і свобод, 
закріплених у Конвенції, і зокрема в зазначеній статті 2, з чого 

1 Ibid, p. 37–38.
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слід зробити висновок, що ця частина заяви є абсолютно не-
обґрунтованою»1. Матеріалами, які перевіряла Комісія, були: 
заява уряду, що життя в’язня захищалось законом, відповідь 
начальника тюрми, яку він висловив прямо чи з натяком, що 
в Англії життя в’язнів захищається правом і, зокрема, законом 
про вбивства, заява уряду, що скарга, про яку йдеться, вже ним 
розглядалась і що уряд вважає всю скаргу заявника абсолютно 
необґрунтованою2. Фактично в цій справі Комісія виходила з 
презумції: повіримо уряду на слово.

У справі № 4340/69 «Джо Сімон-Герольд проти Австрії», рі-
шення від 2 лютого 1971 р., вперше знаходимо прізвище заяв-
ника і всі супутні дані, без шифрування. Позитивним тут також 
є те, що комісія добилася результату на користь заявника по 
ст. 2. Щоправда, слід зазначити, що якби Комісія приймала своє 
остаточне рішення постатейно, то, можливо, ст. 2 Конвенції от-
римала б іншу кваліфікацію. Суть справи полягає в тому, що 
в’язень австрійської тюрми скаржився на неможливість його 
перебування у в’язниці за станом здоров’я (фізичні страждання 
через поліомієліт, атрофія мускулів, неспроможність користу-
ватися руками, ногами та ін.). Заявник скаржився, що згідно з 
австрійськими законами його мають звільнити під заставу че-
рез неможливість відбування покарання. Лікарі, які проводили 
перевірку його заяви, робили це неретельно, без використання 
медичної апаратури, а тому давали висновки про придатність 
для відбування покарання. Уряд посилався на медичні виснов-
ки, перевірки скарг не робив і відмовляв у звільненні заявника. 
Лише третя медична експертиза була проведена на належному 
рівні і заявника визнали непридатним до відбування покаран-
ня у в’язниці.

Оскільки в цій справі заявник скаржився на одночасне по-
рушення статей 2 і 3 Конвенції, то і Комісія прийняла спільне 
рішення по цих статтях: «Комісія розглянула по суті скаргу 

1 Europeаn Commissiоn of Human Rights. Collection of Decisions. — Vol. 34. — Council of 
Europe. Strasbourg. December 1970, p. 58
2 Ibid. p. 54.
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заявника відповідно до статей 2 і 3, що стосуються неналежно-
го поводження з ним під час тримання його у в’язниці Уелс… 
і вважає, що ці скарги не можуть визнаватися необґрунтова-
ними»1.

Визнавши заяву прийнятною по статтях 2 і 3 Конвенції, Ко-
місія розглянула її по суті. Оскільки сторони домовилися про 
дружнє врегулювання справи, а Міністр юстиції Австрії запев-
нив, що подібні порушення не повторюватимуться в майбут-
ньому, то справа далі не розглядалась. Якби цього не сталося, 
то скоріше за все в остаточному рішенні по справі було б виз-
начено порушення тільки статті 3 Конвенції.

У справі № 5310/71 і № 5451/72 «Уряд Ірландії проти Уряду 
Сполученого Королівства», рішення від 1 жовтня 1972 р.2, в якій 
йшлося про порушення, поряд з іншими, і ст. 2 Конвенції, Ко-
місія чи не вперше в міждержавних справах детально зупинила-
ся на різних аспектах застосування цієї статті. Держава-заявник 
звернулася до Комісії з приводу вбивства 22-х осіб, причиною 
якого були сили безпеки держави-відповідача. На переконан-
ня держави-заявника це вбивство відбулося в порушення п. 1 
ст. 2 Конвенції і зовсім не підпадає під дію пп. а, b, с п. 2 ст. 2 
Конвенції. Крім того, держава-заявник констатувала, що це по-
рушення полягає не лише в позбавленні життя багатьох осіб, 
але також головним чином в адміністративній практиці і в серії 
заходів, які піддають небезпеці право на життя. Держава-заяв-
ник також підкреслила, що на неї не поширюється вимога ст. 26 
Конвенції про вичерпання всіх національних засобів правового 
захисту. Вбивство численних осіб, вважала вона, свідчить про 
порушення державою-відповідачем відповідного визначеного 
адміністративною практикою зобов’язання захищати право на 
життя осіб, які знаходяться в межах її юрисдикції. Нарешті, де-
ржава-заявник заявила, що вона звертається по фактах пору-
шення ст. 2 Конвенції, оскільки самі вбиті, звісно, не можуть 

1 Ibid. Vol. 38. Strasbourg. February 1972, pp. 33–34.
2 European Commission on of Human Rights. — Vol. 41.— Council of Europe. Strasbourg. 
January 1973, p. 1–93. 
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цього зробити, а члени їхніх сімей чи інші заінтересовані особи 
також вбиті.

Держава-відповідач посилалася на правомірне застосуван-
ня сили, оскільки в ситуації, якої стосується заява, йдеться про 
надзвичайний стан, який загрожує життю нації, тому вказана 
заява не може вважатися поданою згідно зі ст. 24 Конвенції 
(вимога подати в Комісію питання «про будь-яке згадане по-
рушення положення Конвенції»), оскільки у сторони-заявника 
відсутні відповідні матеріали-підтвердження того, що відпові-
дальність за доведення вказаної адміністративної практики 
лежить на державі-відповідачці, а не на державі-заявниці, а це 
значить, що положення ст. 26 про вичерпання національних 
засобів правового захисту не можна виключати на цій стадії 
розгляду справи (Уряд-відповідач послався на Першу грецьку 
справу як на прецедент)1.

В цілому всі письмові зауваження сторін, їхня позиція в 
обговоренні проблеми зводилася до того, що Уряд Ірландії до-
водив, що Уряд Великої Британії порушив п. 1 ст. 2, зокрема 
положення «нікого не може умисно позбавлено життя», а ос-
танній наполягав на тому, що сили безпеки діяли відовідно до 
п. 2 ст. 2 Конвенції. Від Комісії залежало, кваліфікуватиме вона 
справу по першій чи по другій частині цієї статті.

Комісія не знайшла порушення ст. 2 Конвенції, як на тому 
наполягав уряд Великої Британії, і всі свої зусилля спрямувала 
на аналіз ст. 3 Конвенції. У даній справі Комісія, взявши до ува-
ги подання обох сторін, не встановила того, що уряд-заявник 
надав суттєві свідчення, аби довести, що існує така адміністра-
тивна практика, про яку він заявляв.

За цих обставин Комісія не буде зв’язувати себе питанням 
вбивства 22-х осіб, доки і якщо не буде доведено, як того ви-
магає ст. 26, що наявні національні засоби правового захисту, 
згідно із законом Північної Ірландії, були вичерпані. Оскільки 
держава-заявник не показала, що це зроблено, Комісія змуше-
на згідно зі ст. 27(3) оголосити цю частину заяви неприйнят-

1 Ibid. p. 23–24.
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ною»1. Таким чином, визнавши справу в частині ст. 2 Конвенції 
неприйнятною, Комісія головну увагу приділила обґрунтуван-
ню порушення ст. 3 Конвенції. Але і тут в підсумку ЄСПЛ змі-
нить кваліфікацію порушень, які застосувала Комісія2.

Не всі рішення Комісії про неприйнятність, прийняті в пер-
ші два десятиліття, викликали сумнів в їхній достатній аргу-
ментованості. Були і такі, які не викликали сумніву навіть в 
самих заангажованих критиків. В якості прикладу можна на-
вести справу № 6040/73 «Х. проти Ірландії», рішення прийняте 
20 липня 1973 р., яким заява була визнана неприйнятною. За-
явник вимагав визнати порушення ст. 2 Конвенції спираючись 
на такі обставини. Заявника було поранено представником 
ІРА. Одного з тих, хто нападав, було арештовано і засуджено, 
двоє зуміли зникнути. Після цього йому і його сім’ї був нада-
ний захист на три з половиною роки, доки заявник в справах 
бізнесу переїхав до Лондона. Вирішивши відвідати свою сім’ю, 
він вимагав від поліції, щоб йому надали, як то було раніше, 
особисту озброєну охорону на 24 години кожного дня у формі 
офіцерів поліції. В цьому йому було відмовлено. Тоді він почав 
вимагати, щоб його дружині і трьом дітям поліція забезпечила 
приїзд (з фінансуванням всіх витрат) до Лондона, в чому йому 
було також відмовлено. Заявник почав вимагати, щоб Комісія 
негайно розглянула його справу. Рішення було, зрозуміло, не 
на його користь: «То є правда, що ст. 2 забезпечує, щоб жит-
тя кожного було захищено законом. Проте заявник навіть не 
стверджує, що в Ірландії немає законів, які захищають право 
на життя: він оскаржує те, що йому особисто відмовлено в охо-
ронній гвардії. Комісія вважає, що ст. 2 не можна тлумачити 
як таку, що покладає на державу обов’язок надавати таку охо-
рону, принаймні на невизначений час і без достатніх підстав. 
…Аналіз Комісією цієї скарги не виявив наявності порушен-
ня прав і свобод, передбачених Конвенцією, зокрема, в ст. 2. 

1 Ibid. p. 85.
2 Див. детальніше: Європейський суд з прав людини. Судова практика. Випуск пер-
ший, частина перша-друга / за ред. проф. Буткевича В. Г. – Київ, 2011. — С. 805–810.
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…З цього слід зробити висновок, що в цій частині заява є абсо-
лютно необґрунтованою»1. Втім, таких одіозних заяв в Комісії 
надходило не так вже й багато.

В цілому, окрім згаданих справ, Комісія розглянула такі 
справи в зв’язку із застосуванням ст. 2 Конвенції: 

1. Із загальних питань застосування ст. 2 «Право на жит-
тя»: 

– перелік ситуацій, в яких позбавлення життя не є пору-
шенням цієї статті (який в Конвенції наведений вичерпно), 
заява № 0044/89, справа «Кейлін Стюарт проти Сполучено-
го Королівства», рішення від 10 липня 1984 р.2, заява визна-
на неприйнятного через абсолютну необґрунтованість; заява 
№ 17579/90, справа «Джон Келлі проти Сполученого Королівс-
тва», рішення від 13 січня 1993 р.3, заява визнана неприйнят-
ною через абсолютну необґрунтованість);

– положення ст. 2 Конвенції, які надають захист лише за 
умов охорони права кожного на життя і не поширюються на 
поранення, нанесені представниками держави, оскільки остан-
ні мають розглядатися за ст. 3 Конвенції (заява № 28955/95, 
справа «Антон Хоакім Лагінха де Матос проти Португалії») 
рішення від 7 квітня 1997 р.4, заява визнана неприйнятною че-
рез абсолютну необґрунтованість;

– положення про гарантію права не бути фізично пораненим 
було визнано таким, що не поширюється на вакцинацію, яка не 
відноситься до втручання в право на життя, забороненого ст. 2 
Конвенції (заява № 26536/95, справа «Карло Боффа і 13 інших 
проти Сан-Марино», рішення від 15 січня 1998 р.5, заява визна-
на неприйнятною через абсолютну необґрунтованість).

1 European Commission of Human Rights. Collections of Decisions. — Vol. 44. — Council of 
Europe. Strasbourg. February 1973, p. 122.
2 European Commission of Human Rights. Decisions and Reports. — Vol. 39. — Council of 
Europe. Strasbourg. December 1984, p. 162-185.
3 Ibid. Vol. 74. Strasbourg. May 1993, p. 139–155.
4 Ibid. Vol. 89-B, Strasbourg. May 1997, p. 98–103.
5 Ibid. Vol. 92-В. Strasbourg. March 1998, p. 27–36.
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2. З питань, що охоплюють п. 1 ст. 2 Конвенції (суть рі-
шень):

– зобов’язання захистити право на життя не обмежуєть-
ся обов’язком Високої Договірної Сторони порушити карну 
справу проти того, хто піддав життя небезпеці, але передбачає 
позитивні випереджувальні заходи, необхідні в загальних си-
туаціях. Але не в кожній справі ці зобов’язання мають захо-
ди так далеко, щоб вимагати індивідуального захисту (заява 
№ 9348/81 справа «Пані В. проти Сполученого Королівства», 
рішення від 28 лютого 1983 р.1, заява визнана неприйнятною 
через абсолютну необґрунтованість; заява № 16734/90, справа 
«Лоуренс Дужардін та інші проти Франції», рішення від 2 ве-
ресня 1991 р. щодо прийнятності заяви2, заява визнана непри-
йнятною через абсолютну необґрунтованість);

– заявниця, чоловіка якої було вбито, вимагала визнання її 
непрямою жертвою порушення ст. 2 Конвенції; таке ж визнан-
ня вимагалось заявником у справі про вбивство неодружено-
го брата (заява № 9348/81 справа «Пані В. проти Сполученого 
Королівства», рішення від 28 лютого 1983 р.; заява № 9360/81 
справа «Пані В. проти Ірландії», рішення від 28 лютого 1983 р.3 
щодо прийнятності заяви, заява визнана неприйнятною на під-
ставі ratione loci);

– факт вбивства особи терористами не виключає повно-
важень Комісії, оскільки Високі Договірні Сторони мають 
обов’язок захистити право на життя. Вбивство чоловіка не 
створює для його вдови безперервної ситуації, за якою вона 
вважатиметься непрямою жертвою з огляду на ст. 2 (заява 
№ 9360/81 справа «Пані В. проти Ірландії», рішення від 28 лю-
того 1983 р.4 щодо прийнятності заяви, заява визнана неприй-
нятною на підставі ratione loci).

1 Ibid. Vol. 72-В. Strasbourg. July 1983, p. 190–210.
2 Ibid. Vol. 72. Strasbоurg. April 1992, p. 236–244.
3 Ibid. Vol. 32. pp. 211–219.
4 Ibid.
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– оскільки ст. 2 дозволяє смертну кару у відповідності з за-
коном і на основі судового вироку, це може створювати для за-
судженого період тривалої непевності протягом апеляційного 
судочинства в складній правовій системі. Проте це не означає, 
що такий тривалий період невизначеності (феномен страждань 
перед смертною карою) знаходиться поза положенням нелюд-
ського поводження (ст. 3).

– за змістом ст. 2 не передбачено можливості конфліктної 
ситуації, коли держава не вимагає від держави, що запросила 
видачу, необхідних гарантій, що смертна кара не буде застосо-
вана: така бездіяльність становитиме поводження, яке супере-
чить ст. 3 (заява № 10479/83, справа «Е. М. Кірквуд проти Спо-
лученого Королівства», рішення від 12 березня 1984 р.1 щодо 
прийнятності, заява визнана неприйнятною через абсолютну 
необґрунтованість);

– зобов’язання захистити право на життя не обмежується для 
Високої Договірної Сторони обов’язком розпочати пересліду-
вання в кримінальному порядку того, хто заподіяв шкоду жит-
тю, але передбачає позитивні превентивні заходи, не вимагаючи 
попередження кожного можливого злочину. Заява № 16734/90, 
справа «Лоуренс Дужардін та інші проти Франції», рішення від 
2 вересня 1991 р. щодо прийнятності заяви2, заява визнана не-
прийнятною через абсолютну необґрунтованість);

– той факт, що закон про амністію у Франції схвалено в 
контексті врегулювання конфліктів між різними спільнотами 
в Новій Каледонії, мав результатом припинення пересліду-
вання підозрюваних у вбивстві близьких родичів заявників, 
не порушує права, яке захищається ст. 2 Конвенції. Аналіз має 
з’ясувати баланс між захистом індивідуального права на життя 
і законним інтересом держави (заява 16734/90, справа «Лоу-
ренс Дужардін та інші проти Франції»3 визнана неприйнят-
ною через абсолютну необґрунтованість);

1 Ibid. Vol. 37. Strasbourg. July 1984, p. 158–191.
2 Ibid. Vol 72. P. 244.
3 Ibid.



279

2. Критерії та стандарти застосування ст. 2 ЄКПЛ

– слово «кожний» не поширюється на ненароджених ді-
тей. Згідно з першим реченням першого пункту ст. 2, держа-
ва зобов’язана вжити адекватних заходів для захисту життя. 
Комісія не вважає, що вимагає вирішення питання, чи захи-
щається зародок цим положенням, але і не виключає того, що 
за певних обставин він може захищатись. Національні закони 
достатньо різняться в питаннях добровільного припинення ва-
гітності, і в самій цій сфері державам належить певна свобода 
розсуду на підставі Конвенції. У даній справі заява стосується 
закону Норвегії про добровільне припинення вагітності, не пе-
ревищує свободи розсуду, дозволеної державі в такому питан-
ні (заява № 17004/90, справа «Г. проти Норвегії», рішення від 
19 травня 1992 р.1 щодо прийнятності, заява визнана неприй-
нятною через абсолютну необґрунтованість);

– ніщо не підтверджує, що затримка в гарантованому достро-
ковому звільненні як виявленні милосердя до в’язня, хворого 
на СНІД, матиме тривалий вплив на його здоров’я чи на його 
надії на життя, оскільки тут йдеться не про захист життя (заява 
№ 22564/93, справа «Вільям Грік проти Сполученого Королівс-
тва», рішення від 14 квітня 1994 р. щодо прийнятності, заява 
визнана неприйнятною через абсолютну необґрунтованість)2;

– згідно з положенням першого речення першого п. а ст. 2 
держава зобов’язана вжити адекватних заходів для захисту 
життя. В цій справі ніщо об’єктивно не вказує на те, що вчи-
нення індивідом самогубства після звільнення його з поліцей-
ської дільниці є результатом поводження з ним в цій дільниці 
(заява № 21788/93, справа «М.-А. В. проти Франції», рішення 
від 31 серпня 1994 р.3 щодо прийнятності, заява визнана непри-
йнятною як абсолютно не обґрунтована);

– зобов’язання захистити право на життя не обмежується 
для Високої Договірної Сторони обов’язком порушити кримі-
нальну справу проти того, хто піддав життя небезпеці, але пе-

1 Ibid. Vol. 73. Strasbourg. December 1992, p. 155–185.
2 Ibid., Vol. 77-A, Strasbourg, May 1994, p. 90–97.
3 Ibid. Vol. 79-В. Strasbоurg. December 1994, p. 54–59.
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редбачає позитивні запобіжні заходи, необхідні в загальних си-
туаціях — особливо обов’язок забезпечити нагляд в лікарнях 
для захисту пацієнтів і встановити ефективну систему юри-
дичного розслідування нещасних випадків у медицині (заява 
№ 20948/92, справа «Мехмет Ішілтан проти Туреччини», рі-
шення від 22 травня 1995 р.1 щодо прийнятності, заява визна-
на неприйнятною як абсолютно не обґрунтована на підставі 
ratione materiaе);

– згідно з положенням першого речення першого п. а ст. 2 
держави зобов’язані вжити адекватних заходів для захисту 
життя. Проте не можна виводити з цього положення обов’язок 
упередити будь-яке можливе насильство. В цій справі не було 
таких обставин, які б давали можливість передбачити, що дочка 
заявниці може бути вбита чи стверджувати, що її життя було в 
дійсній чи такій, що насувається, небезпеці і що юридичні влас-
ті не вжили заходів проти особи, яка загрожувала, а згодом і 
вбила її; не було нехтування позитивними зобов’язаннями, які 
випливають зі ст. 2 Конвенції (заява № 22998, справа «Фран-
ческо Даніні проти Італії», рішення від 14 жовтня 1996 р2. щодо 
прийнятності – заява визнана неприйнятною як абсолютно не 
обґрунтована);

– перше речення першого п. а ст. 2 Конвенції покладає на 
Договорні Сторони позитивні зобов’язання. Зобов’язання за-
хистити право на життя не обмежується для держави пере-
шкоджанням навмисному позбавленню життя, а передбачає 
обов’язок вжити необхідних відповідних заходів з охорони 
життя, без необхідності попередити всі можливі насильства 
(заява № 26561/95, справа «Хосін Ребаї та інші проти Фран-
ції», рішення від 25 лютого 1997 р.3 щодо прийнятності. Заява 
визнана абсолютно не обґрунтованою);

– не можна вбачати невиконання позитивних зобов’язань у 
справі в тому, що син і брат заявників не могли передбачити, 

1 Ibid. Vol. 81-В. Strasbоurg. May 1995, p. 35–41.
2 Ibid. Vol. 87-В. Strasbоurg. December 1996, p. 24–32.
3 Ibid. Vol. 88-В. Strasbоurg. March 1997, p. 72-84.
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незважаючи на його нахил до суїциду, що він буде небезпечним 
для інших, як і в тому, що керівництво в’язниці не вжило не-
обхідних заходів для захисту життя його співкамерника, який 
помер від навмисного підпалу, вчиненого в їхній камері (заява 
№ 2651/951 справа «Хосін Ребаї та інші проти Франції»).

– вибір забезпеченості рівня встановленої безпеки, що пе-
редбачена Конвенцією в сфері взаємин індивідів між собою, в 
принципі, є питанням, яке знаходиться в сфері свободи розсу-
ду договірної держави (заява № 32165/96, справа «Франк Вью-
кель проти Німеччини», рішення від 16 квітня 1998 р.)2;

– беручи до уваги інтереси курців і некурців, що не спів-
падають, відсутність загальної заборони на куріння і на рек-
ламу тютюнових виробів не означає, що держава ухилилась 
від забезпечення права некурців згідно ст. 2 Конвенції (заява 
№ 32165/96, справа «Франк Вьюкель проти Німеччини», рі-
шення від 16 квітня 1998 р.);

– скарги громадян, включаючи звинувачення в тому, що 
поліція вчинила серйозні порушення і затягувала з медичною 
допомогою, ставлять серйозні питання – як фактичні, так і з 
точки зору права. Враховуючи два продовження термінів на по-
дання державою відповідей, що не були надіслані, відсутність 
запиту на чергове продовження, як і запізніле подання «попе-
редніх зауважень», залишає незадовільним час на отримання 
заявником зауважень для відповіді: запит держави на продов-
ження перевірки заяви має бути відхилений, а скарга має бути 
визнана прийнятною (заява 22493/93, справа «Гюсейн і Деврім 
Берктай проти Туреччини», рішення від 11 жовтня 1994 р.3 
щодо прийнятності, заява визнана такою, що не може вважати-
ся абсолютно не обґрунтованою);

– оскільки скарга громадянина, що стосується вбивства 
члена його сім’ї в результаті військових операцій держави, під-
німає важливі питання по факту і праву, а держава не подала 

1 Ibid. 
2 Ibid., Vol. 93-B. Strasbourg. May 1998. Pp. 82–86. 
3 Ibid. Vol. 79-А. Strasbourg. December 1994, p. 97–102. 
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своїх зауважень у визначений період, вона не може вважатися 
абсолютно не обґрунтованою (заява № 23818/94, справа «Му-
харрем Ергі проти Туреччини», рішення від 2 березня 1995 р.1 
щодо прийнятності, заява визнана такою, що є прийнятною без 
попереднього рішення питань по суті);

– скарга про зникнення сина заявниці після того, як його 
затримали солдати (Туреччина) визнана прийнятною (заява 
№ 24276/94, справа «Коцері проти Туреччини», рішення про 
прийнятність від 22 травня 1995 р.)2

– дружнє врегулювання по справі, в якій загинули члени 
сім’ї заявника в результаті вибуху, спричиненого нібито сила-
ми безпеки (заява № 21895/93, справа «Рамазан Кажірга про-
ти Туреччини», доповідь схвалена Комісією від 7 липня 19953, 
яка взяла до уваги згоду заявника отримати від держави-від-
повідача 150 000 французьких франків).

– визнання справи прийнятною через вірогідно надмірне 
застосування сили спеціальною поліцією при спробі безпеч-
но звільнити можливих заручників, в результаті чого загину-
ли як ті, хто захопив заручників, так і самі заручники (заява 
№ 25052/94, справа «Андреас і Параскевула Андроніку і Грегоріс 
і Йіоланда Константину проти Кіпру»), рішення про прийнят-
ність від 5 липня 1995 р.4, заява визнана такою, що є прийнят-
ною без попереднього вирішення питань по суті;

– скарга заявниці, яка страждає на потенційно безнадійну 
лейкемію, яка стрімко почала розвиватися внаслідок потрап-
ляння її батька під радіаційне випромінювання під час ядерних 
випробувань, коли той був мобілізований для проходження 
служби в 1950 р. Скарга стосується того, що держава не забез-
печила його інформаційно і відповідними порадами, що мог-
ло б запобігти її хворобі на ранніх стадіях (заява № 23413/94, 
справа «Л.К.В. проти Сполученого Королівства», рішення про 

1 Ibid. Vol. 80-А. Strasbourg. Mars 1995, pp. 157-161.
2 Ibid. Vol. 81-A Strasbourg. May 1995, p. 112–122.
3 Ibid. p. 82-A. Strasbourg. September 1995, p. 20–25.
4 Ibid., pp. 102-116. 
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прийнятність від 28 листопада 1995 р.1, заява визнана прий-
нятною відповідно до статей 2 і 3 Конвенції без попереднього 
вирішення її по суті);

– стверджуване вбивство силами безпеки (заява 27244/95, 
справа «Ісак Тене проти Туреччини»), рішення про прийнят-
ність від 25 листопада 1996 р.2, заява визнана прийнятною, ос-
кільки не є абсолютно не обґрунтованою;

– дружнє врегулювання по справі, в якій загинули родичі 
заявників, домашня худоба і зруйновані їхні будинки в резуль-
таті бомбардування села силами безпеки, і не проведення від-
повідного розслідування (заява № 22309/93, справа «Ахмет, 
Ахмет і Бедрі Ішійок проти Туреччини», доповідь схвалена Ко-
місією від 31 жовтня 1997 р., яка взяла до уваги згоду заявників 
отримати від держави, відповідно, 100 000 і 80 000 французь-
ких франків)3;

– скарги осіб, за походженням греків-кіпріотів, на взяття їх в 
полон турецькою армією під час воєнних дій на Кіпрі в 1974 р. 
(об’єднані заяви № 16064-16065-16066/90-16068/16069-16070-
16071-16072-16073/90, справа «Андреас і Гіоргулла Варнава та 
інші проти Туреччини», рішення про прийнятність від 14 квітня 
1998 р.4, заяви визнані прийнятними без попереднього вирішення 
по суті, як такі, що порушують серйозні питання факту і права);

– зобов’язання захистити право на життя включає процедур-
ні аспекти, які пов’язані з мінімальними вимогами механізму, за 
яким обставини позбавлення життя агентами держави мають 
отримати публічну і незалежну перевірку, природа і рівень якої 
залежить від обставин справи (заява № 23412/94, справа «Сім’ї 
Тейлор, Кремптон, Гібсон і Кінг проти Сполученого Королівс-
тва», рішення про прийнятність від 30 серпня 1994 р.5, заява 
визнана неприйнятною через абсолютну необґрунтованість);

1 Ibid. Vol. 83-А. Strasbourg. December 1995, p. 31–47.
2 Ibid. Vol. 87-А. Strasbourg. December 1996, p. 90–99.
3 Ibid., Vol. 91-A. Strasbourg, December. 1997, p. 5–9.
4 Ibid. Vol. 93-A Strasbourg. May 1998, p. 5–14.
5 Ibid. Vol. 79-А. Strasbourg. December 1994, p. 127–137.
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– смерть і серйозні ушкодження дітей в громадській лікар-
ні, які стали наслідком дій божевільної медсестри. Процедурні 
вимоги згідно ст. 2 Конвенції були дотримані, проведене кримі-
нальне розслідування проти медсестри (яке мало результатом 
її засудження і відправлення у в’язницю) і розслідування, яке 
велось (хоча його процедура і була спрямована в приватне рус-
ло, а тому відсутні обов’язково оформлені документи чи обсте-
ження) незалежними сторонами з приділенням уваги обом сто-
ронам: медсестрі і органам державної влади, був доступ до всіх 
відомостей, опублікованих з відкритими можливостями для 
заявників вчинити цивільне судочинство проти органів влади 
(заява № 23412/94 справа «Сім’ї Тейлор, Кремптон, Гібсон і Кінг 
проти Сполученого Королівства»)1;

– зобов’язання захищати право на життя включає і проце-
дурні аспекти. Відсутність якої-небудь ефективної процедури 
розслідування, коли спричинена смерть жертви за незрозумі-
лих обставин, може підняти питання в цьому контексті (заява 
№ 26561/95, справа «Хочін Ребаї та інші проти Франції», рі-
шення про прийнятність від 25 лютого 1997 р.2, заява визнана 
неприйнятною через абсолютну необґрунтованість);

– якщо закон Великої Британії не дозволяє скарг на «не-
справедливе життя», то можна констатувати обмеження права 
доступу до суду, яке переслідує законну мету – підтримувати 
право на життя – і в розумній пропорційності дає задоволення, 
включаючи і доступні звичайні деліктні відшкодування (заява 
№ 24844/94, справа «Меган Рів проти Сполученого Королівс-
тва», рішення про прийнятність від 30 листопада 1994 р.3, за-
ява визнана неприйнятною, оскільки обмеження, допущені в 
законі, лежать в рамках свободи розсуду держави);

– не існує безпосереднього зв’язку між простою поставкою 
зброї, навіть належним чином не впорядкованою, і використан-
ням її державою набуття; але таке використання може конста-

1 Ibid.
2 Ibid. Vol. 88-В. Strasbourg. March 1997, p. 72–84.
3 Ibid. Vol. 79-А. Strasbourg. December 1994, p. 146–150.
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тувати пряму і вирішальну причину яких-небудь поранень, які 
можуть трапитись. Поранення, нанесені мінами, придбаними 
Іраком в Італії і розташованими на іракській території, не мо-
жуть розглядатися як прямий наслідок відсутності впорядко-
ваного продажу зброї за італійськими законами; наслідки були 
надто далекі від того, щоб викликати відповідальність Італії 
(заява № 22869/93, справа «Рашід Гадже Тугар проти Італії», 
рішення щодо прийнятності від 18 жовтня 1995 р.1, заява ви-
знана неприйнятною на підставі несумісності з положеннями 
ст. 2 Конвенції);

– рішення Франції від червня 1995 р. поновити ядерні вип-
робування. Як результат, якщо яке-небудь відновлення випро-
бувань по суті має надто віддалений вплив на конкретну ситу-
ацію заявників особисто, вони не мають реальних підстав для 
звинувачень і не можуть скаржитися, що вони стали жертвами 
порушень положень ст. 2 Конвенції, на яку вони посилаються 
(заява № 28204/95, справа «Ноель Нарві Тауіра та 18 інших 
проти Франції», рішення щодо прийнятності від 4 грудня 
1995 р.2, заява визнана неприйнятною через абсолютну не-
обґрунтованість);

– скарга про порушення ст. 2 Конвенції щодо екстрадиції з 
Макао до Китаю (заява № 25862/94, справа «Леонг Чеонг Менг 
проти Португалії», рішення від 27 листопада 1995 р.3 про ви-
лучення справи з переліку справ, що підлягають розгляду в Ко-
місії, оскільки за рішенням Верховного Суду і Конституційно-
го Суду Макао заявника не будуть видавати Китаю);

– видача особи державі, в якій вона буде піддана серйозному 
ризику бути засудженою до смертної кари і страченою, може 
викликати відповідальність держави, від якої запросили екс-
традицію. Але якщо не встановлено, що існують серйозні під-
стави передбачати, що заявник зіткнеться з прямим ризиком 
бути підданим поводженню, яке суперечить ст. 3 Конвенції, у 

1 Ibid. Vol. 83-А. Strasbourg. December 1995, p. 26–30.
2 Ibid. Vol.. 83-В. Strasbourg. December 1995, p. 112–134.
3 Ibid. pp. 88–90.



286

Європейський суд з прав людини. Судова практика

випадку його депортації, то відсутня можливість і необхідність 
шукати порушення ст. 2 Конвенції (заява № 32025/96, справа 
«Фалах Магді Карім проти Швеції», рішення про прийнятність 
від 25 жовтня 1996 р.1, заява визнана неприйнятною, оскільки 
Комісія не знайшла підстав для визнання порушення ст. 3 Кон-
венції, з чого витікає, що відсутні можливості визнати і пору-
шення ст. 2 Конвенції).

3. З питань, що охоплюються п. 2 ст. 2 Конвенції:
– наслідком вимоги цієї статті захистити життя є поширення 

її на ситуації, коли смерть заподіяна ненавмисно. Застосуван-
ня сили має бути суворо пропорційним до законно поставленої 
мети; небезпеки для життя і здоров’я властива ситуаціям і ри-
зикам, коли застосування сили може мати результатом втрату 
життя.

Коли шкода нанесена випадково, наслідки застосування 
сили мають бути перевірені на її узгодженість з вимогами п. 
а 2 ст. 2 і питання щодо ст. 3 не виникають (заява № 10044/82, 
справа «Кетлін Стюарт проти Сполученого Королівства», рі-
шення про прийнятність від 10 липня 1984 р.2, заява визнана 
неприйнятною, оскільки застосування сили було «абсолют-
но необхідним»; заява № 17579/90, справа «Джон Келлі про-
ти Сполученого Королівства», рішення про прийнятність від 
13 січня 1993 р.3, заява визнана неприйнятною, оскільки засто-
сування сили було суворо пропорційним ситуації, в якій вия-
вилися солдати).

4. З питань, що охоплюються п. 2(b) ст. 2 Конвенції:
– питання, коли смертельний постріл солдатів констатує 

таке застосування сили, в якому більше не було абсолютної 
необхідності, оскільки діяв порядок законного арешту (заява 
№ 9013/80, справа «Олів Фарелл проти Сполученого Королівс-
тва», рішення про прийнятність від 11 грудня 1982 р.4, заява 

1 Ibid, Vol. 87-A. Strasbourg, December 1996, p. 173–185.
2 Ibid, Vol. 39. Strasbourg, December 1984, p. 162–185.
3 Ibid, Vol. 74. Strasbourg, May 1993, p. 139–155.
4 Ibid, Vol. 30. Strasbourg, February 1983, p. 96–112.
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була визнана прийнятною, оскільки застосування такої сили 
до арештованого було неадекватним до ситуації, що склалася);

– дружнє врегулювання у справі, в якій розглядався смер-
тельний постріл солдатів (заява № 9013/80, справа «Олів Фа-
релл проти Сполученого Королівства», доповідь була схвалена 
Комісією 2 жовтня 1984 р.1, Комісія взяла до уваги, що сто-
рони досягли дружнього врегулювання і заявник погодився 
одержати від Уряду 37 500 фунтів стерлінгів як відшкодуван-
ня шкоди);

– смертельний постріл солдатів в Північній Ірландії став-
ся в ситуації, коли застосування сили було абсолютно необ-
хідним для здійснення законного арешту, беручи до уваги, що 
солдати були переконані, що мають справу з терористом (заява 
№ 17579/90, справа «Джон Келлі проти Сполученого Королівс-
тва», рішення про прийнятність від 13 січня 1993 р.2, заява 
визнана неприйнятною, оскільки Комісія вважала, що застосу-
вання сили було «абсолютно необхідним» і суворо пропорцій-
ним до ситуації, в якій виявилися солдати).

5. З питань, що охоплюються п. 2(с) ст. 2 Конвенції:
– порушення громадського порядку. У світлі фактів, вста-

новлених національним суддею, після уважного розгляду всіх 
обставин і без подання заявником нових чи протилежних свід-
чень, Комісія використала факти, встановлені національним 
суддею.

Вороже зібрання 150-ти людей, які кидали керовані ракети 
в патрульних солдатів, розуміючи, що вони ризикують нанес-
ти їм серйозні поранення, слід кваліфікувати як безчинство в 
контексті п. 2(с) статті 2 Конвенції (заява № 10044/82, справа 
«Кетлін Стюарт проти Сполученого Королівства», рішення 
про прийнятність від 10 липня 1984 р., заява визнана неприй-
нятною, оскільки Комісія вважала, що застосування сили було 
«абсолютно необхідним з метою припинення порушень гро-
мадського порядку, як це передбачено п. 2 (с) ст. 2 Конвенції).

1 Ibid, Vol. 38. Strasbourg, October 1984, p. 44–52.
2 Ibid, Vol. 74. Strasbourg, May 1993, p. 139–155.
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Проблеми розуміння сутності «права на життя» і особли-
востей його забезпечення та застосування. Аналіз рішень і 
доповідей Європейської комісії з прав людини показує її пев-
ну обережність і невпевненість в трактуванні права на життя. 
Переважна більшість заяв про вбивства, незаконну смертну 
кару, інші форми свавільного позбавлення життя чи визначен-
ня початку і завершення життя людини були відсіяні на етапі 
формування справ для Комісії чи самою Комісією. Лише оди-
ниці таких справ були визнані Комісією прийнятними, але і в 
таких справах вона досить часто і під різними приводами не 
знаходила порушення. Але і за таких обставин не можна вва-
жати діяльність Комісії неефективною. Обґрунтування непри-
йнятності справи щодо права на життя вимагало аргументів 
з питання розуміння життя, сутності ст. 2 Конвенції, періодів 
початку і кінця життя та ін. І нехай така аргументація не завж-
ди була бездоганна і безспірна, все-таки вона давала матеріал 
для роздумів, для удосконалення подальших аргументацій, для 
прогресу в з’ясуванні цього питання.

А тому не можна сказати, що коли ЄСПЛ взявся за розгляд 
ст. 2 Конвенції по суті, він почав з цілини, з абсолютної невиз-
наченості природи права на життя. Труднощі були, є і будуть, 
і було б наївно вважати, що цей Суд познімає їх чи упередить 
появу нових проблем застосування ст. 2. Будь-який прогрес — 
явище не остаточне і не завершене, оскільки поряд з ним завж-
ди з’являються фактори протидії йому.

Сьогодні в закріпленні права на життя в загальноєвропей-
ському просторі мало хто сумнівається (мабуть, і жертви пору-
шення цього права схильні вважати, що воно існує): практично 
в усіх державах — членах Ради Європи смертну кару скасовано 
чи оголошено мораторій на її виконання, склалася достатньо 
стабільна практика визначення ступеня відповідальності дер-
жави за порушення ст. 2 Конвенції, право на життя визнано 
практично всіма безумовним, абсолютним правом, окрім не-
значних, чітко визначених винятків, практично в усіх державах 
Європи встановлені гарантії кримінального переслідування за 
злочини проти життя, виконавча влада і органи поліції вжива-
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ють захисні запобіжні заходи на випадок загрози праву на жит-
тя і т. д.

Але було б некоректно вважати, що ці та інші досягнення 
в захисті права на життя познімали всі питання в його засто-
суванні. І сьогодні, як і до початку діяльності ЄСПЛ, існують 
питання, що породжують сумнів у можливості однозначної від-
повіді на них. Як свідчить аналіз, у державах по-різному вигля-
дають такі його аспекти, як: на кого це право поширюється (за-
пліднена яйцеклітина, ембріон, плід, дитина після народження, 
матір до народження дитини, будь-яка людина і т. ін.), з якого 
періоду це право поширюється на того «кожного», про якого 
йдеться в Конвенції (з моменту зачаття, з моменту народження 
та ін.), коли це право перестає діяти (питання його застосуван-
ня до самогубців, при евтаназії, до клінічної чи до біологічної 
смерті і які стандарти їх визначення та ін.), чи діє це право за 
форс-мажорних обставин (стихійні лиха тощо) і т. д.

Не завжди в державах однаково розуміють суть зобов‘язання 
захистити життя: це зобов’язання держави, службових осіб чи 
інших осіб, чи тих і тих; це зобов’язання попередити навмис-
ні вбивства чи зобов’язання профілактики будь-яких випадків 
втрати життя (окрім, звичайно, природних); якщо це позитив-
не зобов’язання, то до чого воно зводиться: прийняття ефек-
тивних законів, вироблення ефективних механізмів реалізації 
таких законів, проведення ефективного розслідування всіх 
факторів втрати життя чи тільки свавільного позбавлення жит-
тя, у чому суть відповідальності держави за вбивства, за пошук 
зниклих та ін., чи відповідає держава і в яких межах за якість 
їжі, ліків, доріг, робочих місць і т. д.? Що можна і що не пра-
вильно відносити до сфери дії п. 2 ст. 2 Конвенції? Цей перелік 
питань, які чекають на однозначну, чітку відповідь в кожній із 
держав — членів Ради Європи можна продовжити.

Натомість на сьогодні можна визначити чотири основні 
фактори недотримання державами положень ст. 2 Конвенції: 
1) невключення у сферу дії статті численних випадків позбав-
лення життя; 2) невизначеність у праві щодо початку і кінця 
життя людини і щодо суб’єктів, на яких це право поширюєть-
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ся; 3) суперечливі правові положення в національному зако-
нодавстві; 4) взяття державами на себе зобов’язань за різними, 
явно неузгодженими між собою міжнародними угодами.

У багатьох державах навіть не ведеться статистика з числен-
них випадків втрати життя, а отже навіть не ставиться питання 
про можливість відповідальності в контексті ст. 2 Конвенції. 
Досить часті випадки кваліфікації права на життя поза сфе-
рою дії ст. 2, а точніше, ігнорування його. У державах з багато-
мільйонним населенням відбуваються тисячі вбивств, в яких 
держава обмежується лише пошуком вбивці (досить часто без-
успішно) чи його засудженням. Питання відповідальності дер-
жавних органів за те, що таке вбивство могло статися, як пра-
вило, не ставиться. Питання про порушення ст. 2 Конвенції в 
державах здебільшого не ставиться, якщо: людина загинула від 
іншого злочину, а не була вбита, у випадках загибелі в кримі-
нальних дорожно-транспортних подіях, загибелі на дорогах від 
інших причин, знаходження трупів (якщо причина смерті не 
встановлена), зникнення людей безвісти, вчинення самогубс-
тва, доведення до самогубства, загибелі від паленої горілки та 
інших неякісних спиртних напоїв і т. д. Десятки тисяч втрат 
життя щорічно, а в деяких державах цифри сягають сотні ти-
сяч випадків без будь-якого припущення, що в них могла бути 
порушена ст. 2 Конвенції.

Щоправда, було б не зовсім коректним в усьому вбачати вину 
лише органів, зобов’язаних провести ефективне розслідування. 
Нерідко вони цього не можуть зробити через недосконале зако-
нодавство. Скажімо, способи визначення моменту припинення 
життя в деяких державах врегульовані не законами, а відомчи-
ми інструкціями, які часто до безпосередніх виконавців не до-
ходять. А тому на європейському просторі момент припинення 
життя фіксується практично всіма відомими історії засобами 
(недосконалість багатьох з них очевидна, у результаті скільки 
«мертвих» ще були живими і їм не була надана медична допо-
мога — питання не для відповіді): коли не запітніло дзеркальце, 
приставлене до рота, коли відсутній пульс, якщо не змінюється 
колір пальця, перетянутого ниткою, якщо не йде кров з розсі-
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ченої променевої артерії, якщо слизова оболонка не набуває 
зеленого кольору при внутрішньовенному введенні флюорес-
ціюючого розчину, при зупинці серця (тут досить легко сплута-
ти серце, яке не прослуховується, клінічну смерть і біологічну 
смерть), якщо нульова енцефалограма, коли нерухомі яблука 
очей, за відсутності реакцій на звукові і больові подразнення 
і т. д.

У державах, які поширюють право на життя з моменту за-
чаття, нерідко обмежуються декларацією і законодавчо не вста-
новлюють, коли цей момент починається. Натомість, дозволя-
ючи, як виняток, аборт, вони перекладають відповідальність 
визначати цей «момент» на того, хто робить аборт. А тут у ньо-
го широкі можливості для фантазування, який із критеріїв виб-
рати за основу: на 18-й день у плода відчуваються удари серця; 
на 50-й день фіксуються імпульси мозку; на 10–11-й тиждень 
утробна дитина відчуває біль, дотик, тепло, шум, світло; на 11-й 
тиждень у неї формується вся система органів; з 12-го тижня 
з’являються відбитки пальців, а на 14-й тиждень її серце здатне 
перекачувати до 24 літрів крові на добу. Крім того, законода-
вець не уточнює і те, про яке зачаття йдеться: в утробі матері 
чи в пробірці, природним способом чи штучним? Вирішувати 
такі питання (тобто уточнювати законодавця) змушені суди, 
через що досить часто вони виконують не властиві їм функції. 
Положення, яке випливає з законодавства Німеччини: «Жит-
тя людини починається з моменту запліднення яйцеклітини», 
явно розраховане на тлумачення Верховного чи Конституцій-
ного суду.

Але нерідко і самого законодавця важко звинуватити, ос-
кільки життя в усіх аспектах, що стосуються права на життя, 
значно різноманітніше, ніж то можна визначити законом. Інко-
ли він змушений певні правовідносини розводити в часі. Ска-
жімо, в багатьох країнах право людини на життя законодавець 
закріпив після того, як надав їй право бути спадкоємцем, за-
значивши: зачата дитина володіє правоздатністю, або так: спад-
коємцем може бути дитина спадкодавця, яка народилася після 
його смерті. Цивільний кодекс України цю ситуацію закріплює 
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у статті 1222: спадкоємцями за заповітом і за законом можуть 
бути фізичні особи, які є живими на час відкриття спадщини, а 
також особи, які були зачаті за життя спадкодавця і народжені 
живими після відкриття спадщини. Український законодавець 
розвів у часі право на життя, яке в Україні не наступає з момен-
ту зачаття, і право на спадкоємство, оскільки чисто об’єктивно 
і по справедливості він не міг позбавити ненароджених на час 
смерті спадкодавця права на отримання спадку. Щоправда, вже 
на час прийняття такого варіанта вирішення проблеми він уже 
був застарілим. Формула «особи, які були зачаті за життя спад-
кодавця» позбавляє спадкоємства тих осіб, які можуть бути 
зачаті після його життя. Сьогодні батьки можуть зберігати в 
медичному банку свої статеві клітини. І після смерті одного з 
них другий, як-то вони планували, може зачати їх дитину, але, 
згідно з українським варіантом вирішення проблеми, вона вже 
не матиме права на спадкоємство померлого батька чи матері, 
оскільки факт смерті спадкодавця стався до моменту зачаття 
його дитини. 

Втім, така формула поєднання життя і права з появою життя 
і поява права на певне право (тобто коли певне право починає 
діяти з моменту зачаття, а не з народження чи за певний період 
до народження) не така вже й погана, якщо вона пройшла ти-
сячолітню перевірку і не в одного народу. Вона відома була ще 
римському праву, її елементи знаходимо в Інституціях Гая — 
підручнику для тих, хто вивчав римське право, а отже, вона є 
положенням сталим і рекомендованим для засвоєння: «З при-
родних вимог і міркувань вирішено, що якщо рабиня зачне від 
римського громадянина, а потім, після відпущення на волю, на-
родить, то дитина народжується вільною, оскільки зачаті неза-
конно набувають маєтність з того часу, коли народилися. Тому 
вони вважаються вільними, якщо народжуються від вільної, і 
байдуже, від кого зачала їх мати, коли ще була рабинею. Але 
законно зачаті набувають маєтність з моменту зачаття»1.

1 Институции Гая. Текст и перевод с введением и примечаниями. Изд. Федора 
Дыдынского. — Варшава : Типография К. Ковалевского, 1892. — С. 56–57.
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Проблеми для міжнародного судочинства в захисті права на 
життя створюють не тільки недосконалість чи неузгодженість, 
невідповідність національних законодавчих положень різ-
них країн. Нерідко і самі міжнародні акти взаємонеузгоджені. 
Скажімо, Загальна декларація з прав дитини в ст. 3 закріпила: 
«Кожна людина має право на життя», не розкривши, з якого 
періоду людину слід вважати людиною, якій це право має на-
лежати. Чилійський варіант: це право захищається з моменту 
зачаття — не пройшов в остаточний варіант Декларації прав 
людини. Далі міжнародні регіональні закріплення цього права 
розійшлися по різним напрямам, та міжнародні універсальні 
договори не вирізняються єдністю підходів. У Міжнародно-
му пакті про громадянські і політичні права 1966 р. записано: 
«Право на життя є невід’ємне право кожної людини» (ст. 6, 
п. 1), без уточнення, що мається на увазі під словом «людина». 
Трохи наблизила нас до уточнення змісту цього поняття (але 
тільки наблизила, а не розкрила його зміст) Конвенція про 
права дитини 1989 р., в якій записано: «Дитина внаслідок її 
фізичної і розумової незрілості потребує спеціальної охорони 
і піклування, включаючи належний правовий захист як до, так 
і після народження» (преамбула). Власне, тут Конвенція лише 
відтворила положення преамбули Декларації прав людини 
прав людини 1959 р.

Американська конвенція про права людини 1969 р. пішла за 
чилійським проектом і закріпила (стаття 4, п. 1): «Кожна лю-
дина має право на повагу її життя. Це право охороняється за-
коном, в цілому з моменту зачаття». Європа пішла шляхом сві-
домої невизначеності з цього питання, а тому вжила ще більш 
загальне поняття, ніж то є в універсальних актах. У ЄКПЛ не 
йдеться про «кожну людину», як це записано в Загальній де-
кларації прав людини і Міжнародному пакті про громадянські 
і політичні права 1966 р., а про «право кожного на життя».

Досить швидко це питання постало перед європейцями. Ко-
мітет міністрів Ради Європи зробив запит експертам з цього 
приводу, які прийняли документ: «Страсбург, 1 серпня 1970 р. 
Н(70)7. Права людини. Проблеми, які виникли із співіснування 
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Конвенції ООН про права людини і ЄКПЛ. Доповідь Комітету 
експертів з прав людини для Комітету міністрів. Різниці, які є 
в гарантіях прав. Публікація цієї доповіді дозволена Комітетом 
міністрів на 189-й сесії заступників міністрів у травні 1970 р.».

З приводу неузгодженостей в пакті і Конвенції щодо права 
на життя, експерти зазначили таке: «86. Бенефіціаріїв захис-
ту права на життя, гарантованого ст. 6 Пакту ООН, він опи-
сує в англійському тексті, як «кожна людина» («every human 
being») — у французькому тексті: «la personne humaine»). У ст. 2 
Європейської Конвенції, з іншого боку, використаний англій-
ський еквівалент слова «кожний» — («everyone»), французький 
— «toute personne».

87. Питання, з якого моменту початку життя воно захи-
щається, залишилося відкритим, особливо в тексті Пакту. Те 
саме підтверджують «підготовчі матеріали» (U. N. document 
A/3764, paragraph 112). До того часу, доки Комітет ООН не 
визначиться згідно з частиною IV пакту ООН з цього питання 
і не проллє світла, не можливо сказати, чи будуть і, якщо так, то 
на скільки аборти і, можливо, стерилізації (тобто запобігання 
передачі життя) вважатися втручанням в життя на порушення 
цієї статті.

88. Згідно зі статтями двох документів (ст. 6 Пакту ООН і 
ст. 2 ЄКПЛ), вжиття необхідних залякуючих заходів з точки 
зору запобігання законом (тобто прийняття відповідного зако-
нодавства і його дотримання) навмисним втручанням у життя 
чи то з боку державних органів, чи з боку індивідів є, головним 
чином, зобов’язанням держав.

89. У той час, як ст. 2 п. 1 ЄКПЛ забезпечує, що «нікого не 
може бути умисно позбавлено життя», ст. 6 п. 1 Пакту ООН 
обумовлює, що «ніхто не може бути свавільно позбавлений 
життя». Експерти обговорили значення поняття «свавільно» в 
тексті Пакту ООН, який ставить кілька загальних проблем, до 
яких відсилаємо в частині В, пункти 24 – 29 (про це див. одразу 
після Висновку експертів. — В. Б.).

а) Як витікає з «travaux préparatoires» (U. N. Commentary — 
1955, Сhapter VI, paragraph 3), поняття «свавільно» має два зна-



295

2. Критерії та стандарти застосування ст. 2 ЄКПЛ

чення – «незаконно» і «несправедливо». Наміри з’ясовуються 
в рамках заборони статтею позбавлення життя відповідно до 
закону, якщо закон сам по собі чи його дія є несправедливи-
ми. Хоча це, без будь-якого сумніву, є зрозумілим, що поняття 
«свавільно» завжди має те саме значення в різних статтях пакту 
ООН, відповідні наміри з’ясовуються в «travaux préparatoires», 
що стало причиною включення слова «свавільно» у ст. 9 Пакту 
ООН, яка забороняє як «свавільний», так і «незаконний арешт» 
(як то випливає з «travaux préparatoires» ЄКПЛ, уряди нав-
мисно уникнули поняття «свавільно», який появлявся не раз 
у проекті Конвенції з подачі Консультативної Асамблеї Ради 
Європи в 1949 р.).

b) пункт 2 ст. 2 ЄКПЛ визначає різні способи, за умови яких 
позбавлення життя дозволяється. Експерти дійшли такої дум-
ки, що винятки, згадані в цьому пункті, поширюються на текст 
Пакту, якщо жодний з них не буде вважатися несправедливим. 
(В п. 74 свого висновку експерти зазначили: «74. Необхідно, 
проте, показати, що згідно з Пактом ООН лише «свавільне» 
позбавлення життя заборонено. З цього слідує обґрунтоване 
тлумачення цього положення, що смерть, яка сталася в резуль-
таті законних дій під час війни, не може вважатися «свавільни-
ми» позбавленням життя в значенні статті 6 Пакту ООН». — 
В. Б.).

90. Більшість експертів погодилися з висновком, що дозво-
лені обмеження, за якими допускається позбавлення життя, 
більш жорсткі в ст. 2 ЄКПЛ, ніж у статті 6 Пакту ООН і що від-
повідно п. 1 статті 6 не включає жодних додаткових зобов’язань 
порівняно з зобов’язаннями ЄКПЛ.

Стаття 6, п. 2
91. Згідно зі статтею 6(2) Пакту ООН і статті 2(1) Європей-

ської Конвенції виконання смертного вироку суду, винесеного 
відповідно до внутрішньодержавного закону, є одним із винят-
ків права на життя. Текст Пакту, більше того, забезпечує, що 
а) такі вироки можуть виноситись тільки «за найтяжчі злочи-
ни»; б) вони мають відповідати закону, який діяв на час вчи-
нення злочину і який не суперечить постановам цього Пакту 



296

Європейський суд з прав людини. Судова практика

і Конвенції про запобігання злочинові геноциду і покарання 
за нього; в) це має бути остаточний вирок; г) вирок має бути 
винесений компетентним судом. Зіставляючи положення, які 
з’являються у різних місцях Європейської конвенції (особливо 
зі статтями 3, 6 (1), 7 і 13), можна погодитися з тим, що текст 
Пакту не містить в цьому контексті яких-небудь додаткових 
зобов’язань для держав, які зв’язані Європейською конвен-
цією. Не ясно зі змісту п. 2, чи цей пункт забороняє відновлен-
ня смертної кари в країні, яка її скасувала. Комітет експертів не 
вважає, що такі наміри були.

Стаття 6, п. 3
92. Стаття 6 (3) Пакту ООН оберігає дію «Конвенції про 

запобігання злочинові геноциду і покарання за нього» 1948 р., 
яка, як така, не має еквіваленту в Європейській Конвенції. Про-
те це не важливо, оскільки акти геноциду будуть у будь-якій 
формі несумісні зі ст. 2 Європейської Конвенції.

Стаття 6, пункти 4 і 5
93. Право кожного засудженого до смертної кари просити про 

помилування чи про пом’якшення вироку (ст. 6 (4) Пакту ООН) 
заборона смертних вироків щодо осіб, молодших за вісімнад-
цять років і невиконання їх щодо вагітних жінок (ст. 6 (5) Пакту 
ООН) відсутні як такі в Європейській Конвенції. Проте вони 
кореспондуються з внутрішньодержавним законом і практикою 
держав, які зараз зв’язані Європейською Конвенцією.

Стаття 6, п. 6
94. Експерти дійшли висновку, що цей пункт лише відобра-

жає погляд, що скасування смертної кари є бажаним.
Оскільки Європейська Конвенція говорить про «умисне» 

позбавлення життя, чого немає у Міжнародному пакті про гро-
мадянські і політичні права 1966 р., де йдеться про «свавільне 
позбавлення життя», експерти досить уважно проаналізували 
значення поняття «свавільне» на предмет того, чи не охоп-
люється воно поняттям «умисне»: «6. Використання понять 
«свавільно», «свавільного».

24. Експерти відзначають, що поняття «свавільно» або 
«свавільного» використовуються чотири рази в Пакті ООН:
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у статті 6 (1): «Ніхто не може бути свавільно позбавлений 
життя»;

у статті 9 (1): «Нікого не може бути піддано свавільному 
арешту чи триманню під вартою»;

у статті 12 (4):«Ніхто не може бути свавільно позбавлений 
права на в’їзд у свою власну країну»;

у статті 17 (1): «Ніхто не повинен зазнавати свавільного 
чи незаконного втручання в його особисте і сімейне життя, 
свавільних чи незаконних посягань на недоторканність його 
життя…»

25. У двох таких випадках (арешт чи тримання під вартою 
і втручання в особисте життя) слово використано у Загальній 
Декларації1. У двох інших випадках це слово вживається так, 
як його вживали в проекті Пакту ООН.

26. Автори Європейської Конвенції уникали використання 
поняття «свавільний» («свавільному», «свавільного»), який 
використовувався у тексті, запропонованому Консультатив-
ною Асамблеєю, на підставі того, що його значення занадто ту-
манне.

27. Відповідно до Коментаря ООН, поняття «свавільне» 
охоплює дві окремих ознаки: «незаконний» і «несправедли-
вий» (U. N. Commentary. 1955, Chapter II, paragraph 15, Chapter 
VI, paragraph 3). Це особливо очевидно, коли йдеться про забо-
рону «свавільного арешту чи тримання під вартою», оскільки 
наступне речення вимагає, щоб будь-яке позбавлення свободи 
відповідало закону. Якби вважалося за необхідне внести додат-

1Слід зазначити, що в українських перекладах тексту Загальної декларації важче 
провести таку аналогію, оскільки вони робилися не з оригіналу англійського чи росій-
ського тексту. У англійському тексті Декларації прав людини (ст. 9) йдеться про те ж 
саме, що і в Пакті ООН (ст. 9): «arbitrary arrest»; у російських перекладах цих поло-
жень вживається один і той самий термін: «произвольный арест». В українських пере-
кладах Загальної декларації ст. 9 говорить про «безпідставний арешт», а ст. 9 Пакту 
ООН — про «свавільний арешт». Правда, в перекладах, зроблених під егідою закор-
донних видань, можна зустріти і термін «свавільний арешт» в Загальній декларації 
прав людини, 1948. (Див., наприклад: М. Дженіс, Р. Кей, Е. Бредлі. Європейське право 
у галузі прав людини: джерела і практика застосування. Пер з англ. – К., Будапешт : 
Інститут Конституційної і законодавчої політики (COLPI). – 1997. – Ст. 569. Але це 
неофіційний переклад). 
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кову вимогу, щоб це не було «свавільним», тоді «свавільний» 
мало значити щось інше, ніж «незаконний». Слово «свавіль-
ний» було додано, щоб ввести поняття справедливості, для 
чого було визнано, що національне законодавство може бути в 
певний період свавільним (U. N. Commentary. 1955, Chapter VI, 
paragraph 31–32) чи свавільно застосовуватися.

28. У той же час не є безсумнівним, що термін «свавіль-
ний» завжди має те ж саме значення у різних статтях Пакту 
ООН. Коли стаття розроблялася, то проект містив заборо-
ну «свавільного або незаконного втручання в… особисте»… 
що означало підтримку того, що слово «невиправданий» має 
бути використано. Проте, це було відхилено на підставі того, 
що в тій статті слово «свавільний» вжито у значенні «неви-
багливий», в той час як слово «невиправданий» має набага-
то ширше значення. Було зовсім забуто, що у схваленій ст. 12 
Загальної декларації Генеральна Асамблея ООН віддала пе-
ревагу слову «свавільний» як такому, що виражає обидва по-
няття незаконності і невиправданості (U.N. Commentary. 1955, 
Chapter VI, paragraph 102).

29. Підсумовуючи викладене, стає очевидним, що поняття 
«свавільно», «свавільний» можуть містити обидва значення: 
«незаконний», «несправедливий» і також включати поняття 
«невибагливий» або «невиправданий»». 

Експертний аналіз універсальних пактів і Європейської 
конвенції з прав людини був спрямований на пошук точок 
зіткнення, взаємоузгодженості, щоб не розводити, не про-
тиставляти ці договори один одному. І навіть при цьому не 
вдалося прояснити всіх незрозумілих питань. З часом вони 
почали виникати і на суто регіональному рівні. Як вже за-
значалося, питання, з якого моменту життя стає захищеним, 
у Європейській конвенції залишилось відкритим. Не змог-
ла цю проблему чітко витлумачити і Європейська комісія з 
прав людини. Її висновок: «Слово “кожний” не означає за-
стосування до ненароджених дітей. Комісія не вважає, що 
питання, чи захищається зародок цим положенням, потребує 
вирішення, а те, чи може він за певних обставин захищатись 
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вирішення не потребує». Це скоріше спроба уникнути чіткої 
відповіді, ніж відповідь. 

Причина зрозуміла. Під час роботи Комісії інша група пра-
цювала над проектом Конвенції прав людини і гідності людсь-
кої особистості у зв’язку із застосуванням біології і медицини. 
Образно кажучи, «у двері вже стукала» Європейська конвен-
ція про права людини і біомедицину (за місцем підписання її 
називають також Конвенцією Овєдо від 4 квітня 1997 р.), яка 
трохи детальніше торкнулася життя людини до її народження. 
Ставало зрозумілим, що ця конвенція ввійде у правове поле 
європейського континенту, в якому вже діє Європейська кон-
венція 1950 р., і створювати між ними штучні перепони — не 
завдання Комісії. Але, разом з тим, вона не могла передбачити, 
яким буде остаточний варіант Конвенції з прав людини і біо-
медицину. Отож і відповідь така: «Комісія не вважає, але і не 
виключає, що за певних обставин». Втім, там, де Комісія вага-
лася, не вагалися деякі вчені. Щоправда, більшої рішучості у 
новаторській позиції їм надавала та ж сама Конвенція Овєдо, а 
отже вони вже знали більше, ніж члени Комісії. Та й висловлю-
вати положення і формулювати стандарт поведінки — то є різні 
завдання і різна відповідальність. Але разом з тим зрушення 
у наукових публікаціях у цій сфері відбулося, і досить суттє-
ве. «З якого моменту виникають права людини? — запитує ві-
домий вчений, суддя ЄСПЛ А. Ковлер. — «Природне право» 
веде цей відлік від народження дитини. Сучасне право рішуче 
визначає цей рубіж: життя людини починається із запліднен-
ня яйцеклітини. З цієї причини втручання в життя заплідненої 
яйцеклітини може розглядатися як порушення цілісності по-
тенційної людини»1.

Не все так просто, особливо коли мова йде про сферу су-
часного права. Навіть для наукового твердження автору зна-
добилося вжити поняття «потенційна людина». Європейська 
конвенція такого поняття не знає. Втім, вчені більш категорич-
ні. На думку академіка Р. Петрова: «Сперматозоїд проникає у 

1 Ковлер А. И. Антропология права. – М., 2002. – С. 428.
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яйцеклітину — і це вже людина! Всі права, які поширюються 
на людину, стосуються і ембріону. Отже, маніпулювати ним 
не можна…»1 Стосовно того, що маніпулювати не можна — то 
є правда, і навіть тоді, коли ембріон знаходиться у пробірці. 
Стаття 18 згадуваної Конвенції Ов’єдо також за таку позицію: 
«1. На випадок, коли закон дозволяє дослідження на ембріо-
нах in vitro, має бути забезпечений адекватний захист ембріо-
ну. 2. Створення ембріонів для дослідницьких цілей забороне-
но». Таких самих позицій дотримується нині і законодавство 
країн — членів Ради Європи. 

Якщо ж і дозволяється відступ від цього стандарту, то не-
значний (наприклад, використання тканин абортивного плоду 
в медичних цілях) і зі згоди батьків, принаймні матері. І усе-
таки на сьогодні не можна сказати, що в праві ця проблема 
вирішена так просто: «всі права, які поширюються на людину, 
стосуються й ембріону». Щодо «всіх прав», то вони не поши-
рюються навіть на дитину, а за Конвенцією про права дитини — 
це людська істота до досягнення 18-річного віку (ст. 1). Більше 
того, ця Конвенція зобов’язує «держави-учасниці поважати 
права і обов’язки батьків та у відповідних випадках законних 
опікунів керувати дитиною у здійсненні її права методом, що 
відповідає здібностям дитини, які розвиваються» (п. 2 ст. 14).

Але коли мова йде лише про право на життя, то тут дити-
на нічим не відрізняється від статусу людини вже не дитячого 
віку. Ця ж Конвенція однозначно закріплює в ст. 6: «Держави-
учасниці визнають, що кожна дитина має невід’ємне право на 
життя». Проблема лише в тому, що Конвенція оперує поняттям 
«людська істота», не визначаючи, з якого періоду вона стає та-
кою. Отже, проблема знову-таки ставиться на вирішення суда-
ми і міжнародним судочинством зокрема.

Нерідко висловлюється спекулятивна думка: Міжамери-
канським інституційним органам легше вирішити питання сто-
совно того, що стосується визначення початку життя і, відповід-
но, дії права на життя, оскільки ст. 4 Американської конвенції 

1 Там само.
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про права людини чітко встановлює цей початок: «з моменту 
зачаття»; а Європейським інституційним органам за Європей-
ською конвенцією простіше з визначенням завершального ета-
пу життя, оскільки після набрання сили протоколом № 13 тут 
мова може йти лише про біологічне завершення життя — решта 
поза правом і на порушення права. 

Як показує практика, все не так просто. Після набрання чин-
ності Американською конвенцією, незважаючи на положення 
«з моменту зачаття», одразу ж виникло питання, як бути з 
абортами, які у багатьох державах не заборонені. Розгляда-
ючи це питання (Baby Boy Case), Міжамериканська комісія з 
прав людини зазначила, що не варто це положення виривати з 
контексту статті. Принаймні слід звертати увагу на те, про що 
йдеться перед ним, і вільний вираз буде: «в цілому (in general) 
з моменту зачаття дає право державам вирішувати проблему 
на власний розсуд, а отже і можливість збереження законів про 
правомірність абортів»1.

У ЄСПЛ, незважаючи на набуття чинності Протоколу № 13 
до Конвенції про захист прав людини і основоположних сво-
бод, який стосується скасування смертної кари за всіх обста-
вин, кількість проблем, які підлягають вирішенню, не набагато 
зменшилась. По-перше, не всі держави ратифікували цей про-
токол (станом на 8 липня 2011 р. не ратифікували Вірменія, 
Латвія, Польща, а Азербайджан і Росія не підписали, Росія до 
того ж не ратифікувала і Протокол № 6). По-друге, оскільки 
ст. 3 Протоколу забороняє застереження, Грузія і Молдова 
зробили декларації, що не нестимуть відповідальності за його 
порушення на територіях, на які їхня повна юрисдикція не по-
ширюється. По-третє, в деяких країнах європейського конти-
ненту в законодавстві зберігаються досить широкі можливості, 
за яких можна обійти заборону застосування смертної кари: а) 

1 Див.: Baby Boy Case, Case № 2441 (United States), Res. 23/81, OAE/Ser. L./V/II, SY, 
Dec. 9, rev. 1, Oct. 16, 1981, p. 231-381; D. Shalton. Abortion and the Right to life in the 
Inter-American System: the case of «Baby Boy» // Human Rights law journal, 1981, p. 309; 
J. Rehman. International Human Rights Law. A Practical Approach. –Longman. Pearson 
Education, 2003. Harlow…Milan, p. 213.
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не скасовується заборона на смертну кару у воєнний період; не 
вилучаються статті з законодавства про скасування смертної 
кари в мирний час, натомість оголошується мораторій на її за-
стосування; в) залишається широкий перелік можливих смер-
тельних наслідків, які не відносяться до смертної кари згідно з 
офіційною доктриною в державі і т. д.

Не слід також списувати з рахунку негативний вплив так 
званої «громадської думки», яка здатна виправдати будь-яке 
вбивство задля ствердження міфічної справедливості. Жерт-
ви такої «справедливості» нерідко не ризикують звертатися до 
ЄСПЛ. В Україні, яка відмовилася від смертної кари, в історії 
якої як за програмою раз в 5–10 років влаштовувилась не без 
участі влади вбивства, голодомори, інші розправи, через які 
знищено мільйони людей, — сьогодні окремі політичні партії 
знову виступають за введення смертної кари. Знаючи про те, 
що в державі в цілому невисокий професійний рівень право-
охоронців, натомість високий відсоток смертності затриманих 
чи позбавлених волі, що ст. 2 Конвенції цинічно нехтується 
посадовцями, що безкарно можна примусити будь-кого взяти 
вину на себе, що нерідко громадяни засуждуються до довічного 
позбавлення волі за злочин, який вони не чинили, через низь-
кий професійний рівень слідства і суду, що в країні вкрай не-
досконале законодавство і панує карний, а не реінтеграційний 
підхід, і цей перелік масового нехтування службовцями права 
на життя можна продовжувати, досить авторитетні політичні 
діячі в Україні, тим не менше, обстоюють повернення смерт-
ної кари. Відчувається, що криваві шабаші в народу поступово 
стерлися з пам’яті, інакше він би не слухав спокійно тих, хто 
закликає повернутися до смертної кари, знаючи, що їхні вчо-
рашні лідери винищили мільйони співвітчизників.

Втім, Україна не єдина країна в Раді Європи, в якій розумін-
ня права на життя досить своєрідне і не досить стале. В тому, 
щоб суть цього права всі учасники європейської спільноти ро-
зуміли порівняно однаково конструктивно, багато залежить 
від позиції ЄСПЛ в тлумаченні ст. 2 Конвенції. Право на життя 
не можна зводити до встановлення моменту початку чи кін-
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ця життя, оскільки це лише передумови, за яких, власне, має 
дотримуватися це право. Основна ж увага має бути приділена 
тому, як воно дотримується між цими передумовами. І тут та-
кож надії покладаються на ЄСПЛ. Очевидно він має зайняти 
більш конструктивну позицію, ніж вона була у Європейської 
комісії з прав людини.

Суд розпочав розгляду справ за ст. 2 Конвенції, коли не було 
вироблено чіткої позиції з цього приводу ні в теорії, ні на практи-
ці. Більше уваги приділялось моменту початку і закінчення жит-
тя, і то без бажаного консенсусу. Парламентська Асамблея Ради 
Європи в Рекомендації 874 (1979), яка стосувалась Європейської 
Хартії прав дитини говорить про «право дитини на життя з мо-
менту зачаття» (Parl. Ass. Documents, Doc. 4376), але в Рекоменда-
ції 1046 (1986) з приводу використання людських ембріонів і за-
родків для діагностики, терапевтичних, наукових, промислових і 
торгівельних (комерційних) цілей, підкреслюючи, що визначення 
біологічного статусу ембріону необхідне і висловлюючи усвідом-
леність того факту, що науковий прогрес зробив правову позицію 
ембріона і зародка особливо ненадійною, зробила висновок, що 
їхній правовий статус не визначений в праві до сьогодні1.

Європейська комісія з прав людини, основний орган тлу-
мачення Європейської Конвенції з прав людини до ЄСПЛ, 
як вже зазначалося, з цього питання не визначилась і більше 
того, по деяких аспектах висловлювала діаметральні суджен-
ня чи відмовлялась займати певну чітку позицію. Особливо це 
було помітно в тих справах, в яких заявники ставили питання 
в такий спосіб, що не можна було на них не дати відповідь. Так 
в справі № 6959/75 «Роза Марі Брюгеманн і Аделгейд Шьо-
тен проти Федеративної Республіки Німеччини», доповідь від 
12 липня 1977 р., виникли питання: чи поширюється право 
на життя на ненароджену дитину і чи можна її вважати тим 
суб’єктом права, на якого поширюється положення «для за-

1 Див. Theory and Practice of the European Convention on Human Rignts. Second Edition. 
Editors: P. van Dijk, F. van Hoof, A. v. Rijn, L. Zurak. Intersentia. Antusrpan-Oxford 2006, 
p. 387.
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хисту прав і свобод інших осіб» згідно з п. 1 ст. 8 Конвенції? 
Фактично Комісія відмовилася на них відповідати. Погодив-
шись, що «не можна сказати, що вагітність цілковито відно-
ситься до сфери приватного життя. Якщо жінка вагітна, її 
приватне життя стає тісно пов’язаним з розвитком зародку» і, 
що «не може бути сумніву, що певні інтереси щодо вагітності 
законом захищені, наприклад, як показано в огляді правових 
порядків 13-ти Високих Договірних Сторін (кількість учасни-
ків Конвенції на той час — В. Б.). Цей огляд підтверджує, що 
без винятків певні права відносять до зачатих, але ненарод-
жених дітей, особливо їхнє право на спадкоємство. Комісія 
також зазначає, що ст. 6(5) Міжнародного пакту про грома-
дянські і політичні права ООН забороняє здійснення смерт-
ної кари щодо вагітних жінок». Але далі цієї Констатації вона 
не пішла: «Комісія не знаходить необхідним це вирішувати 
в контексті того, чи слід дитину, що не народилася, вважати 
“життям” в смислі ст. 2 Конвенції, чи її слід розглядати як іс-
тоту, яка відповідно до ст. 8(2) підпадає під втручання “для 
захисту прав і свобод інших”»1.

Найбільш показовим в невизначеності Комісії з цього пи-
тання є її рішення у справі № 8416/79, «Х проти Сполучено-
го Королівства» від 13 березня 1980 р., де мотивуюча частина 
і висновки Комісії часто були абсолютно протилежні, як, на-
приклад: «Комісія визнає, що заявник, як потенційний бать-
ко, був настільки схвильований припиненням вагітності його 
дружини, що він може вважатися “жертвою” в розумінні ст. 25 
Конвенції» і «В цій справі Комісія не знаходить, що права чо-
ловіка як потенційного батька на повагу до його приватного і 
сімейного життя можуть тлумачитися настільки широко, щоб 
охоплювати процесуальні права, до яких апелює заявник, тоб-
то права бути поінформованим чи права робити заяви щодо 
аборту, який його дружина сама вирішила зробити»2.

1 European Commission of Human Rights. Decisions and Reports.— Vol. 10. — Strasbourg. 
June 1978, p. 116.
2 Ibid., Vol. 19. Strasbourg 1980, p.p. 248, 254.
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Невпевненість Комісії, яку позицію зайняти, відчуваєть-
ся і в такій аргументації: «Комісія спершу зазначає, що слово 
“кожний” (“toute personne”) не визначено в Конвенції. Воно 
з’являється в ст. 1 розділу І, починаючи зі ст. 2, п. 1, в статтях 5, 
6, з 8 по 11 і 13. Майже в усіх цих випадках слово застосовуєть-
ся таким чином, що воно може вживатися лише щодо післяро-
дового стану. Ніщо ясно не вказує, що його можна застосувати 
щодо стану до народження, хоч таке застосування у рідких ви-
падках, наприклад, згідно з п. 1 ст. 6, не може зовсім виключати-
ся»1; «всі обмеження ст. 2, за їхньою природою, стосуються вже 
народжених і не можуть бути застосовані до зародку»; «загаль-
не вживання поняття “кожний” (“toute personne”) в Конвенції і 
контекст, в якому він використаний в ст. 2, дають підстави під-
тримувати ту точку зору, що він не стосується ненароджених»; 
«Комісія перевірила, чи може тлумачення поняття “життя” в 
першому реченні п. 1 ст. 2 поширюватись лише на життя осіб, 
уже народжених, чи також на “ненароджене життя” зародків. 
Комісія зазначає, що поняття “життя” також не визначене в 
Конвенції, Комісія усвідомлює те, що існує широкий спектр 
поглядів на питання, коли починається життя. Одні переко-
нані, що воно починається одразу після зачаття, інші схильні 
концентруватися на моментах формування ембріону, на тому, 
коли зародок стає “життєздатним”, або на народженні живого»; 
«Федеральний Конституційний Суд Німеччини, коли тлума-
чив положення ”Кожний має право на життя” в ст. 2 (2) Основ-
ного Закону, стверджував таке: “Життя в смислі історичного 
існування людських індивідів існує відповідно до встановле-
них біологічних і фізіологічних знань, щонайменше на 14 день 
після зачаття...”»

«Право на життя гарантується кожному, хто “живий”; в цьо-
му контексті не можна встановлювати різницю між різними 
стадіями розвитку життя до народження або між народженою 
і ненародженою дитиною. “Кожний” в розумінні ст. 2.2 Основ-
ного закону, це “кожна жива людина”, інакше кажучи, кожна 

1 Ibid. p. 250
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людська істота, яка володіє життям; кожний тому включає і не-
народжених людей»; «Австрійський Конституційний суд знай-
шов, що ст. 2, § 1, перше речення, якщо її тлумачити в контек-
сті ст. 2, § 1 і § 2, не покриває життя ненароджених», «Комісія 
залишила відкритим питання, чи покриває ст. 2 ненароджених 
дітей»; «Комісія вважає, що термін “життя” може використову-
ватися в різних тлумаченнях і різними правовими інструмен-
тами залежно від контексту, в якому застосовуються відповідні 
інструменти»; «Комісія повинна аналізувати ст. 2 Конвенції, 
що стосується зародка, без будь-яких виражених обмежень, як 
таку, що: 1) зовсім не застосовується до зародків; 2) ви знає “пра-
во на життя” щодо зародків з певними обмеженнями; 3) визнає 
абсолютне “право на життя” у зародків»1 і т. д.

Очевидно, що така аргументація була слабкою відправною 
точкою для Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ, 
Суд). Мало чим могли допомогти і вчені, основна увага яких 
була прикута до питання, бути чи не бути смертній карі. Отже, 
ЄСПЛ майже все повинен був починати з чистого листа.

Право на життя: актуальні питання і практика ЄСПЛ. На 
сьогодні мало не загальноприйнятим є вважати, що ЄСПЛ при-
ступив до тлумачення ст. 2 Конвенції «право на життя» лише 
під кінець четвертого десятиліття своєї діяльності: «У той час 
як скарги на порушення ст. 2 Європейська Комісія з прав люди-
ни розглянула в численних заявах до того як почав функціону-
вати Суд і як він почав приймати такі справи на розгляд: лише 
у 1995 р. видав своє перше судове рішення, в якому гарантії 
статті широко обговорені»2. Інші автори вказують не лише на 
рік, а й на саму справу, з якої Суд розпочав розглядати «право 
на життя»: “Мак-Канн та інші проти Сполученого Королівства” 
була першою справою, у якій Суд розглядав статтю»3.

1 Ibid, p.p. 249–252.
2 The Right to life under the European Convention on Human Rignts (Arlicle 2). Interrights 
Manual for Lawyers, 2008, p. 1.
3 Rehman I. International Human Rights Law. A Practical Approach. Longman. Pearson 
Education. Harlaw... Milan 2003, — p. 141; Ni Aolain F. The Evolving Jurisprudence of the 
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З цим можна було б погодитися лише у випадку, якщо Кон-
венцію розглядати як механічний набір статей, з таким саме 
механічним відбором прав і свобод людини, а не як системно 
викладені положення, які не націлені на ізольовану дію норм. 
Конвенція — це «живий організм», в якому всі складові (статті, 
положення, норми, правила) функціонують взаємопов’язано і 
у взаємодії. А отже, не може бути такого, щоб Суд звернув-
ся до статті 2 лише тоді, коли мова йшла безпосередньо про 
«право на життя». Оскільки це право основоположне щодо 
інших прав, то також очевидно, що воно мало зачіпатися із 
інших підстав. 

Перші кроки у з’ясуванні Судом «права на життя». Ос-
кільки Суд розглядав справи після того як Комісія визнавала 
їх прийнятними і вона чи Висока Договірна Сторона передали 
цю справу йому, то, зрозуміло було важко чекати, що вже в пер-
ші роки його діяльності безпосередньо ст. 2 стане об’єктом його 
розгляду. Комісія не поспішала визнавати такі справи прийнят-
ними до абсолютної переконаності, а держави — в силу того, що 
визнання порушення сильно впливало на репутацію тієї з них, 
яку визнали порушником.

Перше посилання Cуду на ст. 2 Конвенції було у справі 
«Відносно певних аспектів застосування законів про мови в ос-
віті в Бельгії» (отримала назву «Про мови Бельгії»), рішення 
від 9 лютого 1967 р., в якому ця стаття згадується лише один 
раз і разом з іншими, які «перелічують права і свободи, вміщені 
у розділі І Конвенції (статті 2–13)»1. Суд посилається на ст. 2 
в зв’язку з тим, що Уряд Бельгії навів її у якості прикладу, як 
таку статтю, що формулює окреме право людини, і тому, що 
Комісія зверталася до неї у підтвердження своєї позиції: спер-
шу у другому меморандумі Комісії 14 липня 1966 р.: «Жодне 

European Convention Concerning the Right to Life // Netherlands Quarterly of Human 
Rights. 2001.— Vol. 19.— № 1.— p.p. 28–31; Yoseph S. Denouncement on the Rock: The Right 
to life of Terrorists // Netherlands Quarterly of Human Rights. —1996. — Vol. 14. — 5.
1 Affaire “Relative a certains aspects du regime Linguistique de l’enseignement en 
Belgique” // Publications de la Cour Europèene des Droits de l’Homme. Serie A: Arrêts et 
décisions 1966−1967. Greffe de la Cour. — Strasbourg, 1967, p. 15
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послаблення ст. 2 не може бути допущено»1, і, згодом, у виступі 
делегата Комісії п. М. Сьоренсена («стаття 2, саме вона гаран-
тує право на життя. Згідно з цією статтею національне законо-
давство має обумовити смертну кару»2).

Під час вирішення цієї справи по суті (справа «Про мови 
в Бельгії»-2), рішення від 23 липня 1968 р., новим елементом 
у посиланні на ст. 2 було зауваження щодо позитивних і не-
гативних зобов’язань, які випливають із положень статті. Суд 
звернув тут увагу на ст. 2 у зв’язку з позицією Бельгійського 
уряду щодо «негативних або самовиконуючих зобов’язань, які 
у виняткових випадках дозволяють державам обмежувати ці 
зобов’язання за певних обставин»3 (йдеться про полегшення 
державі, в можливостях дотримання положень статті, за пев-
них обставин змінити негативні зобов’язання на позитивні).

У цілому до справи «Мак-Канн та інші проти Сполученого 
Королівства» в Суді не раз посилалися чи удавалися до вико-
ристання положень ст. 2 Конвенції:

 У справі «Летелье проти Франції», рішення від 26 червня 
1991 р., питання виникло у зв’язку із застосуванням винятку 
до права на життя за ст. 2, п. 2(с). Позиції і думки сторін у цій 
справі розійшлися. Заявник вважала, що «злочин не міг пору-
шити публічного порядку»4. Уряд виходив з того, що «порушен-
ня публічного порядку виникає у зв’язку із самим злочином і 
обставинами, за яких він був вчинений. Будучи непоправним 
посяганням на людське життя, будь-яке вбивство є серйозним 
порушенням публічного порядку в суспільстві, яке турбується 

1 Affaire «Relative a certains aspects du regime Linguistique de l’enseignement en 
Belgique» // Publications de la Cour Europèene des Droits de l’Homme. Serie B: Mémoires, 
Plaidoiries et Documents. — Vol. I. — Mémoires, Plaidoiries et Documents antérieurs 
à l’arret du 92. − Exception préliminaire. Greffe de la Cour. Conseil de l’Europe, 1967, 
p. 437.
2 Ibid, p. 520.
3 Ibid. Serie A. Arrêts et Décisions. 1968. Greffe de la Cour. Conseil de l’Europe. — 
Strasbourg, 1968, p. 27.
4 Affaire Le tellier c. France. Arrêt du 26 juin 1991 // Publications de la Cour Europèene 
des Droits de l’Homme. Serie A: Arrêts et décisions. —Vol. 207. — Greffe de la Cour. Conseil 
de l’Europe — Strasbourg. Köln... München, 1991, p. 20.
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про гарантії прав людини і в якому людське життя є основною 
цінністю, як про це говорить ст. 2 Конвенції, таким чином, у 
випадку навмисного і організованого вбивства порушення пуб-
лічного порядку є серйозним і тривалим»1. 

Комісія вважала, що «звільнення підозрюваної особи може 
потягнути невдоволення суспільства, тобто порушити публіч-
ний порядок. Проте такі побоювання мають ґрунтуватися не 
лише на серйозності звинувачень, висунутих проти даної осо-
би, але і на інших обставинах, наприклад, на поведінці звину-
ваченого після звільнення; французькі судові органи в даному 
випадку цього не зробили»2. 

Заслухавши сторони, Суд зробив висновок, «що особлива 
тяжкість деяких злочинів може викликати таку реакцію сус-
пільства і соціальні наслідки, які роблять виправданим попе-
реднє ув’язнення, принаймні протягом певного часу. За ви-
няткових обставин цей момент може бути врахований у світлі 
Конвенції, в усякому разі тією мірою, у якій внутрішнє право... 
визнає поняття порушення публічного порядку внаслідок здій-
снення злочину.

Проте цей фактор можна вважати виправданим і необхід-
ним лише якщо є підстави вважати, що звільнення затримано-
го реально порушить публічний порядок, і якщо цей порядок 
дійсно перебуває під загрозою. Попереднє ув’язнення не має 
визначати наперед покарання у виді позбавлення волі, не може 
бути «формою очікування» обвинувального вироку. Між тим, 
у цій справі ці умови не виконанні»3.

У справі «Відкриті двері і дублінські повивальниці про-
ти Ірландії», рішення від 29 жовтня 1992 р. з’ясовувалися 
елементи «необхідності» і «пропорційності» вживання заходів 
при застосуванні ст. 2. Уряд Ірландії вважав, що «Судова за-
борона у справі була викликана необхідністю захистити в де-
мократичному суспільстві право на життя дітей, які не наро-

1 Ibid, p. 20—21.
2 Ibid, p. 20.
3 Ibid, p. 21.



310

Європейський суд з прав людини. Судова практика

дилися... Думка, що аборт є аморальним, глибоко вкорінена у 
свідомості більшості людей Ірландії, і то не є належна функція 
Суду — шукати зловживання різними точками зору»1.

На думку Суду, Уряд-відповідач невірно посилається на ст. 2 
Конвенції: «Суд зауважує спочатку, що в цій справі не йдеться 
про заяву проаналізувати, чи право на аборт гарантовано від-
повідно до Конвенції і чи на зародок поширюється право на 
життя, як це викладено у ст. 2. Заявники не скаржаться на те, що 
Конвенція містить право на аборт як таке, їх звернення обме-
жене тією частиною судової заборони, яка обмежує їх свободу 
повідомляти і отримувати інформацію стосовно абортів за кор-
доном. Таким чином, лише одне питання може сприйматися: 
чи обмеження свободи повідомляти і отримувати інформацію, 
що містяться у відповідній частині судової заборони, були не-
обхідні в демократичному суспільстві, а також були законними 
намірами захистити мораль... З цього випливає, що аргументи 
уряду, які базуються на ст. 2 Конвенції, не відносяться до тих, 
які мають аналізуватися в цій справі»2.

У справі «Сьорінг» рішення від 7 липня 1989 р. Суд знову 
звернувся до ст. 2 Конвенції, але вже в контексті можливостей 
її еволюційного тлумачення, взаємозв’язку зі ст. 3, правомір-
них обставин внесення змін до ст. 2 та ін. Суд, зокрема, зай-
няв таку позицію щодо ст. 21 (не слід забувати, що мова йде 
про період до набрання чинності Протоколу № 13): «За певних 
умов допускається винесення вищої міри покарання (смертної 
кари) відповідно до ст. 2 п. 1 Конвенції»... Як і обидва Уряди 
держав — сторони Конвенції і справи, заявник погоджується 
з думкою Комісії, що сама по собі видача особи країні, у якій 
існує ризик винесення йому смертного вироку, не дозволяє го-
ворити про порушення ст. 2... Суд не може не відчувати вплив 
сучасних тенденцій розвитку і норм у галузі політики визна-
чення покарань за кримінальні злочини, які отримали загальне 

1 Affaire Open Door et Dublin well women c. Irlande, Arrêt du 29 Octobre 1992. In: 
Ibid. — Vol. 246, Strasbоurg. 1993, p. 28.
2 Ibid, p. 28.
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визнання в державах-членах Ради Європи стосовно них... De 
facto в державах-учасницях Конвенції в мирний час смертної 
кари більше не існує. В тих кількох державах-учасницях Кон-
венції, законодавство яких зберігає смертну кару за деякі види 
злочинів у мирний час, смертні вироки, якщо вони і виносять-
ся, не виконуються. «В західноєвропейських правових систе-
мах дійшли консенсусу відносно того, що в нинішніх умовах 
смертна кара більше не відповідає регіональним нормам право-
суддя»... Конвенція повинна сприйматися як одне ціле, а отже 
ст. 3 має тлумачитися у єдності з положеннями ст. 2... Подаль-
шу політику держав-учасниць, які практично майже повсюдно 
відмовились від смертної кари, можна було б вважати єдиною 
думкою щодо необхідності скасувати винятки, які містить п. 1 
ст. 2, і в силу цього дати відповідне новим умовам еволютив-
не тлумачення статті 3. Проте Протокол № 6, як більш пізніша 
угода, показує, що в 1983 р. в наміри держав-членів входило 
використати звичайний метод доповнення Конвенції новим 
зобов’язанням, у даному разі це скасування смертної кари в 
мирний час — і що ще суттєвіше, зробити це засобом факуль-
тативного правового акту, який дозволяє кожній державі самій 
обрати момент для прийняття на себе такого зобов’язання»1.

У справі «Де Вільде, Оомс і Версіп проти Бельгії», рішен-
ня від 18 червня 1971 р., Суд акцентував увагу на понятті «суд», 
яке вживається у ст. 2, п. 1 Конвенції: «Правда, що у кількох 
статтях Конвенції використовується слово «суд» (французьке 
«tribunal»). Це зумовлює виділення основних складових еле-
ментів гарантій, які надаються кожним окремим положенням, 
зокрема (див. ст. 5(4), статті 2(1), 5(1)(а) і (b) і 6 (1) — суд). 
В усіх цих різних випадках визначаються органи, які представ-
ляють не лише основні риси, з яких найбільш важливою є неза-
лежність виконавчої гілки влади, а й сторони в справі, а також 
гарантії юридичної процедури. Проте форми процедури, яких 
вимагає Конвенція, не обов’язково мають бути однаковими у 
кожній справі, де вимагається втручання суду. Для того щоб 

1 Ibid., Vol. 161, Strasbоurg, 1989, p.p. 39–41.
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визначити, чи судова справа забезпечена адекватними гарантія-
ми, необхідно розглянути особливу природу обставин, у яких 
ця справа вирішується судом. Так, в справі «Неймастер» Суд 
вважав, що компетентний суд нагадував «суд», не дивлячись 
на відсутність “рівності сторін між прокуратурою і особою, яка 
затребувала попереднього звільнення, але те ж саме може бути 
неправильним в іншому контексті чи в іншій ситуації, яка пок-
ривається тією ж самою статтею”»1.

 У справі «Гендісайд проти Сполученого Королівства», рі-
шення від 7 грудня 1976 р., Суд зазначив, як слід кваліфікувати 
термін «виключно необхідний» («абсолютно необхідний») при 
застосуванні ст. 2 п. 2 Конвенції: «Суд зазначає, що механізм 
захисту встановлений Конвенцією є субсидіарним що до націо-
нальних систем забезпечення прав людини. Конвенція покла-
дає на кожну Договірну Державу, в першу чергу, забезпечення 
прав і свобод, які вона містить. Інститути, які вона створить 
для цього, мають бути її власним внеском у виконання цього 
завдання, але вони мають включати лише судочинство, за яким 
розглядається справа в порядку спору між сторонами, і у той 
самий час, щоб можна було скористатися всіма внутрішньо-
державними засобами правового захисту... З огляду на постій-
ний безпосередній зв’язок з реальним життям у своїх країнах, 
державні власті в принципі перебувають у кращому становищі, 
ніж міжнародний суддя в питаннях висловлення думки щодо 
конкретного змісту таких вимог, так само, як і поняття «необ-
хідне обмеження» чи «смертна кара», бажано, має визначатись 
ними. Але Суд зазначає, що таке поєднання разом з прикмет-
ником «необхідний» («necessary») у розумінні ст. 10 § 2, не є 
синонімом «необхідний» («indispensable»), (порівн. зі статтями 
2 § 2 і 6 § 2 слова «виключно необхідний» і «суворо необхід-
ний», і у статті 15 § 1 фразу «виключно в тих межах, яких вима-
гає гострота становища»)2. Також наявна їх пристосовуваність 

1 Ibid., Vol. 12, Strasbоurg, 1971, p. p. 41–42.
2 В українському офіційному перекладі Конвенції це застереження так не підтверд-
жується, оскільки там, де в англійському тексті вживається одне слово: «strictly» nec-
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в таких виразах, як «прийнятний», «зазвичай» (див. ст. 4, § 3), 
«корисний», «розумний» (див. Ст.5 § 3 і ст. 6 § 1) чи «бажаний». 
І все-таки, незважаючи на це, на національні власті покладено 
спершу давати оцінку дійсності як нагальній соціальній пот-
ребі, під якою мається на увазі вираз «необхідний», вживаний 
в такому контексті»1.

Суд також не одноразово звертався до статті 2 Конвенції у 
поєднанні з іншими статтями, коли останні вказувались в за-
явах, як такі, що порушені, зокрема, у поєднанні зі ст. 1 (справа 
«Вемхоф», рішення від 27 червня 1968 р.2, — особлива думка 
судді М. Зекія, Кіпр) з приводу вимог по застосуванню стат-
ті; справа «Ірландія проти Сполученого Королівства», рішення 
від 18 січня 1978 р.3 — про розмежування сфери Конвенції ratio 
personaе, materiаe i loci і про прямий обов’язок держави гаран-
тувати дотримання положень ст. 2 кожному, хто перебуває під 
її юрисдикцією); зі ст. 3 справа «Сьорінг проти Сполученого 
Королівства» рішення від 7 липня 1989 р.4 — про ст. Конвенції, 
за якою має даватися кваліфікація в питаннях смертної кари, 
еволютивне тлумачення ст. 2, відсутність заборони в ст. 2 смер-
тної кари для осіб, молодших за 18 років); зі ст. 5 (справа «Вем-
хоф» — про вимоги доставити арештованого належним чином 
до суду5; справа «Де Вільде, Оомс, Версіп проти Бельгії», рішен-
ня від 18 червня 1971 р.6, — про розуміння терміну «суд»; спра-

essary (ст. 6, § 1 — «strictly» required (ст. 15 § 1), там в українському перекладі — різні: 
«суворо» необхідного (ст. 6 § 1) — «виключно» вимагає (ст. 15 § 1); і навпаки, там, де в 
англійському тексті вживаються різні слова: «absolutely» necessary (ст. 2 § 2), «strictly» 
required, там в українському тексті визнається одне слово: «виключно» необхідного 
(ст. 2 § 2), «виключно» вимагає (ст. 15 § 1) (Див. Збірка документів Ради Європи, 
ратифікованих Україною. — К., 2006, стор. 47, 49, 52). У перекладі Конвенції на росій-
ську мову вживаються три різних терміни для кожної ситуації: «абсолютно необходи-
мый» (ст. 2 § 2), «строго необходимый» (ст. 6 § 1), «только в той степени, в какой это 
обусловлено» (ст. 15 § 1).
1 Ibid., Vol. 24, Strasbоurg, 1976, p. 22.
2 Ibid., Vol. 7 Strasbоurg, 1968, p. 39.
3 Ibid., Vol. 25, Strasbоurg, 1978, p. p. 90–91.
4 Ibid., Vol. 161, Strasbоurg, 1989, p. p. 39–41, 43.
5 Ibid., Vol. 7, p. 39.
6 Ibid., Vol. 12, p. 41.
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ва «Девеєр», рішення від 27 лютого 1980 р.1, — про визнання 
Конвенцією смертної кари за певних обставин); зі ст. 6 (справа 
«Вемхоф» — див. вище; справа «Де Вільде, Оомс, Версінг проти 
Бельгії» — див. вище); зі статями 7 і 8 (справа «Вемхоф» — див. 
вище); зі ст. 10 (справа «Де Бекер проти Бельгії» рішення від 
27 березня 1962 р.2 — про з’ясування предмету дії кожної зі 
статей; справа «Гендісайд», рішення від 7 грудня 1976 р.3 — про 
неоднозначне тлумачення у різних культурах терміну «мораль-
ний»; справа «Відкриті двері і дублінські повивальниці проти 
Ірландії»4 (див. вище) — про тлумачення ст. 10, суперечливе 
щодо ст. 2 ЄКПЛ); зі ст. 13 (справа «Абдулазіз, Кабаліс і Бал-
кандалі», рішення від 28 травня 1985 р.5, — особлива думка 
судді Р. Бернхардта про необхідність автоматично визнавати 
порушення статті 13, якщо визнано порушення ст. 2 ЄКПЛ); зі 
ст. 14 (справа «Про мови в Бельгії» (див. вище) — про сферу дії 
ст. 14 і ст. 2 ЄКПЛ 6; зі ст. 3 § 1 Протоколу №4 (справа «Девеєр» 
(див. вище) — про різний підхід, застосований у ЄКПЛ: допус-
тимість смертної кари (ст. 2 § 1) і заборона вислання (ст. 3 § 1 
Протоколу № 4)7; і з Протоколом № 6 (справа «Сьорінг» (див. 
вище) — про наміри сторін-учасниць ЄКПЛ брати додаткові 
зобов’язання щодо скасування смертної кари лише шляхом 
прийняття факультативних документів, з тим, щоб держави 
самі вирішували, коли до них приєднатися). 

Окрім статей ЄКПЛ і Протоколів до неї Суд часто посилав-
ся для аргументації своєї позиції щодо застосування ст. 2 на За-
гальну декларацію прав людини, Міжнародний пакт про грома-
дянські і політичні права 1966 р., Американську конвенцію про 
права людини 1969 р. та інші документи міжнародно-правово-

1 Ibid., Vol. 35, p. 29.
2 Ibid., Vol. 4, p. 12, 14, 20, 21.
3 Ibid., Vol. 24, p. 22.
4 Ibid., Vol. 246, p. 24, 28, 44.
5 Ibid., Vol. 94, Strasbоurg, 1985, p. 47.
6 Ibid., Vol. 12, Strasbоurg, 1968, p. 28.
7 Ibid., Vol. 35, Strasbоurg, 1980, p. 29.
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го характеру. Практично до середини дев’яностих років мину-
лого століття рішення ЄСПЛ зачіпали питання тлумачення і 
застосування ст. 2, але здебільшого опосередковано, нецілес-
прямовано. Саме тому усі основні проблеми розуміння, реалі-
зації і гарантії виконання виникли перед Судом по завершенні 
ХХ століття, коли ст. 2 постала перед ним чи не як основний 
«зубний біль». Практика вимагала скасування смертної кари 
і абсолютно безумовного захисту права на життя, доктрина ж 
«топталася» на рівні колекціонування прикладів (позитивно-
го і негативного характеру), повторення вкотре загальновідо-
мих сентенцій завжди з претензією на істину, а по суті далеких 
від неї. Саме тому ЄСПЛ мав визначити свою позицію в цих 
процесах і дати відповідь на численні запитання, що непокоїли 
громадськість. 

Право на життя: загальні питання. Різні підходи до ро-
зуміння права на життя. Незважаючи на те, що в преамбулі 
ЄКПЛ записано, що «уряди європейських держав…є однодум-
цями і мають спільну спадщину політичних традицій, ідеалів, 
свободи і верховенства права», її реалізація, як показує прак-
тика, не є організованим гармонізованим підходом до єдиної 
мети. «Однодумство», про яке йдеться, не було основополож-
ним фактором прийняття ЄКПЛ, а навпаки, прийняття її стало 
причиною становлення в чомусь однакових підходів до ролі і 
призначення цього міжнародного кодексу основних прав лю-
дини і спільного запиту за невиконання всіма прийнятого. Але 
мати єдину транснаціональну систему захисту прав людини і 
добитися бездоганного виконання її стандартів не є одне і те 
саме. Ми знаємо регіональні і міжнародні системи захисту прав 
людини, які ледь жевріють на стадії реалізації їх основних прав 
і свобод, знаємо такі регіональні системи, які до юридичних 
можна віднести лише за вживання терміна «право», а по суті 
є ідеологічною відповіддю іншим регіонам, і знаємо такі регіо-
ни, де щось роблять для створення такої системи, і регіони, де 
взагалі вважають, що створення єдиної системи захисту прав 
людини нанесе більше шкоди, ніж користі. І тут до кожної на-
ціональної системи захисту прав людини має бути свій підхід, 
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своя оцінка і свої критерії підвищення ефективності механізму 
цієї дії. 

Європейська система захисту прав людини, як справедли-
во зазначив італійський професор права, юрисконсульт ЄСПЛ 
Мікеле де Сальвіа, «яка має транснаціональний характер, по-
винна розглядатися з точки зору її ефективності, ефективності 
проникнення через нездоланну перепону національного суве-
ренітету і доказів вимогливої Держави, яка прикриває, і навіть 
дуже часто, численні порушення прав людини. Саме цей доказ 
має значення для протиставлення шляхом колективної євро-
пейської санкції, якщо хочуть нав’язати як внутрішнім, так і 
зовнішнім справам Держав «мораль» прав людини, якої праг-
нули від усієї душі батьки-засновники системи європейського 
захисту»1.

Особливо тяжкість «проникнення через нездоланну перепо-
ну» очевидна в утвердженні «права на життя» на європейсько-
му континенті. Здавалося б, де проблема — саме в цій сфері, як 
не у жодній іншій, царює однодумство учасників. Всі майже хо-
ром засуджують факти позбавлення життя й майже одностай-
но вимагають покарати винних у порушенні цієї норми. Але 
знову ж таки, мова не йде про те, що всі зійшлися чи майже по-
годилися між собою в тому, коли починається життя і як воно 
має завершуватися, і, відповідно, визнали необхідність дотри-
мування спільних стандартів початку права на життя для кож-
ного і об’єктивного припинення дії його для кожного. Йдеться 
про те — і це сьогодні має бути головним для Європи, яка ніби 
більш-менш вдало вирішує ці два елементи проблеми, — яким 
має бути наповнення права на життя і його виконання між мо-
ментом початку дії і припиненням дії для кожного носія цього 
права.

І тут Європа, а отже і ЄСПЛ, ще не сказали свого вагомого 
слова, а на практиці кожна сторона ЄКПЛ тягне віз «через не-
здоланну перепону» у свій бік. Мало можна вказати європей-

1 де Сальвиа М. Прецеденты Европейского суда по правам человека.– СПб., 2004. — 
С. 31.
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ських держав, які більш системно підійшли до утвердження 
і гарантування виконання права на життя, ніж Норвегія. Але 
варто було громадянину країни з маніакальними схильностя-
ми розстріляти десятки людей, щоб лише після цього звернути 
увагу на невиконання державою своїх позитивних зобов’язань 
перед жителями країни.

За всі роки дії ЄКПЛ «праву на життя» приділялось чи не 
найбільше уваги. Жодне інше право не забезпечено основопо-
ложною статтею у ЄКПЛ і двома протоколами (№ 6 і № 13). 
Держави довели всім і самим собі, що з цього питання вони є 
дійсно однодумцями і можуть домовитися. Все б так, але вихо-
дячи з того, що і до сьогодні не всі держави погодилися взяти 
на себе зобов’язання за цими протоколами, беручи до уваги їхні 
декларації і практику дотримання зобов’язань, то слід слова «є 
дійсно однодумцями» замінити словами «майже є однодум-
цями».

Азербайджан не ратифікував протокол № 13 і, як можна 
вказати, він не несе відповідальності за його недотримання. Усе 
це так. Але небажання підписати цей протокол можна розці-
нювати як небажання всебічно ввійти в європейську систему 
захисту прав людини і розділяти, розвивати і підтримувати всі 
цінності цієї системи. Знову можуть заперечити, що оголошен-
ня мораторію на виконання смертної кари якщо не знімає всіх 
проблем, то принаймні наближає її до цих європейських цін-
ностей. Але тут слово «наближає» поступається місцем все тій 
самій «нездоланній перепоні», якщо порівняти вимоги Прото-
колу № 13 («Смертна кара скасовується. Нікого не може бути 
засуджено до такого покарання або страчено» (ст. 1), «Жодних 
відступів від Протоколу не допускається» (ст. 2)) і положен-
ня ст. 27 Конституції Республіки Азербайджан: «За винятком 
знищення ворожих солдат під час збройного нападу на державу 
(як багато випадків можна втиснути в цю фразу. — В. Б.), засто-
сування смертної кари на підставі вироку суду, який вступив в 
законну силу, і передбачених законом інших випадків (це вже 
заготовлена скриня Пандори на всі випадки життя. — В. Б.), 
право будь-якої особи на життя недоторканне». Різниця тут 
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очевидна. Протокол № 6, стороною якого є Азербайджан, го-
ворить, що «держава може передбачити у своєму законодавстві 
смертну кару за діяння, вчиненні під час війни або невідворот-
ної загрози війни», Конституція Азербайджану ж його «відре-
дагувала», передбачивши:

1. Знищення ворожих солдат під час збройного нападу на 
державу;

2. Виконання вироку, який вступив в законну силу;
3. Інші випадки смертної кари, передбачені законом.
Мало що змінює в цьому п. 3 цієї статті, який лише ствер-

джує, що в Азербайджані смертна кара повністю не відмінена 
і що вона може встановлюватися за особливо тяжкі злочини 
проти держави (віднести до таких випадків будь-що — суве-
ренне право держави), злочини проти життя і здоров’я людини 
(також суверенне право держави їх кваліфікувати).

А скільки винятків і в якій загальній формі передбачила 
Конституція Азербайджану для того, щоб не дотримуватися 
права кожного на життя: випадки необхідної оборони, край-
ня необхідність, піймання і затримання злочинця (тобто 
його ще не спіймали, а він вже злочинець. — В. Б.), запобіган-
ня втечі ув’язненого з місця ув’язнення, запобігання бунту 
проти держави або державному перевороту, виконання нака-
зу, відданого уповноваженою особою під час надзвичайного 
і воєнного становища, збройного нападу на країну. У таких 
випадках говорять: винятки замінили правила, але в будь-
якому разі: «проникнути через нездоланну перепону» відхи-
лення від загального правила — справа не з простих. І її має 
вирішувати ЄСПЛ людини у разі відповідних заяв проти 
Азербайджану.

Можуть заперечити, що для цього оголошений мораторій, 
який позбавляє всіх сумнівів. Мораторій знімає можливість 
виконання смертної кари, але він не забороняє пропаганди не-
обхідності смертної кари, підготовки з цією метою громадської 
думки. За такого мораторію держава ніби говорить: я не вико-
ную смертних вироків, але я дуже хочу переконати своїх грома-
дян, що цим самим я допускаю велику помилку щодо них. Чи 
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є така поведінка підтвердженням того, що, як сказано у Преам-
булі ЄКПЛ, держави визнають і додержуються проголошених 
в ній прав, а в протоколах до неї — заборони смертної кари? Тут 
скоріше можна говорити, що вони, може навіть і вимушено, до-
держуються, але не визнають необхідності скасування смертної 
кари. Все, що робиться через силу, не сприяє зміцненню право-
порядку у тій сфері, де такою силою запроваджене нововведен-
ня. Як показує практика, держава, яка проголосила мораторій 
на виконання смертної кари, але зберегла її в законодавстві, так 
само двозначно підходитиме і до виконання своїх зобов’язань 
за ЄКПЛ і протоколами до неї. В першу чергу держава видає 
себе тим, що не проводить ефективного розслідування у випад-
ках порушення ст. 2 ЄКПЛ.

У зв’язку зі вступом Російської Федерації до Ради Європи 
Президент Росії своїм указом № 724 від 16 травня 1996 р. «Про 
поетапне скорочення застосування смертної кари у зв’язку з 
входженням Росії до Ради Європи» оголосив мораторій на за-
стосування смертної кари у Росії. Про те, що це був захід виму-
шений, говорить факт, що не були внесені зміни до Конституції 
Росії (ст. 20, ч. 2 «смертна кара віднині до її скасування може 
встановлюватися федеральним законом як виняткова міра по-
карання за особливо тяжкі злочини проти життя»). Далі поле 
застосування смертної кари поширюється — в першу чергу 
на Кримінальний Кодекс Росії — 5 складів таких злочинів: 
вбивство (ч. 2 ст. 105), замах на життя державного чи громад-
ського діяча (ст. 277), замах на життя особи, яка здійснює пра-
восуддя або попереднє розслідування (ст. 295), замах на жит-
тя співробітника правоохоронного органу (ст. 317) і геноцид 
(ст. 357).

Далі, засобом кваліфікації ознак злочину, законодавство 
ще більш розширює поле застосування смертної кари. Ска-
жімо, вбивство охоплює 13 таких кваліфікаційних ознак: 1) 
вбивство двох або більше осіб; 2) вбивство особи або її близь-
ких у зв’язку зі здійсненням цією особою службової діяльності 
або виконанням громадського обов’язку; 3) вбивство особи 
запевне відомої винному, що перебуває у безпомічному стані, 
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а рівно зв’язане з розташуванням людини і захопленням за-
ручника; 4) вбивство жінки, коли винному достеменно відомо, 
що вона вагітна; 5) вбивство, здійснене з особливою жорстокіс-
тю; 6) вбивство, здійснене громадсько небезпечним засобом; 
7) вбивство, здійснене групою осіб за попередньою змовою, 
або організованою групою; 8) вбивство, здійснене з корисли-
вих мотивів або за наймом, а рівно пов’язане з розбоєм, бан-
дитизмом чи шантажем; 9) вбивство із хуліганських мотивів; 
10) вбивство з метою приховати інший злочин або полегши-
ти його здійснення, рівно як і пов’язане з ним зґвалтування 
чи інші дії сексуального характеру; 11) вбивство з мотивів ра-
сової, національної, релігійної ворожнечі і ненависті, а також 
кровної помсти; 12) вбивство з метою використання органів 
або тканин потерпілого; 13) вбивство, вчинене неодноразово. 
Варто зазначити, що тут майже кожна з кваліфікацій включає 
більше одного виду злочину, а отже, виходить за межі 13 видів. 
Цю множинність видів злочинів можна знайти і в інших скла-
дах злочину. До того ж, вони нерідко суперечать один одному. 
Скажімо, згідно зі статтями 295 і 317 КК Росії, під замахом на 
життя посадової особи розуміється не тільки намір вбити, а й 
завершене вбивство, а за ст. 66, п. 4 КК Росії смертний вирок за 
підготовку і намір вбити не виноситься.

Отже, з таким полегшеним ставленням щодо дозволу смерт-
ної кари Росія вступила в Раду Європи. Не дивно, що вона 
одразу ж завантажила ЄСПЛ значною кількістю справ про по-
рушення ЄКПЛ. Візьмемо хоча б статистику за три останніх 
роки. У 2008 р. у справах одинадцяти країн ЄСПЛ встановив 
порушення ст. 2 ЄКПЛ у зв’язку з позбавленням життя, з них: 
по одному випадку на країну — Литва, Польща, Словаччина, 
Швеція і Велика Британія, два випадки — Україна, по три ви-
падки — Франція, Греція і Болгарія, і 59 випадків з порушенням 
ст. 2 — Росія. Більше лише в Туреччині. У той самий час з 12 
країн, у яких Суд визнав порушення ст. 2 ЄКПЛ через непро-
ведення ефективного розслідування, по одному випадку було в 
Литві, Люксембурзі, Словенії, Швейцарії, по два — у Франції і 
Польщі, по 3 — у Греції, Нідерландах, 5 — в Україні, 8 — в Бол-
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гарії і 64 — в Росії. Більше лише в Туреччині. У 2009 р. в справах 
чотирнадцяти країн ЄСПЛ встановив порушення ст. 2 ЄКПЛ 
у зв’язку з позбавленням життя, з них: 1 випадок — Хорватія, 
Італія, Литва, Румунія, Словаччина і Швеція, 2 — Польща, Ук-
раїна і Велика Британія, 3 — Франція, 4 — Греція, 7 — Болгарія, 
76 — Туреччина, і більше за всіх Росія — 115. За цей самий пе-
ріод з 17 країн, у яких Суд визнав порушення ст. 2 Конвенції 
через непроведення ефективного розслідування: по одному 
випадку у Азербайджані, Литві, Люксембурзі, Словаччині і 
Швейцарії; 2 — у Франції, Польщі і Словенії; 3 — в Італії, Ні-
дерландах; 6 — в Румунії і Україні, 9 — в Болгарії, і 122 випадки 
в Росії. Трохи більше у Туреччині. 

У 2010 р. у справах семи країн ЄСПЛ встановив порушен-
ня ст. 2 ЄКПЛ у зв’язку з позбавленням життя, з них: по 1 ви-
падку — Латвія, Румунія, Словаччина, 2 — Польща, 5 — Бол-
гарія, 10 — Туреччина і 34 — Росія. За цей же період з 11 країн, 
у яких Суд визнав порушення ст. 2 ЄКПЛ через непроведення 
ефективного розслідування: по одному випадку — Кіпр, Грузія, 
Латвія і Словаччина, 2 — Польща, Румунія і Україна, 3 — Мол-
дова, 7 — Болгарія і Туреччина, і більше за всіх знову Росія — 
37.

Практика свідчить, що подвійний підхід до захисту права 
на життя, як-то: мораторій на виконання вироків і масштабне 
схвалення смертної кари в законодавстві — не дає позитивних 
результатів. Законодавство, яке сповідує карний, а не реінтег-
раційний підхід, не може бути ефективним у захисті права на 
життя. Саме право на життя розглядається тут опосередкова-
но, оскільки головним є — помста вбивці, а не перевиховання. 
В країнах — членах Ради Європи, які проголосили мораторій 
на застосування смертної кари, але зберегли її в законодавстві, 
існує додаткова проблема, якої немає у країнах, що її скасува-
ли. Це додаткове джерело порушення права на життя з боку 
державних посадовців. Знаючи, що національне законодавство 
зберігає смертну кару, вони надають перевагу національному 
закону. Звідси йде незнання ними справжньої природи права 
на життя, нерідко цинічне нехтування вимогами ст. 2 ЄКПЛ, 
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звідси поширюється безкарність за порушення вимог поло-
жень ЄКПЛ (саме тому зростає відсоток смертності затрима-
них і заарештованих, непроведення ефективного розслідуван-
ня і т. п.), а підсумком всьому стає низький професійний рівень 
правоохоронних органів та суддів національних судів у захисті 
права людини на життя. 

У силу цих та інших причин держави, вимушено чи ні, кож-
на по-своєму тлумачать право на життя у випадку, коли стало 
очевидним, що вони його порушили. Звести всі ці різні підхо-
ди у розумінні цього права і його захисту до спільних для всіх 
стандартів — завдання ЄСПЛ.

Право на життя: загальні положення. Значення, яке йому 
надає ЄСПЛ. 9 лютого 2006 р. в Україні був прийнятий Закон 
України «Про внесення змін до деяких законів України». Цим 
законом затверджено таке: «Внести до Законів України такі 
зміни: 1. У назві та тексті Закону України “Про ратифікацію 
Конвенції про захист прав і основних свобод людини 1950 р., 
Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції…” 
слова “Конвенція про захист прав і основних свобод людини” 
в усіх відмінках замінити словами “Конвенція про захист прав 
людини і основоположних свобод” у відповідному відмінку”»1. 
Такій самій заміні слів було піддано Закон України «Про ра-
тифікацію Протоколу № 6 до ЄКПЛ про захист прав людини і 
основних свобод людини, який стосується скасування смертної 
кари» 1983 року і Закон України «Про ратифікацію Протоколу 
№ 13 до ЄКПЛ про захист прав та основних свобод людини, 
який стосується скасування смертної кари за будь-яких обста-
вин».

З приводу того, наскільки було доречним замінювати у 
ЄКПЛ слово «основних» на «основоположних», вже дово-
дилось висловити свою думку2. У цьому разі звернемося до 
доречності називати «право на життя» основоположним пра-

1 Відомості Верховної Ради України від 30 червня 2006 р. – № 26. — Ст. 216.
2 Див. Буткевич В. Європейська Конвенція з прав людини і основних свобод: генеза 
намірів і права // Право України. — 2010. — № 10. — С. 83–87.
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вом людини. Коли «батьки-фундатори» формували проект 
статей ЄКПЛ, вони дотримувалися кількох умов: 1) включи-
ти до ЄКПЛ лише ті права, які держави здатні забезпечити; 
2) у формулюванні назв цих прав, по можливості, не відходи-
ти від відомих відповідних формулювань ООН, щоб не вноси-
ти термінологічної плутанини; 3) виходити з того, що перелік 
прав не є вичерпним і в майбутньому він має поповнюватися 
на етапі готовності держав забезпечити такі нові права; 4) не 
включати до списку основних прав ЄКПЛ економічних і со-
ціальних прав, оскільки вони є основоположними для люди-
ни, але такими, що не всі держави континенту можуть одна-
ково їх забезпечити. Як пояснив такий підхід один з авторів 
тексту ЄКПЛ Д. Максвелл-Файф, «основоположні особисті 
права — це ті права, які всі розуміють… які можуть бути виз-
начені як більш основні (фундаментальні), ніж позитивні 
права. Серед них немає, і це правда, так званих економічних і 
соціальних прав»1.

Фундатори ЄКПЛ також розуміли, що вона включає різні 
права, не однаково важливі для життєдіяльності людини, але 
такі, що мають для неї велике значення, і виконання яких може 
гарантуватися державами. Слово «основні» тут підходило біль-
ше за все, оскільки воно об’єднувало і більш важливі, і менш 
важливі права, ті, які функціонували самостійно, ті, які діяли 
в зв’язку з іншими правами, і ті, які фактично були складови-
ми інших прав. Слово «основоположний» такою об’єднуючою 
функцією не виділяється, навпаки, воно виокремлює більш 
важливі права, для реалізації яких потрібні додаткові гарантії 
чи від гарантії яких залежить реалізація інших прав. Основопо-
ложне право не може бути складовою іншого права, інакше тоді 
воно перестає бути основоположним.

Градація, ієрархія прав не є назавжди сталою (хоч деякі з 
них ніколи не перестануть бути основоположними), кожне 
право розвивається у взаємозв’язку і взаємодії з іншими права-

1 Conseil de l’ Europe. Recueil dex Travaux. Préparatoires de la Convention des Droits de 
l’Homme. — Vol. I. — Martinus Nijhoff. — La Haye, 1975. — Р. 116. 
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ми, але має свій темп, свою динаміку розвитку, що залежить від 
багатьох обставин об’єктивного і суб’єктивного характеру (ма-
теріальних і духовних, економічних і політичних, рівня право-
свідомості і моралі в суспільстві та ін.)

Власне, коли вчора всі права вважалися «основними», а сьо-
годні законодавець змушує їх сприймати як «основоположні», 
то констатація рівня розвитку цих прав не продумана. Звичай-
но, теоретики і практики прав людини знайдуть вихід із ситуа-
ції з терміном «основоположний», але ми ризикуємо запозичи-
ти поганий приклад з сучасної естради, де колись непродумано 
почали говорити про «зірку», згодом, коли збільшилась кіль-
кість претендентів, з’явились «суперзірки», далі «мегазірки» 
і т. д. І тому, якщо сьогодні всі перелічені у ЄКПЛ і додаткових 
протоколах до неї права стали основоположними, то завтра їх 
об’єктивно почнуть називати «найбільш основоположними», а 
післязавтра — «найосновоположнішими серед основополож-
них» і т. д.

Чи є вихід з цієї ситуації? Безумовно, є. І його знав українсь-
кий законодавець, коли записав у п. 5 ст. 18 Закону України 
«Про виконання рішень та застосування практики ЄСПЛ», що 
у разі виявлення мовної розбіжності між оригінальними текс-
тами та/або у разі потреби мовного тлумачення оригінального 
тексту використовується відповідна практика Суду1.

Що стосується ст. 2 ЄКПЛ «право на життя», то тут як тео-
ретики, так і практики виділяють особливу важливість його в 
системі інших прав людини, а тому дають йому таке визначен-
ня, яке б підкреслювало цю особливу важливість як формою, 
так і змістом. Правда, і у доктрині, і на практиці, здебільшого, як 
визначення «права на життя», так і місце його серед інших прав 
досить часто встановлюється не за його значенням в сучасній 
системі прав людини, а виходячи з того, яку концепцію спові-
дують автори. «“Найпершим” природнім правом є, — пишуть 
П. Баранов, В. Лисенко, — як відомо, право на життя… . Разом з 

1 Відомості Верховної Ради України. —2006. —№ 30. — Ст. 260 ( із змінами, внесеними 
згідно із законом № 3135-VI( 3135- 17) від 15.03.2011)).
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тим із самого початку існування державності людина за певних 
обставин може бути позбавлена життя в порядку покарання 
за здійснення суспільно небезпечного діяння, що добре видно 
зі стародавніх законів, які передбачали смертну кару… . Таким 
чином, формула «кожний має право на життя», або «право на 
життя є невід’ємним правом кожної людини», — не абсолютна; 
цього загальновизнаного найважливішого природного права 
держава на законних підставах — за вироком суду — може поз-
бавити…»1. «Право на життя не є одним із перших, яке знайшло 
своє текстуальне закріплення в комплексі нормативних актів, 
об’єднаних сьогодні в одне загальне поняття — право прав лю-
дини»2, — вважає інший автор. «З метою забезпечення прав і 
свобод людини і громадянина Конституція передбачає, що об-
меження деяких найбільш важливих серед них [прав і свобод], 
які допускаються на підставі федеральних законів, кожний раз 
здійснюється з дотриманням додаткових гарантій — з санкції 
(за рішенням) Суду». Про які права у цьому випадку йде мова? 
По-перше, це право на життя, про що йдеться у іншому аналізі, 
присвяченому цьому праву3.

Цей перелік думок такого спрямування можна продовжува-
ти. Не дивлячись на те, що автори починають з визначення пра-
ва як «найпершого» природного права, «одним з перших прав», 
«першим правом» і т. д., тут мова йде не про місце цього права в 
ієрархії всіх інших прав, а про час, коли на нього звернули увагу 
і про власне біологічне існування. Всі автори цього напряму ро-
зуміння «права на життя» вважають, що воно є таким як і інші 
права людини, а отже її можна позбавити цього права, як поз-
бавляють і інших прав. Таке розуміння права людини — є влас-
не правом держави, як поступити з цією людиною, а не правом 
останньої. Воно не вимагає заглиблення у суть цього права, ролі 
його у статусі людини чи місця в ієрархії всіх інших прав.

1 Рассказов Л. П., Упоров И. В. Права человека. — СПб., 2001. — С. 43–44.
2 Романовский Г. Б. Гносеология права на жизнь. — СПб., 2003. — С. 7. 
3 Алексеева Л. Б., Жуйков В. М., Лукашук Н. Н. Международные нормы о правах чело-
века и применение их судами Российской Федерации. — М., 1996. — С. 43.
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Існує й інше доктринальне бачення ролі, важливості і значи-
мості права на життя. «Право на життя», — вважають Р. Клейтон 
і Г. Томлінсон, — це основоположне право серед усіх людських 
прав, основоположна передумова користування іншими права-
ми»1. Автори «Підручника для юристів» із загального перелі-
ку конвенційних прав людини особливо виділяють два права: 
«Стаття 2 (право на життя) і стаття 3 (заборона катування або 
нелюдського чи такого, що принижує гідність, поводження чи 
покарання) разом складають серцевину прав, які оберігають 
найбільш вирішальні цінності, на яких основані демократичні 
суспільства, які входять до Ради Європи»2.

Роботи популярно-пропагандистського характеру здебіль-
шого не акцентують увагу на місці «права на життя» в системі 
прав людини, а роблять наголос на тому, що визнає ст. 2 ЄКПЛ 
як законне право, і які винятки у гарантії її застосування мож-
ливі: «Стаття 2 ЄКПЛ не забезпечує повністю і безумовно за-
хист права на життя. Коли писалася ЄКПЛ, смертна кара ще 
застосовувалася, і значна кількість держав — членів Ради Єв-
ропи її використовували, а § 1 ст. 2 визнав цей факт. З того часу 
додаткові нові тексти (відомі як протоколи № 6 і № 13) ого-
лосили смертну кару поза законом, навіть під час війни чи не-
відворотної загрози війни. Залишилось три інших особливих 
винятки до ст. 2, які націлені проти умисного позбавлення жит-
тя, всі вони перелічені у § 2 (а), (б) і (с) статті. Щоб вирішити, 
який із цих винятків міг застосовуватися, потрібно проаналізу-
вати «законність» поведінки, яка призвела до смерті. Застосу-
вання сили, яка привела до смерті, може не бути порушенням 
ст. 2, якщо вона застосовувалася для захисту інших у «незакон-
ному» (неправовому) порушенні.

Цей виняток вимагає застосування сили з метою самодопо-
моги. Простіше кажучи, смерть завдана агентами держави під 
час їх «законних» дій зі здійснення арешту, з запобігання втечі 

1 Clayton R., Tomlinson H.The Law of Human Rights. — Oxford, 2000. — P. 341.
2 The Right to life under the European Convention on Human Rights (Article 2). — 
Interrights Lancaster House. London, 2008. — P. 1.
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законно затриманої особи, або спробі зупинити екстремальне 
порушення порядку не підпадає під порушення ст. 2, проте ви-
нятки ці можливо застосувати лише тоді, коли держава покаже, 
що застосування сили, яке призвело до смерті, було не менше 
ніж «абсолютно необхідним». Таким чином, можна сказати, що 
ст. 2 дійшла лише до заборони незаконного вбивства агентами 
держави»1. 

Важко погодитися з такою картиною еволюції права на жит-
тя за ст. 2 ЄКПЛ, оскільки зводити її сферу дії лише до непра-
вомірних дій агентів держави означає занадто звужувати цю 
сферу, навіть беручи до уваги Протоколи № 6 і № 13. А звужен-
ня цієї сфери, чи як об’єкта статті взагалі, чи лише в плані дії 
її заборони, значить недооцінювати закладений в ній правовий 
потенціал. І зовсім не має значення, яке місце виділить їй автор 
у системі інших прав людини, оскільки суб’єктивно властивий 
їй потенціал занижений.

Нерідко цінність ст. 2 ЄКПЛ занижується дослідниками, не 
лише тим, що применшується, після набрання чинності прото-
колів № 6 і № 13 (через те, що право на життя штучно зводить-
ся лише до факту смертної кари), а й тим, що плутається зі ст. 8 
в контексті її регулювання поваги до приватного і сімейного 
життя. Або не відчувається те, що право на життя і право на по-
вагу до особистого життя є різними цінностями в ієрархії прав 
людини. Втім, це лише підкреслює особливе місце ст. 2 в ієрар-
хії цінностей, які вона захищає. Саме вони неминуче виводять 
на предмети правового регулювання інших статей. Наводячи 
приклади, пов’язані з абортом, проф. Д. Корфф показує май-
же всі ситуації, коли положення ст. 2 виводять на інші статті 
ЄКПЛ: «Заявники у справі, яка стосується абортів, звернулися 
не лише до ст. 2, а також і ст. 8, яка захищає “приватне і сімейне 
життя”, ст. 6, яка гарантує, серед інших, питання “доступу до 
суду” у визначенні особистих “цивільних прав і зобов’язань і, 

1 Kelly M. The Right to life: A Practical Quiote to the European Convention on Human 
Rights. Nothern Ireland Human rights Comіssion. — March. 2005. — P. 78.



328

Європейський суд з прав людини. Судова практика

стосовно поширення інформації про аборти, — ст. 10 відносно 
свободи вираження поглядів”».1

Об’єктивно це положення, яке регулює більш вагомі цінності, 
є систематизуючим у сфері відповідних цінностей взагалі, воно 
ніби «покриває» положення інших статей. Саме тому, аналізу-
ючи особливості ст. 2, дослідники передусім звертають увагу на 
її визначальне місце в системі дії інших статей ЄКПЛ: «Стат-
тя 2 належить до однієї з основоположних статей ЄКПЛ — дій-
сно такої, від дотримання зобов’язань за якою не допускається 
відступ відповідно до ст. 15»2. Крім ст. 2 ЄКПЛ, ст. 15 вказує ще 
на ст. 3 «Заборона катування», ст. 4 (п. 1) «Заборона тримати 
в рабстві або в підневільному стані» і ст. 7 «Жодного покаран-
ня без закону». В принципі, саме ці положення ЄКПЛ можна 
віднести до «основоположних» прав. Увесь перелік інших прав 
ЄКПЛ без особливих проблем «уживається» з терміном «ос-
новні права».

Це не просто намагання вживати відповідну термінологію. 
Зрівнялівка тут лише шкодитиме, бо ж за кожним терміном 
криється — чи, навпаки, нівелюється, — певна можливість 
домагатися відповідних наслідків. «Право кожного на жит-
тя, — пише італійський дослідник М. де Сальвіа. — Ця норма 
приєднується до основного положення статей ЄКПЛ. Вона за-
кріплює одну із основних цінностей демократичних суспільств, 
які створювали Раду Європи. Це означає, що тлумачення норм, 
які містить ця стаття, має бути обмежувальним»3.

Деякі автори навіть серед основоположних прав, закріп-
лених в ЄКПЛ, виводять «право на життя» на перше місце. 
Аналізуючи сутність права на життя серед інших прав людини, 

1 Korff D. The Right to life: A guide to the implementation of Article 2 of the Eropean 
Convention on Human Rights. –Human rights handbook № 8. Council of Europe. — 
Strasbourg, 2006. — P. 9.
2 Право на жизнь, запрет пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство 
обращение или наказания : европейские стандарты, российское законодательство и 
правоприменительная практика. — Серия «Международная защита прав человека». 
Выпуск 4. — Екатеринбург, 2005. — С. 8.
3 Де Сальвиа М. Прецеденты Европейского суда по правам человека. — С. 97.



329

2. Критерії та стандарти застосування ст. 2 ЄКПЛ

представники Міжнародної асоціації прокурорів роблять вис-
новок: «Визнаючи природну значимість людського життя, пра-
во на життя є найвищим основним правом людини»1. 

Приблизно такої ж думки дотримуються багато інших іно-
земних авторів. Різниця лише у тому, як образно вони фор-
мулюють це перше місце: «Стаття 2 за значенням положень — 
основоположна у Конвенції»2; «говорити про права людини 
слід починаючи з права на життя… Право на життя є осново-
положним … тому що користування правом на життя є необ-
хідною умовою для користування всіх інших прав людини»3; 
«право на життя — кардинальне право, яке є передумовою для 
користування всіма іншими правами»4 і т. д. 

З’ясування юридичної суті права на життя наштовхнуло 
деяких авторів на думку розробити структурну ієрархію норм 
сучасного міжнародного права, приблизно за такою схемою: 
імперативні норми міжнародного права jus cogens — основопо-
ложні права людини — основні права людини — диспозитивні 
норми міжнародного права. Втім, така спроба викликає суттєву 
критику, оскільки тут ієрархія норм будується за невизначеним 
критерієм.

Не дивно, що на рівні норм jus cogens в такій ієрархії мало 
хто знаходить місце основоположним нормам прав людини. І 
не тому, що вони не визнають імперативного характеру таких 
норм, а в силу того, що ієрархію вони будують в міждержавній 
сфері, куди такого суб’єкта, як фізична особа, не всі ще допус-
кають. Якщо ж воно знаходиться, то лише для тих універсаль-

1 Майер Э., Ханкок Б., Коудери Н. Руководство по правам человека для прокуроров. — 
Международная Ассоциация прокуроров.— Нидерланды, 2003. — С. 31.
2 Ovey C., White R. The European Convention on Human Rights. — Oxford, New York, 
2002. — P. 42. Див. також : Jacobs F. G ., White R. C. The European Convention on Human 
Rights.— Oxford, New York, 1996. — P. 41.
3 Human Rights in the Twenty-first Century. A Global Challenge / Ed. By K. Mahoney, P. 
Mahoney. — Dordrecht. Boston. London, 1993. P. 36, 572. Див. також : Przetacznik F. The 
right to life as a Basic Right // Revue des droits de l’ homme / Human Rights Journal. — 
1976. — № 9. — P. 589–603.
4 Tomushat Ch. Human rights : Between Idealism and Realism. — New York. 2008. — P. 
322.
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них норм міжнародного права, реалізація яких забезпечена 
відповідальними універсальними механізмами, а в них, як пра-
вило, права людини є супутнім компонентом: право народів на 
самовизначення, заборона рабства, геноцид, катування, расова 
дискримінація. З приводу імперативності цих норм мало у кого 
виникає сумнів. У такій якості їх визнає і Комісія міжнарод-
ного права ООН у своїх коментарях. Колишній доповідач цієї 
Комісії професор Я. Броунлі вважав, що не всі пропозиції до 
формування списку таких норм можна вважати успішними, 
але в цей «список спірних прикладів можна включати: заборо-
ну використання сили, право протиправності геноциду, при-
нцип протиправності расової дискримінації, злочини проти 
людяності і норми, які забороняють работоргівлю і піратство»1. 
У таких пропозиціях «право на життя» не фігурує, але воно, бе-
зумовно, охоплюється іншими імперативними нормами. Втім, 
є і такі пропозиції, які безпосередньо називають серед імпера-
тивних норм (мова йде про універсальну сферу дії) — «Пра-
во на життя». Наприклад, Дж. Регман вважає, що до списку 
Я. Броунлі «ми можемо додати заборону катування, право на 
життя і свободу і безпеку особи»2. Правда, і тут чимало скеп-
тиків. Очевидно, тому, що імперативна норма міжнародного 
права має містити адекватний міжнародний механізм її забез-
печення і реалізації. Якщо ж норма проголошується у джерелі 
міжнародного права, а її забезпечення покладено лише на на-
ціональне законодавство, то, звісно, може виникнути питання 
щодо її імперативності.

У нашому випадку записано чітко: «Право кожного на 
життя охороняється законом». Це й дало підставу деяким 
дослідникам назвати норму «дивною»: «Обов’язок захисти-
ти право на життя, здається, ст. 2 покладає, зокрема, на зако-
нодавця: “Охороняється законом”. На що таке зобов’язання 
натякає»3.

1 Year Book of the International Law Commission. — 1966. — Vol. II. — P. 247–248.
2 Rehman J. International Human Rights Law. A Practical Approach. — P. 23.
3 Theory and Practice of the European Convention on Human Rights. — P. 352.
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Відповідь на це та інші слушні запитання можна знайти в 
рішеннях ЄСПЛ. В них же можна знайти відповідь на питан-
ня щодо місця права на життя серед інших прав ЄКПЛ, його 
значення для реалізації інших прав тощо. Так, у справі «Стре-
лец, Кесслер і Кренц проти Німеччини», рішення від 22 березня 
2001 р., Суд зазначив, «що в ході розвитку цього захисту (йдеть-
ся про міжнародний захист права на життя. — В. Б.) відповідні 
конвенції та інші акти постійно підтверджували переважаюче 
значення права на життя. ...Статтею 3 Загальної декларації прав 
людини від 10 грудня 1948 р., наприклад, передбачено: «Кож-
ний має право на життя». Це право було підтверджено Міжна-
родним пактом про громадянські і політичні права 16 грудня 
1966 р. ..., ст. 6 якого передбачає, що «кожна людина від народ-
ження має право на життя», і що «ніхто не може бути свавільно 
позбавлений життя». Це також включено до ЄКПЛ, ст. 2, п. 1... 
Збіг змісту згаданих вище норм символічний: він показує, що 
«право на життя є невід’ємним правом людей і являє собою 
верховну цінність у ієрархії прав людини»1.

У принципі, початком такого визначення місця права на 
життя в системі інших прав, закріплених у ЄКПЛ, послужи-
ло рішення у справі «Мак-Канн та інші проти Сполученого 
Королівства» від 27 вересня 1995 р. У тлумаченні ст. 2 Суд, 
зокрема, визначився так: «п. 147. Слід також урахувати, що, ос-
кільки положення (ст. 2) не лише захищає право на життя, а 
й визначає обставини, за яких позбавлення життя може бути 
виправданим, ст. 2 належить до основоположних2 положень 
ЄКПЛ — і справді є таким, котре у мирний час не передбачає 
можливості відступу від її положень за ст. 15. Разом зі ст. 3 

1 European Court of Human Rights. Reports of Judgements and Decisions. 2001-II. Registry 
of the Court. Council of Europe. Strasbourg. Carl Heymann Verlag. K. G. Köln — München, 
2003. — P. 448.
2 Згідно із Законом України від 9 лютого 2006 р., який зрівняв усі права Конвенції, 
тут і далі слід би було вживати у ситуаціях стосовно ст. 2 термін «найбільш основне 
положення». Але тоді виникає алогічна ситуація: далі в рішенні Суду йдеться про 
«основоположні цінності демократичних суспільств» — «Basic values of the democratic 
societies». Виходить, що ця норма є «більш основоположною», ніж основоположні 
цінності демократичного суспільства. Тут плутається причина і наслідок.
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ЄКПЛ це положення закріплює одну із основоположних цін-
ностей демократичних суспільств, які утворили Раду Європи...
Як такі її положення мають тлумачитися точно»1. Слід зазна-
чити, що в цій справі Комісія з прав людини ще вживає термін 
«найбільш важливе право» («при тлумаченні цієї статті слід 
керуватися тим визначенням, що це одне із найбільш важли-
вих прав у ЄКПЛ, від якого відступи неможливі»2), але чле-
ни Комісії прямо говорять про його «основоположне» («most 
fundamental») значення3.

У подальшому Суд уже не відходив від такого визначення і 
воно набуло статус сталого для його судової практики. Відзна-
чаючи основні принципи тлумачення і розуміння ст. 2 ЄКПЛ, 
Суд підкреслює у справі «Андроніку і Константіну проти Кіп-
ру», рішення від 9 жовтня 1997 р.: «Суд нагадує, що ст. 2 нале-
жить до основоположних положень ЄКПЛ, яка містить в собі 
одну із основоположних цінностей демократичного суспіль-
ства»4. 

Характерно, що у кожній із справ, у якій Суд вкотре під-
креслює, що право на життя є основоположним серед прав 
людини, закріплених у ЄКПЛ, він одночасно зазначає, що це 
право містить одну із основоположних цінностей демократич-
ного суспільства. Так було у справі «Чакічі проти Туреччини», 
рішення від 8 липня 1999 р.5, у справі «Велікова проти Бол-
гарії», рішення від 18 травня 2000 р. (як і у справі «Чакічі», Суд 
підкреслив,«що ст. 2 Конвенції, яка гарантує право на життя, 
вважається однією з основоположних серед положень Конвен-
ції. У світлі важливості захисту, який необхідний для ст. 2, Суд 
повинен удаватися до найбільш уважної перевірки скарг про 
позбавлення життя»6); у справах «Ільхан проти Туреччини», 

1 Ibid. Vol. 324. Strasbourg, 1996, р. 45–46.
2 Ibid, р. 76.
3 Ibid, р. 99 (Dissenting opinion of Mr. Loucaides).
4 Ibid, 1999-VI, р. 2097.
5 Ibid, 1999-IV, р. 610.
6 Ibid, Vol. 2000-IV, p.23
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рішення від 27 червня 2000 р.1, «Сальман проти Туреччини», рі-
шення від 27 червня 2000 р.2 та ін.

Може виникнути запитання: а як же інші статті ЄКПЛ Суд 
оцінює з точки зору їх місця у ієрархії прав людини? Лише одна 
стаття ЄКПЛ, щодо якої Суд так само послідовно і невпинно 
підкреслює її основоположний характер, це ст. 3. І, як правило, 
вона при цьому порівнюється зі ст. 2 ЄКПЛ, як, наприклад, у 
справі «Претті проти Сполученого Королівства», рішення від 
29 квітня 2002 р.: «Судова практика Суду виходить з вищості 
ст. 2 як однієї з основоположних серед положень ЄКПЛ. Вона 
охороняє право на життя, без якого спроба користування будь-
якими іншими правами і свободами, передбаченими ЄКПЛ, 
виявиться марною. Вона встановлює обмежені обставини, за 
яких позбавлення життя може визнаватися виправданим, саме 
тому Суд повинен удаватися до найбільш уважної перевірки, 
коли такі винятки можливі для держави-відповідача …Стаття 3 
Конвенції разом зі ст. 2 повинна розглядатися як одна із осно-
воположних серед положень Конвенції, як така, що містить у 
собі серцевину, основоположні цінності в демократичному сус-
пільстві…»3.

Основоположний характер ст. 3 поряд зі ст. 2 ЄКПЛ підкрес-
лювався у справах: «Андроніку і Константіну проти Кіпру», 
«Чакічі проти Туреччини», «Ільхан проти Туреччини», «Сальман 
проти Туреччини» та ін.

Практично Суд не удавався до визначення ст. 4 «заборона 
рабства і примусової праці» як основоположної у ЄКПЛ. Мож-
ливо, це можна пояснити дуже незначною судовою практикою із 
застосування цієї статті. А можливо, Суд дотримувався думки, 
що не можна вважати право основоположним у Конвенції, якщо 
воно не містить чітких критеріїв визначеності і може тлумачи-
тися залежно від ситуації. Так, аналізуючи п. 2 ст. 4 Конвенції 
(«Ніхто не може бути присилуваний виконувати примусову чи 

1 Ibid., Vol. 200-VII, p. 290
2 Ibid., p. 396.
3 Ibid., Vol. 202-III, pp. 185, 189.
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обов’язкову працю»), Суд зазначив: «Стаття 4 не визначає, що 
значить “примусова чи обов’язкова праця”, і жодного керівного 
тлумачення з цього приводу не можна знайти в різних докумен-
тах Ради Європи, які мають відношення до підготовчої роботи 
над Конвенцією…Залишається з’ясовувати, була то примусова 
чи обов’язкова праця. Перший прикметник має на увазі фізичний 
або психічний примус. Що стосується другого прикметника, він 
означає яку-небудь із форм законного примусу чи зобов’язання. 
Наприклад, роботу, яку слід виконати в силу вільно укладено-
го контракту, не можна розглядати як таку, що підпадає під дію 
ст. 4 на тій єдиній підставі, що одна сторона взяла зобов’язання 
перед іншою стороною виконати роботу і, в разі невиконання 
зобов’язання, погодилася бути підданою санкціям… Тут мова по-
винна йти про роботу, якої вимагають від певної особи під загро-
зою якогось покарання, для виконання якої ця особа добровіль-
но не запропонувала своїх послуг»1.

Зрозуміло, що виходячи з такого рівня розвитку цієї статті 
говорити про її основоположний характер Суд не став.

Нерідко у дослідженнях доводиться зустрічатися із тверд-
женням, що суд визнав основоположний характер за ст. 5 Кон-
венції: «Право на свободу та особисту недоторканість»2. Те, 
що Суд виділяє серед інших ст. 5 Конвенції, і перш за все за її 
значимістю – немає сумніву. Але практично не можна вказати 
випадку, у якому він цю статтю Конвенції кваліфікує як «ос-
новоположну». Можна сказати, її він «підносить» над іншими 
правами, але не до кінця зрівнює з основоположними; вживає 
будь-які інші визначення: «принципово важлива», «принцип, 
від якого можна відступати за певних умов і обставин», «вона 
закріплює основне право людини» і т. д. Але ніде не зустрі-
неться визначення «основоположна стаття»: «Із самого почат-
ку Суд зазначає принципову важливість гарантій, які містить 
ст. 5»3, «яка починається з утвердження права кожного на сво-

1 Ibid., Serie A. Vol. 70, pp. 16, 17.
2 Див., наприклад, Мікеле де Сальвіа, там само, стр. 185–186 та ін.
3 Ibid, 1998-III, p. 1184 («Курт проти Туреччини»)
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боду, особисту недоторканність, визначає, крім того, випадки і 
умови, коли дозволяється відступ від цього принципу, особли-
во з метою підтримання публічного порядку…»1; «Суд має наго-
лосити на важливості ст. 5 для системи Конвенції: вона втілить 
основне право людини, а саме захист від свавільного втручання 
держави в її право на свободу»2 і т. п. 

Те ж саме можна сказати і про кваліфікацію Судом інших 
статей Конвенції:

– Стаття 6 : «займає таке значиме місце, що обмежувальні 
тлумачення її суперечили б цілям і призначенню її положень», 
«стаття не однаково вимоглива по цивільних та кримінальних 
справах», «п. 1 статті не містить точного формулювання права 
на звернення до суду», «право на розгляд справи судом — одна 
із складових права людини на справедливий суд» і т. п. 

– стаття 7: «Конвенція надає державі свободу визначати», 
«ст. 7 закріплює принципи покарання виключно на основі за-
кону», «поняття “право”, використане в ст. 7, відповідає понят-
тю “закон”» і т. д.

Щодо решти статей також можна зустріти у рішеннях Суду 
посилання або на їх нечіткість, або на складність визначити 
межу дії, чи на свободу розсуду держави, або на визначення 
відповідного права як «однієї з основ демократичного суспіль-
ства» чи «суттєвої основи демократичного суспільства» і т. п. 
Тобто такі визначення, які вказують на важливість відповідно-
го права, але зовсім не його основоположність.

В цьому плані ст. 2 суттєво виділяється чіткістю положень 
як у сфері дозволу, так і у сфері зобов’язань чи заборон. Було б 
некоректно стверджувати, що на сьогодні практика Суду охо-
пила всі можливі аспекти «життєдіяльності» цієї статті. На 
сьогодні можна говорити про освоєння лише трьох напрямів: 
право на життя і діяльність державних агентів, зобов’язання 
держави щодо забезпечення і гарантій права на життя, стандар-
ти ефективного розслідування при порушенні права на життя. 

1 Ibid, Vol. I, Strasbourg 1968, p. 22 (справа «Вемхоф»)
2 Ibid, 1966-VI, p. 2282 («Аксой протии Туреччини»)
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Але і цього досить, щоб визначити пріоритетні позиції євро-
пейського континенту у міжнародному праві прав людини на 
життя.

Внутрішня (територіальна) юрисдикція права на жит-
тя: сфера дії. У доктринальному праві, коли йдеться про 
сферу дії «права на життя», автори здебільшого зводять її до 
правосуб’єктної проблеми і тим самим часто заганяють про-
блему у глухий кут, з якого ні вони самі не можуть вибрати-
ся, і ніхто інший на сьогодні, на жаль, не може їм допомогти. 
Класичний варіант дороги у «глухий кут» можна проілюстру-
вати дослідженням сфери дії ст. 3 таких англійських авторів, як 
Ф. Клейтон і Т. Томлінсон: «Сфера дії права: найбільш важливе 
питання тут здебільшого стосується ідентифікації тих, хто має 
користуватися цим правом. Може чи ні користуватися зародок 
“правом на життя”, є одним із найбільш актуальних питань у 
боротьбі за всі права людини, яке вимагає аналізу, що входить 
у розуміння людини, і який баланс прав на право на життя у за-
родку і у матері»1. Сюди ж вони відносять питання кінця життя, 
але, очевидно, не вважають його таким саме злободенним, хіба 
що окрім прийняття рішення про можливість законно припи-
нити життя безнадійно хворих.

Без сумніву, за такої постановки питання можна без кінця 
дискутувати, і питання, чи має зародок право на життя чи ні, чи 
варто вводити евтаназію чи ні, а також право на життя тих, хто 
вже народився, і тих, хто не збирається користатися евтаназією, 
залишаються поза увагою. Анітрохи не применшуючи необхід-
ності захисту зародків, як і необхідності позбавити страждань 
безнадійно хворих, варто не переоцінювати своєї ролі і пого-
дитися, що це мають вирішувати не юристи, а у першу чергу 
вчені, медики, біологи, генетики та ін, тобто ті, які досліджу-
ють життя не категоріями права, юридичних казусів. І, насам-
кінець, звичайно, юристи, законодавці мають сказати своє ос-
таточне слово. Але після них, а не спочатку. Сьогодні написані 
десятки юридичних монографій про права на життя ембріонів і 

1 Clayton R., Tomlinson H. The Law of Human Rights. — Oxford, 2000, p. 343.
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зародків, і не менше правових досліджень евтаназії, а «віз і нині 
там». Натомість наукові випадки щодо сутності права на життя 
між цими двома бар’єрами (початку і кінця життя) залишили-
ся на рівні середини минулого століття, коли ЄКПЛ вступила 
у силу. 

Не можна ставити під сумнів, що вирішення питань і досяг-
нення консенсусу щодо початку і кінця життя дуже важливе, 
але також архіважливо навести порядок у захисті права на жит-
тя тих, наявність якого в них ніхто не ставить під сумнів. Гіпо-
тези у праві добра річ, вони рухають науку, але дуже важливо, 
щоб вони не замінили саме право. Зведення всього до двох вка-
заних моментів життя — не така вже й безвинна річ. Воно пе-
реключає увагу з відповідальності держави за негарантування 
права на життя на самого індивіда: коли він є носієм і фактично 
гарантом цього права. При цьому останнє часто вирішується на 
рівні простого житейського інтересу: суб’єкт сам вирішує, дати 
життя зародку чи ні, жити чи покінчити з життям. 

Аналіз рішень ЄСПЛ показує, що він визнає прийнятними 
до розгляду справи, у яких мова йде про статус ембріона чи 
евтаназію, але все-таки основну увагу він приділяє розвитку і 
зміцненню ефективності гарантій реалізації права на життя, як 
і відповідальності держави за невжиті для цього заходи. Досить 
уважно Суд ставиться до аналізу дій держави чи її бездіяль-
ності із створення, застосування і забезпечення норм права на 
життя у межах її легальної компетенції, тобто вирішення тих 
питань, які належать до юрисдикції держави. При цьому, не 
применшуючи своєї уваги до питань персональної юрисдикції 
держави, Суд постійно змушений був займатися питаннями 
територіальної юрисдикції держав у сфері забезпечення пра-
ва на життя. Можна сказати, що якоюсь мірою це було йому 
нав’язано самими обставинами. Не є винятком, коли держави 
висловлюють свої декларації про поширення певних норм пра-
ва на життя на певні території, чи коли вони не беруться га-
рантувати дотримання певних норм права на життя на певних 
територіях. Так, до протоколу № 6 до Конвенції Азербайджан 
повідомив: «Республіка Азербайджан заявляє, що вона не го-
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това гарантувати застосування положень Протоколу до тери-
торій, окупованих Республікою Вірменією до того часку, доки 
ці території не будуть звільнені від окупації».

Після ратифікації протоколу № 13 до Конвенції Грузія пові-
домила: «Грузія заявляє, що до того часу, поки повна юрисдик-
ція Грузії не буде відновлена на території Абхазії і у регіоні 
Цхінвалі, вона не буде відповідати за порушення положень 
протоколу № 13 на цих територіях», а Молдова повідомила: 
«Молдова заявляє, що до повного відновлення територіальної 
цілісності Республіки Молдова положення протоколу будуть 
застосовуватися лише до територій, які ефективно контролю-
ються властями Республіки Молдова». Нерідко держави поши-
рюють дію норм «права на життя» (ст. 2 Конвенції і протоколів 
№ 6 і № 13) на певні території, чи навпаки, звужують сферу 
можливої її дії. І в тому, і в іншому випадку Суд має зайняти 
свою позицію з питань територіальної юрисдикції. Це важли-
во як тому, що потрібно встановити сферу дії Конвенції ratione 
lоci, так і, у разі необхідності, виявити ступінь відповідальності 
держави. У цьому контексті судова практика Суду сформувала 
три основні напрями здійснення державою своєї юрисдикції: 
територіальна, екстериторіальна, питання юрисдикції у випад-
ку передачі державних повноважень на користь міжнародних 
організацій.

Вирішуючи справи категорії «права на життя», Суд керу-
вався своїми рішеннями за ст. 1 Конвенції щодо тлумачення 
поняття «юрисдикція» і сфери застосування норм Конвенції: 
«Стаття 1 Конвенції вимагає, щоб Високі Договірні Сторони 
забезпечили кожному, хто перебуває під їх юрисдикцією, права 
і свободи, визначені у Конвенції. Стаття 1 не проводить жодної 
різниці між видом норм чи конкретних заходів і не виводить 
із сфери дії Конвенції жодного суб’єкта, який перебуває під 
“юрисдикцією” держави-учасниці»1. 

Питання територіальної юрисдикції достатньо ґрунтовно 
зачіпалося Судом у численних справах («Джентільом та інші 

1 European Court of Human Rights. Reports of judgments and decisions, 1999-I, p. 265.
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проти Франції», «Банкович та інші проти Бельгії та інших», 
«Асанідзе проти Грузії», «Кіпр проти Туреччини», «Луізіду про-
ти Туреччини», «Ілашку та інші проти Молдови і Росії» та ін.).

У справі «Ілашку» чотири молдавських Заявники (І. Ілаш-
ку, А. Лешко, А. Иванток, Т. Петров-Пона) звернулися в Суд зі 
скаргою, що вони були засуджені у Придністров’ї судом, який не 
відповідає вимогам ст. 6 ЄКПЛ, що Молдова має нести відпові-
дальність за ЄКПЛ за порушення їх прав і невжиття відповід-
них заходів у зв’язку з цим; що Росія має нести відповідаль-
ність за таке порушення, оскільки Придністров’я перебувало у 
той час де-факто під контролем Росії. Уряд Молдови заявив, 
що на той час Заявники не перебували де-факто під юрисдик-
цією Молдови, а тому їх заява має бути визнана неприйнятною 
ratione personae. Уряд Росії заявив, навпаки, що події відбулися 
за межами «юрисдикції» Росії, що лише уряд Молдови був єди-
ним законним урядом на території Придністров’я, як складової 
території Молдови, а тому має нести відповідальність за вчин-
ки на цій території. Уряд Румунії, як третя сторона у справі, 
зазначив, що власті Молдови не все зробили для забезпечення 
її суверенітету на території Придністров’я.

Суд мав визначитися у питаннях юрисдикції держав, проти 
яких подана заява і ступені їх відповідальності у разі визнання 
порушення норм ЄКПЛ. Щодо сутності юрисдикції Суд пос-
лався на загальне її розуміння у міжнародному праві. Зокрема, 
у справі «Лотос» від 7 серпня 1997 р. Постійна Палата Міжна-
родного правосуддя1 зазначала: «Сьогодні першим і головним 
обмеженням, яке покладає міжнародне право на державу, є те, 
що, за винятком ситуації, коли є норма, яка дозволяє інше — 
вона не може здійснювати свою владу у якій-небудь формі на 
території іншої держави. У цьому смислі юрисдикція є тери-
торіальною; вона не може бути здійснена державою за межами 
її території, окрім як на підставі дозволяючої норми, яка вип-
ливає з міжнародного звичаю або конвенції».

1 Permanent Court of International Justice: Lotus («France v. Turkey»), judgment of 
7 September 1927, Series A. № 10, р. 20.
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Суд у справі «Ілашку» зазначив: «Зі ст. 1 випливає, що дер-
жави-члени мають відповідати за будь-які порушення прав і 
свобод, захищених Конвенцією, які вчинені проти особи, що 
перебуває під їх юрисдикцією». Здійснення юрисдикції — не-
обхідна умова для Договірної Держави, щоб бути готовою не-
сти відповідальність за дії чи бездіяльність, які приписуються 
їй, і які дають підстави для звинувачень у порушенні прав і сво-
бод, закріплених у ЄКПЛ.

Суд посилається на його судову практику щодо значення 
концепції «юрисдикція» для цілей ст. 1 Конвенції, яке має ро-
зумітися так само, як розуміється цей термін у міжнародно-
му публічному праві…З точки зору міжнародного публічного 
права слова «під їхньою юрисдикцією» у ст. 1 Конвенції мають 
розумітися у тому значенні, що юрисдикційна компетентність 
держави, в першу чергу територіальна, передбачає нормальне її 
здійснення у межах території держави. 

Ця презумпція може бути обмежена лише у випадкових об-
ставинах, особливо коли держава позбавлена можливості здій-
снювати її владу на частині її території. Це може бути резуль-
татом воєнної окупації збройними силами іншої держави, яка 
ефективно контролює відповідну територію»1.

Таким чином, коли йдеться про територіальну юрисдикцію 
у питаннях дотримання положень ст. 2 Конвенції, Суд визна-
чився в такий спосіб, що держава нестиме відповідальність за 
порушення її у будь-якому разі, і посилання на непереборні в її 
розумінні обставини не братимуться до уваги (слід зазначити, 
що такі жорсткі вимоги щодо забезпечення можна знайти не у 
кожній статті ЄКПЛ). Форс-мажорні обставини можуть бра-
тися до уваги лише коли йдеться про рівень іноземної окупації, 
але тоді вже мова може йти про відповідальність окупанта.

З точки зору правових обставин тут можуть бути винятки 
відповідно до положень ст. 56 Конвенції «Територіальне засто-
сування», які закріплюютьтаке: «1. Будь-яка держава може при 
ратифікації чи будь-коли після цього заявити шляхом повідом-

1 European Court of Human Rights. Reports of judgments and decisions, 2004-VII, p. 262.
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лення Генеральному секретареві Ради Європи про те, що дія 
цієї Конвенції поширюється, з урахуванням п. 4 цієї статті, на 
всі чи деякі з територій, за міжнародні відносини яких вона є 
відповідальною. …4. Будь-яка держава, яка зробила заяву від-
повідно до п. 1 цієї статті, може будь-коли після цього оголоси-
ти від імені однієї або кількох територій, яких стосується заява, 
що вона визнає компетенцію Суду приймати заяви від окремих 
осіб, неурядових організацій або груп осіб згідно зі ст. 34 Кон-
венції».

У рішенні Суду по справі «Кварк фішінг ЛТД проти Сполуче-
ного Королівства» (заява була визнана неприйнятною рішенням 
від 19 вересня 2006 р.) тлумачилася особливість застосування 
ст. 56 ЄКПЛ. Заявник у своїй заяві стверджував, що «по-перше, 
відповідальність Договірної Держави може наступати відносно 
тих територій, над якими вона здійснює ефективний контроль 
і, по-друге, що система декларацій застаріла і ЄКПЛ не може 
тлумачитися так, що дозволятиме державі уникнути відпові-
дальності за її незаконної дії», коли не було об’єктивного вип-
равдання тривалого невиконання повного захисту нею. Щодо 
першого аргументу Суд зазначив, що принцип «ефективного 
контролю» не замінює систему декларацій, які Договірні Дер-
жави домовилися ввести, коли розроблялася Конвенція щодо 
її застосування до заморських територій, за міжнародні відно-
сини яких вони відповідають…Стосовно другого аргументу, хоч 
ситуація суттєво змінилася з моменту розробки ЄКПЛ (і це в 
тлумаченні необхідно враховувати задля її практичного і ефек-
тивного захисту прав, але в цьому не можна заходити настільки 
далеко, щоб керуватися ненаписаними нормами як конвенцій-
ними. ЄКПЛ і протоколи до неї не можуть застосовуватися, 
якщо немає чітко вираженої декларації про поширення її дії на 
певну територію. «Не існує зобов’язання Договірної Держави 
по Конвенції ратифікувати який-небудь певний протокол, або 
пояснювати її рішення у цьому плані стосовно її національної 
юрисдикції. Ще менше може йти мова про такі зобов’язання, 
що стосуються територій, які підпадають під сферу дії ст. 56 
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Конвенції»1. Але, якщо держава не подала такої декларації, то 
не можна стверджувати, що такі території перебувають під її 
ефективним контролем.

Підкреслюючи відповідальність держави, за дії чи бездіяль-
ність її агентів на певній території, які призвели до порушення 
ст. 2 Конвенції, не слід повністю вилучати, в цьому плані, такі 
дії з боку приватних осіб, які породжують відповідальність де-
ржави. У справі «Кіпр проти Туреччини», рішення від 10 травня 
2001 р., у якій Заявник скаржився на порушення кількох ста-
тей ЄКПЛ і протоколу до неї, у тому числі і ст. 2 ЄКПЛ, Суд за-
значив, що «випадки догоджання і потурання властей, які мали 
місце з боку якої-небудь Договірної Сторони, конкретним діям 
приватних осіб, що порушують гарантовані Конвенцією права 
інших осіб, підпадають під його юрисдикцію, що може потягну-
ти відповідальність цієї держави відповідно до Конвенції»2.

Право на життя: екстратериторіальна сфера. Спе-
цифіка забезпечення ст. 2 досить часто полягає у тому, що вона 
має гарантуватися і в умовах екстратериторіальних дій. Дії де-
ржави за межами її території, особливо коли вони пов’язані з 
застосуванням зброї, військової сили, досить часто ведуть до 
порушення ст. 2 Конвенції. Сторона, винна у порушенні цієї 
статті, посилається на свою непричетність через відсутність у 
неї юрисдикції на цій території, сторона — власник такої юрис-
дикції знімає з себе відповідальність через неможливість здій-
снювати нею ефективний контроль на своїй території. Суд має 
розібратися у юрисдикції de jure і юрисдикції de facto, виявити 
порушника ст. 2 Конвенції і встановити рівень його відпові-
дальності.

Найбільш повно такі «юрисдикційні» питання Суд розкрив 
у справі «Луізіду проти Туреччини. (попередні заперечення)», рі-
шення від 23 березня 1995 р., в якій держава-відповідач відмо-
влялася нести відповідальність за порушення Конвенції на тій 
підставі, що її юрисдикція не поширювалась на вказані Заявни-

1 Ibid., Vol. 2006-XIV, p. 293–299.
2 Ibid., Vol. 2001-IV, p. 26.
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ком проблеми. Суд, зокрема, зазначив: «Суд повинен підкрес-
лити, що немає необхідності на стадії попередніх заперечень 
в його процедурі судочинства перевіряти, чи була Туреччина 
дійсно відповідальна згідно з Конвенцією за дії, які склали ос-
нову скарги Заявника. Немає також необхідності встановлюва-
ти принципи, які визначають відповідальність держави згідно 
з Конвенцією в ситуації відповідно тій, що склалася у північ-
ній частині Кіпру. Такі питання належать більше до питань, які 
розглядаються на стадії судової процедури вирішення справи 
по суті. Завдання Суду обмежене визначенням, чи підпадають 
питання скарги Заявника в межу «юрисдикції» Туреччини, на-
віть якщо вони стосуються подій, які сталися за межами її на-
ціональної території.

У цьому відношенні Суд нагадує, що хоча ст. 1 встановлює 
межу дії Конвенції, поняття «юрисдикції» в сенсі цієї норми 
не обмежується національними територіями Держав — учас-
ниць Конвенції. Відповідно до його судової практики, нап-
риклад, екстрадиція чи висилка особи Державою-учасницею 
може створювати проблему з точки зору ст. 3, а отже, може 
виникнути питання про відповідальність конкретної держави 
на основі Конвенції … Беручи до уваги об’єкт і ціль Конвен-
ції, питання про відповідальність Держави — учасниці може 
виникнути й тоді, коли у результаті воєнних дій, законних чи 
незаконних, Держава одержала можливість здійснювати ефек-
тивний контроль над територією, яка знаходиться за межами її 
національних кордонів. Зобов’язання забезпечити на такій те-
риторії права і свободи, гарантовані Конвенцією, випливають 
з факту контролю над нею з боку Держави — члена Конвенції, 
незалежно від того, чи здійснюється він збройними силами цієї 
країни, чи ця територія контролюється підлеглою їй місцевою 
адміністрацією»1.

Слід зазначити, що питання «юрисдикція» та «екстратери-
торіальна відповідальність» були непогано розроблені Євро-
пейською комісією з прав людини і ЄСПЛ скористався цими 

1 Ibid., Vol. 310. – Strasbourg, 1995. — p. 23-24.
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напрацюваннями практично сповна. Так, у справі № 1611/62 
«Х. проти Федеративної Республіки Німеччина», рішення від 
25 вересня 1965 р., Комісія зазначила: «У певних відносинах 
громадяни Держави — учасниці перебувають під її юрисдик-
цією, навіть коли вони мають місце проживання чи перебу-
вання за кордоном; зокрема, дипломатичні і консульські пред-
ставники своєї країни походження здійснюють ряд службових 
обов’язків, виконання яких може у виняткових випадках спри-
чинити відповідальність цієї країни на основі Конвенції»1. У 
справі №17392/90 «М. проти Данії», рішення Комісією щодо 
прийнятності від 14 жовтня 1992 р., у якій громадянин Німець-
кої Демократичної Республіки (далі — НДР) оскаржував дії 
посла Данії у Східному Берліні, який викликав поліцію НДР 
у своє посольство з метою звільнення посольства від Заявника 
і 17 його співвітчизників — громадян НДР. Заявник стверджу-
вав, що такі дії посла Данії загрожували його свободі і безпеці 
життя. Комісія у цій справі констатувала таке: «Цілком ясно зі 
сталої судової практики, що посадові особи Держави, включа-
ючи дипломатичних представників і консулів, залучають осіб і 
майно в межах юрисдикції цієї держави тією мірою, якою вони 
здійснюють свою владу над цими людьми або цим майном. Як 
тільки права останніх виявляються ущемленими у результаті 
дії чи бездіяльності цих посадових осіб, постає питання про 
відповідальність Держави»2.

Аналізуючи положення ст. 1 «під їхньою юрисдикцією», Ко-
місія так визначилась у справах № 6780/74 і № 695/75 «Кіпр 
проти Туреччини», рішення щодо прийнятності від 26 трав-
ня 1975 р.: «У статті 1 Конвенції Високі Договірні Сторони 
пообіцяли забезпечити права і свободи, визначені у розділі I 
кожному, хто не перебуває «під їхньою юрисдикцією» (у фран-

1 Requete 1611/62 «X contre la Republique Federale D’Allemagne», decision du 
25 Septembre 1965 // Requeil de Decisions de la Commission Européenne des Droits de 
l’Homme. – t. 17 Conseil de l’Europe. — Strasbourg, April 1966, p. 47.
2 European Commission of Human Rights // Decisions and Reports. — Vol. — 73. — 
Р. 196.
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цузькому тексті — «relevant de leur juridiction»). Комісія вважає, 
що це поняття не обмежується національними територіями 
Держав — учасниць Конвенції. Із формулювання, особливо у 
французькій версії, мети вищевказаної в цілому статті випли-
ває, що Високі Договірні Сторони зобов’язані забезпечити пра-
ва і свободи кожному, хто перебуває під їх реальною владою 
і відповідальністю, незалежно від того, здійснюється ця влада 
на їх території чи за кордоном»1. У цих самих справах Комісія 
констатувала загальновизнане положення міжнародного права: 
«Комісія зазначає, що громадяни держави, а також зареєстро-
вані морські і повітряні судна, підпадають частково під її юрис-
дикцію там, де вониперебувають, і що представники Держави, 
включаючи дипломатичних і консульських представників і 
збройні сили, не тільки залишаються під її юрисдикцією, коли 
вони перебувають за кордоном, але вводять будь-яку особу чи 
майно “під її юрисдикцію” тією мірою, якою ці представники 
здійснюють свою владу над цими особами чи цим майном. Від-
повідальність покладається на держави тією мірою, якою свої-
ми діями чи бездіяльністю вони наносять шкоду цьому майну 
чи цим особам»2.

Положення, що «поняття юрисдикції у смислі ст. 1 не обме-
жується територією Держави — учасниці Конвенції і може, у 
деяких випадках, поширюватися на проблеми, які виникають 
за межами її території» Комісія констатувала неодноразово, 
зокрема в таких справах, як «Митрополит Хрізостомус, архі-
мандрит Георгіус Папахрізостому і Тіміна Луізіду проти Туреч-
чини»3, рішення про прийнятність від 4 березня 1991 р., «Буй 
Ван Тан та інші проти Сполученого Королівства»4, рішення про 
прийнятність від 12 березня 1990 р. та ін.

Досягнення судової практики ЄСПЛ у визначенні терміну 
«під їхньою юрисдикцією» у випадках виняткових положень, 

1 Ibid., Vol. 2, p. 136
2 Ibid., p. 136.
3 Ibid., Vol. 68, p. 216.
4 Ibid., Vol. 65, p. 330.
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як то збройна окупація з боку іншої держави, Суд підсумував у 
справі «Ілашку та інші проти Молдови і Росії»1: «300 …Згідно зі 
ст. 1 Конвенції Високі Договірні Сторони забезпечують кожно-
му, хто перебуває під її юрисдикцією, права і свободи, визначені у 
розділі I Конвенції. У міжнародному праві територіальна юрис-
дикція держави називається територіальним суверенітетом. 
Суверенітет дозволяє виконувати на своїй території всі функції 
державної влади, виносячи законодавчі, адміністративні та су-
дові акти. Але держава, яка не має повного контролю над час-
тиною своєї території, не може мірі повною мірою здійснювати 
суверенну владу на ній. У такому випадку концепція території і 
юрисдикції не становить тотожних явищ. Необхідно вирішувати 
питання, чи підпадає особа під дію юрисдикції держави, у випад-
ку, коли під час подій, що розглядаються, невідомо, чи здійсню-
вала держава ефективний контроль щодо жертв. 

301. У цій справі територія лівого берегу Дністра не підпада-
ла під контроль інституційних органів Республіки Молдова по-
чинаючи з кінця 1991 р. Молдавська республіка Придністров’я 
була заснована на цій території і мала свої власні органи, вклю-
чаючи збройні сили, міліцію і митницю. Ось чому, коли Мол-
дова ратифікувала Конвенцію, вона зробила заяву про виклю-
чення її відповідальності стосовно Придністров’я, яке вона не 
контролювала…

302. Уряд Молдови послався на справу «Кіпр проти Туреч-
чини», вказуючи, що ситуація аналогічна, оскільки Суд вважав, 
що уряд Кіпру не здійснює ефективного контролю над певною 
територією.

303. Уряд Молдови заперечував заяви проти співробітниц-
тва з Придністров’ям і заявляв, що вони вживали заходи для 
врегулювання конфлікту, і стверджував, що відповідні заходи 
робилися у контексті переговорів по заспокоєнню придніст-
ровського конфлікту, деякі з них з схвалення і за присутності 
посередників ОБСЄ, а інші — в інтересах молдовського населен-
ня на території, яка контролювався режимом Придністров’я.

1 Див.: Ibid., Vol. 2004-VII, pp. 1 348.
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304. Уряд Молдови вважав, що він був позбавлений його 
позитивних зобов’язань двояко, як загальних, у смислі пошу-
ку вирішення конфлікту і відновлення контролю Уряду над 
придністровською територією, так і специфічних, в смислі за-
безпечення Заявників правами Конвенції. …Заходи, яких він 
вживав, ні до чого не призвели, оскільки Придністров’я діяло 
як автономія і чинило опір запропонованим заходам. Таким чи-
ном, Уряд Молдови вказував, що в нього не було засобів впли-
нути на захист прав Заявників відповідно до Конвенції…

305. Уряд Росії лише вказав… що оскільки територія При-
дністров’я була інтегральною часткою Республіки Молдови, 
лише остання має бути відповідальною за вчинені дії на її те-
риторії.

306. Заявники вказували, що Молдова має нести відпові-
дальність за порушення їх прав за Конвенцією, які вчинені на 
території Придністров’я, з того часу як Придністров’я стало 
частиною її національної території і, не дивлячись на відсут-
ність ефективного контролю, уряд Молдови був зобов’язаний 
вжити відповідних заходів із забезпечення відповідними пра-
вами, гарантованими Конвенцією на її території. Однак він 
цього не зробив. Заявники стверджували, що позитивні кроки, 
зроблені молдавськими властями, були обмеженими і неефек-
тивними, якщо брати до уваги політичні і економічні можли-
вості, які були у їх розпорядженні.

Уряд Молдови не тільки не виконав своїх позитивних 
зобов’язань відповідно до Конвенції, а, більше того, він зайшов 
настільки далеко, що вжив заходи із визнання режиму Тирас-
поля де-факто, або щонайменше мовчки визнав цю ситуацію. 

309. Румунський уряд вважає, що держава — учасниця Кон-
венції не може обмежувати свої зобов’язання, які вона брала, 
коли ратифікувала Конвенцію, посилаючись на те, що не мала 
юрисдикції у розумінні ст. 1. Договірні Держави мають забез-
печувати права, гарантовані Конвенцією особам, які перебува-
ють на їх території і, коли необхідно вжити заходів і виконати 
позитивні зобов’язання, встановлені судовою практикою Суду 
як необхідні.
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Хоча наявність таких позитивних зобов’язань не може тлу-
мачитись у такий спосіб, щоб нав’язувати властям нестерпний 
чи занадто великий тягар, проте держави повинні проявляти 
розумну старанність. Румунський Уряд стверджував, що у цій 
справі молдавські власті не довели, що вони вжили всіх зусиль 
для забезпечення їх суверенітету над придністровською тери-
торією…».

Визначаючи основні принципи у концепції юрисдикції, 
ЄСПЛ у цій справі зазначив:

311. «Зі статті 1 випливає, що Держави-сторони мають не-
сти відповідальність за будь-які порушення прав і свобод, за-
хищені Конвенцією, які вчинені щодо осіб, які перебувають під 
їх юрисдикцією». 

Здійснення юрисдикції є необхідною умовою для Договір-
них держав для того, щоб бути готовими нести відповідальність 
за дії чи бездіяльність, які приписуються їм, що дає підстави 
для скарги на порушення прав і свобод, передбачених Конвен-
цією. 

312. Суд посилається на свою судову практику з метою 
обґрунтування того, що концепція «юрисдикції» у контексті 
ст. 1 Конвенції повинна розумітися у смислі відповідного вив-
чення терміну у міжнародному публічному праві (див. справи 
«Джентільом та інші проти Франції», «Банкович та інші про-
ти Бельгії та інших», «Асанідзе проти Грузії»).

З точки зору міжнародного публічного права слова «під їх 
юрисдикцією» у ст. 1 Конвенції повинні розумітися у тому зна-
ченні, що державна юрисдикційна компетенція є переважно 
територіальною, а також що юрисдикція ймовірно здійснюєть-
ся, звичайно, у межах території держави. Ця презумпція може 
бути обмежена за виняткових обставин, особливо коли державі 
перешкоджають здійснювати її владу на частині її території.

Це може бути результатом збройної окупації армійськими 
силами іншої держави, яка ефективно контролює відповідну 
територію у результаті війни або повстання, або підтримки іно-
земною державою установ сепаратистської держави у межах 
відповідної території держави. 
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313. Для того, щоб зробити висновок про наявність такої ви-
няткової ситуації, Суд має проаналізувати, з одного боку, всі 
об’єктивні факти, пов’язані з обмеженням ефективного здійс-
нення державою влади на її території, а з іншого боку — по-
ведінку самої держави.

Зобов’язання, які давалися Договірною Державою згідно зі 
ст. 1 Конвенції, включають на додаток до обов’язку утримува-
тися від втручання в користування гарантованими правами і 
свободами, позитивними зобов’язаннями вжити необхідні за-
ходи для забезпечення відповідних прав і свобод в межах її те-
риторії. Ці зобов’язання залишаються навіть там, де здійснення 
державою влади обмежене в частині її території, і тому на ній 
лежить обов’язок вжити всіх необхідних відповідних заходів, 
які ще є у її владних можливостях.

314. Більше того, Суд зазначає, що хоч у справі «Банко-
вич та інші проти Бельгії» зроблено акцент на територіаль-
ному принципі застосування Конвенції, він також свідомий 
того, що концепція «юрисдикції» у значенні ст. 1 Конвенції не 
обов’язково обмежується національною територією Високих 
Договірних Сторін.

Суд визнає, що за виняткових обставин дії Договірної де-
ржави, вчинені за межами її території, або які мають наслідки 
там, можуть бути рівнозначними ст. 1 Конвенції.

Згідно з відповідними принципами міжнародного права від-
повідальність держави може мати місце як наслідок збройних 
дій, безвідносно правомірних чи неправомірних, коли вона здій-
снює на практиці ефективний контроль в районі, який перебу-
ває за межами її національної території. Зобов’язання забезпе-
чити в такому районі права і свободи, передбачені Конвенцією, 
випливає з факту такого контролю, коли він здійснюється без-
посередньо через її армійські сили або через підпорядковану 
адміністрацію..

315. Немає необхідності визначати, чи Договірна Сторона 
насправді здійснює вказаний контроль над політикою і діями 
властей в районі, який перебуває за межами її національної те-
риторії, оскільки навіть загальний контроль над районом може 
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мати результатом відповідальність відповідної Договірної Сто-
рони.

316. Коли Договірна Держава здійснює загальний контроль 
над районом за межами її національної території, її відповідаль-
ність не зводиться до дій її солдат чи офіційних осіб у цьому 
районі, а також поширюється на дії місцевої адміністрації, яка 
функціонує там завдяки військовій та іншій підтримці.

317. Відповідальність держави може також наставати з ог-
ляду на дії, які суттєво вплинули на наслідки незабезпечення 
прав, гарантованих Конвенцією, навіть якщо таке незабезпе-
чення мало місце за межами її юрисдикції. Так, у випадку екс-
традиції у недоговірну державу Суд встановив, що Договірна 
Держава буде діяти у спосіб, не сумісний з визначеними цін-
ностями Конвенції, такими як «спільна спадщина політичних 
традицій, ідеалів, свободи і верховенства права», на які поси-
лається Преамбула, якщо було відомо, що передача втікача 
іншій державі дає суттєві підстави вірити, що видана особа 
зіткнеться з реальним ризиком бути підданою катуванню, не-
людському чи такому, що принижує гідність, поводженню чи 
покаранню.

318. На додаток, згода або мовчазна згода властей Договір-
ної Держави на дії приватних осіб, які порушують Конвенційні 
права інших осіб в межах юрисдикції, може викликати відпові-
дальність держави відповідно до Конвенції. Це особливо вірно 
у справах визнання Держави в питаннях самопроголошених 
властей, які не визнаються світовою спільнотою.

319. Держава може також нести відповідальність, навіть 
якщо її агенти діяли ultra vires (за межами повноважень) або 
всупереч інструкціям. Згідно з ЄКПЛ, власті держави суворо 
відповідальні за дії їх підлеглих; на них лежить обов’язок конт-
ролювати виконання доручень і вони не можуть прикриватися 
нездатністю забезпечити їх дотримання.

320. Іншим визнаним принципом міжнародного права є 
те, що держава відповідальна за порушення міжнародних 
зобов’язань, про що свідчить робота Комісії Міжнародного 
права.
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321. Протиправна дія може бути визнана як така, що триває, 
якщо вона тягнеться весь період, протягом якого продовжу-
ються відповідні дії, які як такі залишаються невідповідними 
міжнародним зобов’язанням. На додаток, Суд вважає, що у ви-
падку серії протиправних дій чи бездіяльності порушення тяг-
неться весь період, починаючи з перших дій, і продовжується 
настільки довго, що дії чи бездіяльність повторюються в своїй 
невідповідності міжнародним зобов’язанням.

322. Суд повинен вирішити, чи несе Молдова відповідаль-
ність з точки зору її обов’язку утриматися від протиправних 
дій і чи має вона позитивну відповідальність відповідно до 
ЄКПЛ.

323. Спершу Суд зазначає, що Молдова не здійснюва-
ла контролю на частині своєї території, а саме у регіоні 
Придністров’я.

324. Суд зауважує, що у рішенні щодо прийнятності він 
вказав, що декларація Молдови, яку вона зробила після ра-
тифікації ЄКПЛ стосовно відсутності легітимного контролю 
молдовських властей над Придністровською територією, не є 
дійсним застереженням у значенні ст. 57 ЄКПЛ.

Питання, яке постає, — чи має значення вищезгаданий ре-
зультат, фактична ситуація, на яку посилається Молдовська 
декларація, і наступні зауваження, які подав Уряд Молдавії 
щодо результату її правової позиції, в контексті відповідаль-
ності Молдови за ЄКПЛ…

330. На підставі всіх матеріалів, які є в розпорядженні 
Суду, він вважає, що Уряд Молдови, єдино легітимний, згідно 
з міжнародним правом, Уряд Республіки Молдова, не здійс-
нював влади на частині її території, зокрема на тій частині, 
яка була під ефективним контролем Молдавської Республіки 
Придністров’я (далі — МРП). Більше того, це не дискутується 
жодною стороною в справі і Урядом Румунії.

331. Проте, навіть за відсутності ефективного контро-
лю над Придністровським регіоном, Молдова має позитивні 
зобов’язання згідно зі ст. 1 ЄКПЛ вжити дипломатичні, еконо-
мічні, юридичні чи інші заходи, які є у її владі, щоб відповід-
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ності до міжнародного права забезпечити Заявникам права, 
гарантовані ЄКПЛ.

332. При визначенні сфери дії позитивних зобов’язань де-
ржави, необхідно звертати увагу на справедливий баланс між 
інтересом суспільства і інтересом особи, різні ситуації, які скла-
даються в Договірних Державах і вибір, який має бути зробле-
ний щодо пріоритетності відносин і ресурсів. Зобов’язання не 
повинні тлумачитися в такий спосіб, щоб нав’язувати немож-
ливий чи непропорційний тягар.

333. Суд вважає, що коли Договірній Державі перешкод-
жають здійснювати її владу на всій території, створивши си-
туацію де-факто, така, яка складається, коли утверджується 
сепаратистський режим, супроводжується чи ні це воєнною 
окупацією іншої Держави, це не та ж саме, що мати юрисдик-
цію в значенні ст. 1 ЄКПЛ над частиною її території, тимчасово 
підпорядкованій місцевій владі, підтримуваній збройними си-
лами іншої держави.

Тим не менше така фактична ситуація понижує сферу такої 
юрисдикції в тому, що зобов’язання, яке давала Держава згід-
но зі ст. 1, може розглядатися Судом лише у світлі позитив-
них зобов’язань Договірної Держави щодо осіб на її території. 
Дер жава, про яку йдеться, повинна прагнути всіма правовими і 
дипломатичними засобами, доступними їй стосовно іноземних 
держав і міжнародних організацій, продовжувати гарантувати 
користування правами і свободами, визначеними в ЄКПЛ.

334. Хоча не Суд має визначати, які заходи слід вживати у 
порядку виконання їх обов’язків найбільш ефективно, він має 
переконатися, що такі заходи були дійсно належними і суттє-
вими у даній справі. Коли убачається часткове чи повне не-
вжиття заходів, завданням Суду є визначення, наскільки був, 
однак, можливим мінімум зусиль і чи міг він бути докладений. 
Визначитись в цьому особливо необхідно у справах, що стосу-
ються згаданого порушення абсолютних прав, таких, які гаран-
туються статтями 2 і 3 ЄКПЛ.

335. Таким чином, Суд дійшов висновку, що Заявники діяли 
в межах юрисдикції Республіки Молдова для цілей ст. 1 ЄКПЛ, 
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але що її відповідальність за оскаржувані дії, вчинені на тери-
торії «МРП», над якою вона неефективно здійснювала владу, 
мають бути оцінені у світлі позитивних зобов’язань відповідно 
до ЄКПЛ.

336. Суд повинен визначити, чи виконала Молдова свої 
позитивні зобов’язання із забезпечення прав, передбачених 
ЄКПЛ, чи, як стверджували Заявники і Румунський Уряд, 
молдовський Уряд не вжив достатніх заходів для забезпечення 
цих прав.

337. У цій справі, враховуючи складність фактичної ситу-
ації, Суд вважає, що першочерговим є питання, чи виконала 
Молдова свої позитивні обов’язки, які тісно пов’язані як з від-
носинами між Молдовою і Російською Федерацією, так і з від-
носинами між Придністров’ям і Російською Федерацією. До 
того ж, необхідно врахувати, що вплив Молдови міг бути уск-
ладнений російськими властями, які переважали на території 
Молдови в Придністров’ї.

338. Суд зазначає, що він не має юрисдикції обговорювати, 
чи були події в Молдові до її ратифікації ЄКПЛ сумісними з її 
положеннями. Проте, він має розглянути дії, вчинені до дати 
ратифікації, коли слід брати до уваги позитивні зобов’язання 
Молдови і використати їх в порівняльних цілях для визначен-
ня зусиль, докладених Молдовою після 12 вересня 1997 р.

339. Позитивні зобов’язання Молдови стосуються як за-
ходів, які необхідно було вжити для відновлення її контролю 
над територією Придністров’я, як прояв її юрисдикції, так і 
заходів із забезпечення поваги до прав Заявників, включаючи 
спроби забезпечити їх звільнення.

340. Зобов’язання відновити контроль за Придністров’ям 
вимагає від Молдови, по-перше, утримуватися від підтримки 
сепаратистського режиму «МРП» і, по-друге, вжити всіх полі-
тичних, правових та інших заходів, які є в її розпорядженні для 
відновлення її контролю над територією «МРП».

Визначати найбільш доцільні заходи, які Молдова мала 
вживати або вжити остаточно, і які з них були б суттєвими, не 
є справою Суду. Він має переконатися в бажаннях Молдови, 
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виражених в специфічних діях чи заходах, задля відновлення 
контролю над територією «МРП»…

344. …Суд не бачить в послабленні кількості заходів відмо-
ву Молдови від деяких спроб здійснювати її юрисдикцію в ре-
гіоні; необхідно звернути увагу на той факт, що кілька заходів, 
які попередньо вживали молдовські власті, були заблоковані 
«МРП» відповідними діями.

Суд далі зазначає, що Уряд Молдови стверджує, що зміна 
його стратегії переговорів у напрямі дипломатичних досягнень, 
які ставили за мету підготувати Придністров’я до повернення 
в Молдову у законному порядку, були відповіддю на вимоги, 
висловлювані сепаратистами під час переговорів із врегулю-
вання ситуації в Придністров’ї і звільнення Заявників. Він від-
повідно відмовився від заходів, які схвалював раніше, особли-
во у правовій сфері.

345. Паралельно зі зміною стратегії встановились відносини 
між молдовськими властями і Придністровськими сепаратис-
тами. Були укладені угоди про економічне співробітництво, 
встановились відносини між молдовським парламентом і «пар-
ламентом МРП», кілька років велося співробітництво з питань 
поліції і безпеки та налагодження співробітництва у сфері 
повітряного контролю, телефонних зв’язків і спорту. Уряд 
Молдови пояснив, що ці заходи співробітництва були розпо-
чаті молдовськими властями з метою поліпшення щоденного 
життя жителів Придністров’я і щоб дозволити їм відновити, 
наскільки було можливо, спосіб життя, близький до нормаль-
ного. Суд, як і Уряд Молдови, дійшов висновку, що з огляду на 
природу і обмежений характер, ці дії не можуть розглядатися 
як підтримка Придністровського режиму.

346. Що стосується ситуації з Заявниками, то Суд зазначив, 
що до ратифікації ЄКПЛ у 1997 р. молдовські власті вжили ряд 
юридичних, політичних і адміністративних заходів…

Протягом того періоду, як випливає зі свідчень свідків, у пе-
реговорах між лідерами Придністров’я і Молдовськими влас-
тями також систематично підіймалися питання щодо звільнен-
ня Заявників і дотримання їх Конвенційних прав.
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347. … Правда, що молдовські власті не вжили ряд певних 
попередніх заходів, особливо щодо розслідування, перш за все 
стосовно осіб, які мали відношення до засудження і позбавлен-
ня волі Заявників. Проте Суд вважає, що за відсутності контро-
лю над територією Придністров’я з боку молдовських властей 
будь-яке розслідування щодо осіб, які жили в Придністров’ї, 
чи пов’язаних зі злочинами, вчиненими в Придністров’ї, було б 
неефективним. Це підтвердили і свідчення свідків з цього при-
воду.

Нарешті, Молдовські власті зверталися не лише до режиму 
«МРП», але також до інших держав і міжнародних організацій 
за їх допомогою в досягненні звільнення Заявників.

348. … В переговорах з сепаратистами Молдовські власті об-
межили себе порушенням питань про ситуацію із Заявниками 
в усній формі і не пробували заключити угоду, яка б гарантува-
ла їм дотримання їх конвенційних прав. Подібним чином, хоч 
Заявників і було позбавлено їх свободи майже на дванадцять 
років, в цілому ніякого плану з врегулювання Придністровсь-
кого конфлікту, в якому Суд міг би звернути увагу на ситуа-
цію із Заявниками, йому не направлено, та й Уряд Молдавії не 
стверджував, що такий план існує чи що велися відповідні пе-
реговори з цього приводу.

349. Не більш уважними щодо долі Заявників були Мол-
довські власті і у їх двосторонніх переговорах з Російською Фе-
дерацією. На думку Суду, той факт, що під час слухання справи 
в липні 2001 р. Молдовський Уряд утримався від твердження, 
що Російська Федерація була відповідальна за вказані пору-
шення, враховуючи перебування її армії в Придністров’ї як те, 
що не дало ходу процесу, який би ставив за мету покінчити з 
ув’язненням Заявників, рівнозначно визнанню в цій частині, 
що російські власті могли вплинути на режим Придністров’я, 
якби вони ставили за мету терміново звільнити Заявників. 
Навпаки, всупереч позиції до травня 2001 р., коли Молдовські 
власті піднімали питання звільнення Заявників у переговорах 
з Російськими властями, після цього такі спроби припинилися. 
В будь-якому разі Суд не має інформації про будь-які спроби 
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Молдовських властей звернутися до Російських властей після 
травня 2001 р. з метою домогтися звільнення Заявників.

350.Отже, Суд зазначає, що переговори із врегулювання си-
туації в Придністров’ї, у яких Російська Федерація виступала 
гарантом, проходили після 2001 р. без будь-якої згадки про За-
явників і про заходи, які слід вжити щодо них, чи про наміри, 
як саме Молдовські власті вважають необхідним забезпечити 
Конвенційні права Заявників.

351. Взявши до уваги всі матеріали справи, які є у його роз-
порядженні, Суд вважає, що навіть якщо Ілашку звільнили 
у травні 2001 р., було в рамках владних можливостей Уряду 
Молдови вжити заходів для забезпечення Заявників їх права-
ми згідно з ЄКПЛ.

352. Відповідно Суд вважає, що Молдова несе відповідаль-
ність, згідно з ЄКПЛ, за невиконання позитивних зобов’язань з 
огляду на оскаржувані дії за період після травня 2001 р.

353. Уряд Росії заявляв, що дії, оскаржувані Заявниками, не 
підпадають під «юрисдикцію» Російської Федерації у значенні 
ст. 1 ЄКПЛ.

354. Російська Федерація не здійснювала і не здійснює юрис-
дикції над районом Придністров’я, яке є територією, що належить 
Молдові. Зокрема, Російська Федерація ніколи не окуповувала 
частину Республіки Молдови, а російські війська перебували там 
лише на підставі угоди з Молдовою. Частини 14-ї армії не втру-
чалися у збройний конфлікт між Молдовою і Придністров’ям, 
а, з огляду на угоди між Молдовою і Придністров’ям, вони здій-
снювали миротворчі обов’язки і таким чином упереджували 
розростання конфлікту і збільшення кількості жертв серед мир-
ного населення. Звичайно, коли незаконні збройні дії чинилися 
чи то з боку Придністров’я, чи Молдови проти солдат 14-ї армії, 
вони були зобов’язані захищатися.

…356. Російський Уряд категорично заперечував, що він 
здійснює чи здійснював у минулому будь-який контроль над 
Придністровською територією і зазначив, що «МРП» встано-
вила власні владні структури, включаючи парламент і судову 
владу. Російська Федерація не здійснювала будь-якого еконо-
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мічного контролю над регіоном Придністров’я, який керувався 
власною незалежною економічною політикою з Республікою 
Молдова… Відповідно, на відміну від ситуації в Північному 
Кіпрі, режим Придністров’я був далекий від того, щоб завдя-
чувати своїм виживанням Російській Федерації. У випадку 
повного виведення російських військ Придністровські місцеві 
власті не матимуть труднощів із продовженням вільного здійс-
нення їхньої діяльності.

357. Російська Федерація ніколи не надавала властям 
Придністров’я щонайменшої воєнної, фінансової чи іншої до-
помоги. Вона ніколи не визнавала і тепер не визнає «МРП», як 
вони себе називають. Район Придністров’я є інтегральною час-
тиною території Республіки Молдова, як, наприклад, Гагаузія.

Уряд відкидає звинувачення заявників в тому, що Російська 
Федерація відкрила консульство на території Придністров’я 
і зазначає, що це було предметом переговорів з Республікою 
Молдова вже давно.

Угоди від 20 березня 1998 р. з питань щодо власності 14-ї ар-
мії та інші угоди економічного співробітництва з «МРП» були 
приватними контрактами між двома приватними сторонами і 
не підпадали під дію міжнародного права. Із цього не можна ро-
бити висновку, що ці угоди є підставою вважати, що Російська 
Федерація визнала «МРП».

358. У силу заяв, зроблених свідками в Молдові, особливо 
свідчень колишнього воєнного прокурора п. Тимошенко, Росій-
ський Уряд зазначає, що Заявники утримувалися під вартою 
в частинах 14-ї армії, але вказує, що це тримання відбувалося 
в порушення РОГ («Російська Оперативна Група в Придніст-
ровському районі в Молдові» — В. Б.) дисциплінарних правил і 
що воно було дуже швидко припинено, оскільки п. Тимошенко 
негайно припинив протиправну ситуацію. Відповідно, в будь-
якому разі можливість порушення правових положень була 
виправлена і Заявники не можуть вважати себе жертвами.

Що стосується решти скарг, Російський Уряд наполягає на 
тому, що немає причинного зв’язку між перебуванням збройних 
сил Росії у районі Придністров’я і ситуацією з Заявниками.
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359. У своєму письмовому поданні від 24 жовтня 2000 р. 
Уряд Молдавії вказував, що Російська Федерація має нести 
відповідальність згідно зі ст. 1 ЄКПЛ, оскільки її війська і зна-
ряддя, яке належало Російській Федерації, перебували на те-
риторії Придністров’я. Він послався у зв’язку з цим на рішення 
Комісії в справі «Кіпр проти Туреччини».

360. Під час слухання 6 червня 2001 р. Уряд Молдавії заявив, 
що він бажає змінити позицію, яку він попередньо схвалював в 
його письмовому поданні від 24 жовтня 2000 р., що стосується 
питання відповідальності Російської Федерації. Він підтверд-
жує його нову позицію з твердженням, що це було розраховано 
на усунення небажаних наслідків, а саме — зупинення процесу, 
метою якого було завершення Придністровського конфлікту і 
затримання інших заявників.

361. У своєму письмовому поданні від 1 жовтня 2003 р. Уряд 
Молдови вказав, що 14-та армія брала активну участь як прямо, 
так і опосередковано у конфлікті 1991–1992 рр. на боці сепара-
тистів і надавала їм матеріально-технічну і воєнну допомогу. 
Уряд Молдови вважав, що Російська Федерація була держа-
вою-правонаступницею, в міжнародному контексті, СРСР, що, 
таким чином, вона несе відповідальність за акти, вчинені ор-
ганами СРСР, а в цій справі — це 14-та армія, яка стала РОГ 
і, особливо, за створення Придністровського сепаратистського 
режиму, і за наслідки таких дій.

На додаток Уряд Молдови наполягав на відповідальності 
Російської Федерації, включаючи факт безпосередньої участі 
14-ої армії в арешті і допитах Заявників, їх тримання у при-
міщенні 14-ої армії і їх передачу в розпорядження Придніст-
ровських сепаратистів.

362. Відповідно, Уряд Молдови вважає, що, здебільшого, згід-
но зі статтею 1 ЄКПЛ, дії, вчинені на території Придністров’я, 
підпадають під юрисдикцію Російської Федерації до остаточ-
ного урегулювання Придністровського конфлікту.

…370. Згідно із твердженнями Заявника дії, поєднані з де-
факто контролем, який здійснювала Російська Федерація над 
Придністровською територією, становлять відповідальність 
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Російської Федерації за порушення прав людини, вчиненими 
там.

…375. Уряд Румунії вважав, що держава відповідальна за дії, 
вчинені її органами, включаючи зловживання владою і поси-
лався, з цієї точки зору, на окремі декларації зроблені росій-
ськими властями, включаючи президента Єльцина, і на факти 
спільних дій російських солдат з сепаратистами. На додаток 
він також зауважив, що держава повинна нести відповідаль-
ність за протиправні дії, вчинені приватними особами, якщо ці 
дії були результатом недосконалого функціонування держав-
них органів — чи то через незапобігання їм, чи через відсутність 
контролю, чи через халатність.

…382. Суд вважає, що Російська Федерація відповідальна у 
зв’язку із протиправними діями, вчиненими Придністровськи-
ми сепаратистами, враховуючи воєнну і політичну підтримку 
їх дій, допомогу їм в утвердженні сепаратистського режиму і 
участі на їх боці у збройних конфліктах…

Суд також зазначає, що навіть після угоди про припинення 
вогню від 21 липня 1992 р. Російська Федерація продовжувала 
надавати військову, політичну і економічну підтримку сепара-
тистському режиму…

383. Суд, нарешті, зазначає, що у світлі викладених подій 
Заявники були арештовані у червні 1992 р. за участі солдат 14-
ої армії…

384. Суд вважає, що, враховуючи вказані події, Заявники пе-
ребували у межах юрисдикції Російської Федерації у значенні 
ст.і 1 ЄКПЛ, хоча на той час, коли це відбувалося, для російсь-
кої Федерації ЄКПЛ не була чинною…

…386. Що стосується періоду після ратифікації ЄКПЛ 
5 травня 1998 р., Суд констатує таке:

…393. Суд вважає, що мав місце тривалий і безперервний 
зв’язок відповідальності Російської Федерації за долю Заяв-
ників, оскільки політика підтримки Російською Федерацією 
режиму і колабораціоністів почалася з періоду до 5 травня 
1998 р. і продовжувалася після цієї дати. Російська Федерація 
не робила спроб поліпшити ситуацію Заявників, яку створили 
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їм її агенти, і не діяла з метою запобігти порушенням, про які 
йдеться у скаргах, після 5 травня 1998 р. …

394. Висновок: таким чином, Заявники перебували в межах 
юрисдикції Російської Федерації у значенні положень ст. 1 
ЄКПЛ, і її відповідальність наступає з врахуванням дій, які 
було здійснено.

  …406. Стосовно ст. 2 п. Ілашку скаржився, що, оскільки 
його було засуджено до смертної кари, то покарання могло 
бути здійснене у будь-який час і може бути здійснено в будь-
який час в разі його повернення у Придністров’я. …

…416. …З того часу, як п. Ілашку було звільнено і він про-
живає з його сім’єю у Румунії, громадянином якої він є і де він 
обіймає високу посаду як член румунського сенату, Суд вва-
жає, що ризик виконання смертної кари, до якої його засудже-
но 9 грудня 1993 р, є більш гіпотетичний, ніж реальний. 

417. З іншого боку, не може дискутуватися те, що після ра-
тифікації ЄКПЛ обома державами-відповідачам, п. Ілашку бе-
зумовно страждав як від ситуації винесеного йому смертного 
вироку, так і від умов його тримання, коли діє загроза виконан-
ня такого покарання.

418. Враховуючи це, Суд вважає, що факти, оскаржувані п. 
Ілашку, не вимагають окремої перевірки на підставі ст. 2 ЄКПЛ, 
але буде більш доречним перевірити їх на підставі ст. 3»1.

Отже, питання «юрисдикції» держави не завжди (хоч і в 
переважній більшості) пов’язано з територією держави. Особ-
ливо важливим є ретельно проаналізувати ефективність здійс-
нення юрисдикції, коли йдеться про «право на життя». У таких 
випадках першочергову увагу слід звертати на «Ефективність 
контролю» на певній території. В екстериторіальних сферах 
такі питання є основними для встановлення юрисдикції в ро-
зумінні ст. 1 ЄКПЛ.

У цьому плані показовою можна вважати справу «Банко-
вич та інші проти Бельгії та 16 інших Договірних держав»2, у 

1 Ibid, р. 259–285.
2 Ibid, 2001-ХІІ, р. 333–390.
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якій коментатори нерідко знаходять відхід Суду від своєї су-
дової практики. У дійсності ж він лише уточнив свою позицію 
в контексті розуміння «ефективності контролю» в екстрате-
риторіальних умовах, а точніше, протлумачив, яку діяльність 
можна вважати реалізацією екстериторіальної юрисдикції, і 
яке впорядкування — ефективним контролем.

Суть справи полягала в тому, що Заявники поскаржились 
до Суду на порушення ст. 2 (право на життя), ст. 10 (свобо-
да вираження поглядів); ст. 13 (право на ефективний засіб 
юридичного захисту) ЄКПЛ, яке сталося у зв’язку з бомбар-
дуванням військами НАТО телерадіоцентру Сербії 23 квіт-
ня 1999 р. Заявники стверджували, що дії держав-відповіда-
чів відбувалися на території Союзної Республіки Югославії 
(далі — СРЮ), наслідками цих дій були загиблі люди, і самі 
Заявники стали жертвами бомбардування, а отже, вони самі 
і загиблі були поставлені під юрисдикцію держав — членів 
НАТО.

Держави-відповідачі заявили, що їх юрисдикція не поши-
рювалась на Заявників по смислу ст. 1 ЄКПЛ. По-перше, Суд 
не може розглядати справ, стороною яких має бути не учасник 
ЄКПЛ. А по смислу заяви він повинен буде визначати права і 
обов’язки НАТО, США, Канади, які не є стороною ЄКПЛ. 

По-друге, держави не можуть відповідати за ситуацію, яка 
призвела до порушення прав людини, але у якій не було влад-
них повноважень відповідача щодо Заявника (навіть не дійс-
них, а хоча б таких, які можна припускати); жодних контроль-
них функцій (не кажучи вже про ефективність) щодо Заявників 
держави-відповідачі не здійснювали і взагалі ніяких організо-
ваних відносин, за яких можна говорити про юрисдикцію, в цій 
ситуації не було.

По-третє, СРЮ не була і не є стороною ЄКПЛ, а отже, її по-
ложення не поширюються на громадян цієї держави.

По-четверте, Заявники зводять юрисдикцію до концепції 
«причина — наслідок», а це небезпечний підхід до положень 
самої ЄКПЛ, оскільки він робить ЄСПЛ повноважним роз-
глядати будь-який спір з приводу воєнної операції НАТО, в 
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будь-якій точці земної кулі; навіть якщо якась держава — член 
НАТО не брала участі в таких операціях.

Нарешті, як заявляли держави-відповідачі, вони не здійсню-
вали контролю над частиною території СРЮ, що необхідно для 
визначення юрисдикції і навіть, якби він був, то лише в повітря-
ному просторі, що недостатньо для територіальної юрисдикції 
в контексті положень статті ЄКПЛ. В останньому Заявники 
погодились, але вважали, що підхід має бути таким: «оскільки 
це був контроль, обмежений у своїй сфері (лише повітряний 
простір), позитивне зобов’язане за ст. 1 ЄКПЛ може бути та-
кож обмежено. Вони вважали, що концепції «ефективного кон-
тролю» і «юрисдикції» мають бути достатньо гнучкими, щоб 
брати до уваги доступність і використання сучасних точних 
видів озброєння, які дозволяють проводити екстериторіальні 
операції з найвищою точністю і діяти без необхідності застосу-
вання сухопутних військ. Беручи до уваги такі сучасні досяг-
нення, посилання на різницю між повітряним нальотом і діями 
сухопутних військ стали нереалістичними»1.

Суд виходив з того, що дії, які оспорювалися Заявниками, 
незалежно від того, де приймалися рішення по них, мали ексте-
риторіальний характер, а тому слід визначитися в тому, чи під-
падають Заявники і їх загиблі родичі під юрисдикцією держав-
відповідачів. Окрім визначення правил тлумачення положень 
ЄКПЛ, Суд вирішив, що у цій справі належить відповісти на 
три основні питання: 1) який смисл вкладається в слова «хто 
перебуває під їхньою юрисдикцією»; 2) які екстратериторіаль-
ні дії визнаються як складові здійснення юрисдикції; 3) чи пе-
ребували Заявники під юрисдикцією держав-відповідачів.

У цілому Суд так визначився у своїй позиції:
Стосовно першого питання:
1. ЄСПЛ переконаний, що з точки зору міжнародного пуб-

лічного права юрисдикційна компетенція держави є у першу 
чергу територіальною. Якщо міжнародне право не виключає 
екстратериторіального здійснення юрисдикції державою, за-

1 Ibid, 2001-ХІІ, р. 350.



363

2. Критерії та стандарти застосування ст. 2 ЄКПЛ

пропонована основа такої юрисдикції, як правило, визначена і 
обмежена суверенними територіальними правами інших суве-
ренних держав.

2. Компетенція держави зі здійснення юрисдикції щодо її 
власних громадян за кордоном є частиною територіальної ком-
петенції цієї чи іншої держави.

3. Держава може фактично не здійснювати юрисдикцію на 
території іншої держави без її згоди, пропозиції чи передання, 
якщо перша не є державою, яка окупувала останню, і в такому 
випадку може бути визнано, що вона здійснює юрисдикцію на 
цій території в певних відносинах.

4. Ст. 1 ЄКПЛ повинна розглядатися як така, що відображає 
звичайне, головним чином територіальне, поняття юрисдикції, 
в той час як інші підстави юрисдикції є винятковими і вимага-
ють особливого обґрунтування за визначених обставин у кож-
ній справі.

5. З моменту ратифікації ЄКПЛ практика держав при її за-
стосуванні не показувала яких-небудь побоювань Договірних 
Держав стосовно їх екстратериторіальної відповідальності. 
Жодна держава при проведенні воєнних операцій, у яких вона 
брала участь після ратифікації ЄКПЛ діючи екстратериторіаль-
но, не висловлювала переконання, що її екстратериторіальні дії 
тягнуть за собою здійснення юрисдикції по смислу ст. 1 ЄКПЛ 
шляхом застережень відповідно до ст. 15 ЄКПЛ.

6. Чітке підтвердження головним чином територіального 
поняття юрисдикції можна встановити в travaux preparatoires, 
коли Міжурядовий комітет експертів замінив формулюван-
ня «кожний, хто проживає на їхній території» на вираз «хто 
перебуває під їхньою юрисдикцією» з метою розширення за-
стосування ЄКПЛ до інших осіб, які можуть не проживати в 
правовому смислі, але тим не менше находитися на території 
Договірної Держави.

7. Поняття ЄКПЛ, будучи «живим» інструментом, мають 
тлумачитися у світлі існуючих на даний час умов. Такий підхід 
ЄСПЛ застосовував не лише до матеріальних положень ЄКПЛ, 
але і до тлумачення колишніх статей 25 і 46 ЄКПЛ стосовно 
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визнання Договірними Державами компетенції конвенційних 
органів. Колишні статті 25 і 46 ЄКПЛ не можуть тлумачитися 
лише відповідно до намірів їх творців, одержавши своє форму-
лювання більше сорока років тому, настільки, що навіть якби 
було встановлено, що ці обмеження вважались допустимими 
статтями 25 і 46 ЄКПЛ, коли вона була прийнята меншістю 
від нинішньої кількості Договірних Держав. Таке свідчення не 
може бути вирішальним.

Проте обсяг ст. 1 ЄКПЛ, яка розглядається у цій справі, 
є вирішальним при визначенні всього обсягу позитивних 
зобов’язань Договірних Держав і як таких обсягу і меж всієї 
Конвенційної системи захисту прав людини. Стаття 1 ЄКПЛ 
встановлює обмеження, саме територіальні, у рамках ЄКПЛ. 
Конвенція не регулює дії держав, які не є її сторонами, а також 
не припускає, що вона є засобом вимог від Договірних Держав 
надавати стандарти іншим державам.

Стосовно другого питання:
1. Суд визнав, що лише у виняткових випадках дії Договір-

них Держав, які відбувалися чи мали наслідки поза їх тери-
торією, можуть бути здійсненням ними юрисдикції за змістом 
ст. 1 ЄКПЛ.

2. У судовій практиці ЄСПЛ зроблено посилання у якості 
прикладу юрисдикції, «не обмеженої територією держави»:

а) коли видача або висилка особи Договірною Державою 
може підняти питання по статтях 2 і 3 (або, за винятко-
вих обставин, за статтями 5 і 6 ЄКПЛ) і, отже, потягти 
відповідальність цієї держави згідно з Конвенцією;

б) коли відповідальність Договірних держав в принципі по-
винна наступити за дії їх органів влади (судді), які мали 
наслідки чи відбувалися за їх територією. Оспорювані дії 
за даних обставин не можуть бути приписані за їх влас-
тивостями як суддям, які діяли незалежно від держави-
відповідача;

в) беручи до уваги об’єкт і цілі ЄКПЛ, відповідальність 
Договірної Держави може виникнути, якщо у результаті 
воєнних дій (законних чи незаконних) вона здійснює 



365

2. Критерії та стандарти застосування ст. 2 ЄКПЛ

ефективний контроль над місцевістю, яка не є частиною 
її державної території. Зобов’язання із забезпечення у 
цій місцевості конвенційних прав і свобод випливає із 
самого факту такого контролю незалежно від того, чи 
здійснюється він прямо за допомогою збройних сил де-
ржави-відповідача або через підлеглу йому місцеву ад-
міністрацію;

г) інші визнані приклади екстратериторіального здійснення 
юрисдикції державою включають справи, які стосуються 
діяльності її дипломатичних або консульських служб за 
кордоном або на борту літака чи морських суден, зареєс-
трованих у цій державі, чи які літають чи плавають під її 
прапором. У цих особливих ситуаціях звичайне міжна-
родне право і положення договорів визнають екстратери-
торіальне здійснення юрисдикції відповідної держави.

3. Здійснення екстратериторіальної юрисдикції Договірної 
Держави визнається і є також винятковим, коли держава-від-
повідач шляхом ефективного контролю над відповідною тери-
торією чи її жителями за кордоном внаслідок згоди, пропозиції 
чи передання властей такої території здійснює публічну владу 
у повному обсязі чи в її певній частині, яку звичайно здійсню-
ють власті цієї території.

4. Участь держави при здійсненні захисту в розгляді в іншій 
державі не є здійсненням екстратериторіальної юрисдикції.

Стосовно третього питання:
1. Суд вважає, що текст ст. 1 ЄКПЛ не містить будь-яко-

го підтвердження того, що позитивні зобов’язання за цією 
статтею із забезпечення прав і свобод, визначених у розділі І 
ЄКПЛ, можуть бути поділені, і екстратериторіальна дія згідно 
з конкретними обставинами може бути створена. Якби творці 
ЄКПЛ захотіли забезпечити юрисдикцію настільки широко, як 
то стверджують Заявники, вони б використали таке ж форму-
лювання чи подібне йому, яке вжито в той самий час у перших 
статтях чотирьох Женевських конвенцій: Договірні Держави 
зобов’язані поважати і забезпечити повагу цієї ЄКПЛ за будь-
яких обставин.
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2. Заявники розуміють значення «підпасти під юрисдик-
цію», у сенсі вважатися жертвою порушення прав, гарантова-
них Конвенцією, але це стосується умов прийнятності справ, 
коли юрисдикція встановлена. Спочатку в судовому розгляді 
має йтися про юрисдикцію, потім — про жертву і прийнятність, 
а не навпаки.

3. Суд не приймає твердження Заявників про те, що обмеже-
ний обсяг контролю повітряного простору породжує позитив-
ну відповідальність (але, як вони вважають, також обмежену), 
оскільки така залежність не передбачена ст. 1 ЄКПЛ.

4. Якщо положеннями міжнародного договору чітко і де-
тально визначено обсяг територіальної юрисдикції, то визнан-
ня в окремій ситуації виняткового випадку екстратериторіаль-
ної юрисдикції не може замінити територіальну юрисдикцію 
основної норми.

5. Суд не вважає, що невизнання того, що Заявники не під-
падають під юрисдикцію держав-відповідачів позбавить сили 
призначення ordre public ЄКПЛ і залишить вакуум в Конвен-
ційній системі захисту прав людини. Обов’язком ЄСПЛ є 
нагляд за особливим характером ЄКПЛ як конституційного 
інструмента Європейського правопорядку. Важко сперечати-
ся з тим, що невизнання екстратериторіальної юрисдикції де-
ржав-відповідачів стало порушенням мети ordre public ЄКПЛ, 
яка сама по собі підкреслює в цілому регіональне призначен-
ня. У справі «Кіпр проти Туреччини» Суд визнав необхідність 
уникнути «сумного вакууму в Конвенційній системі захисту 
прав людини», оскільки жителі Північного Кіпру були позбав-
лені можливості користуватися гарантіями і системою ЄКПЛ, 
якими вони до цього користувалися, через «ефективний конт-
роль» Туреччини над цією територією і неможливість властей 
Кіпру як Договірної Держави виконати свої зобов’язання за 
Конвенцією. Цього немає в даній ситуації.

6. Конвенція діє у винятково регіональному контексті (якщо 
Договірна Держава не заявить про інше), а саме у правовому 
просторі держав-сторін. СРЮ не є частиною цього договірного 
правового простору. Конвенція не призначена для застосування 
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по всьому світі, де діють Договірні Держави. Бажаючи уникну-
ти прогалин або вакууму у захисті прав людини, Суд визначає 
відповідну юрисдикцію лише коли територія була такою, що за 
особливих обставин звичайно б підпадала під дію Конституції.

7. Відсутність якого-небудь юрисдикційного зв’язку між 
особами — жертвами здогадних дій і державами-відповідачами 
не дає підстав переносити юрисдикцію останніх на заявлених 
жертв1.

У наступній справі «Маркович та інші проти Італії», рішен-
ня від 14 грудня 2006 р.2 (по фактам справа аналогічна справі 
«Банкович та інші проти Бельгії та інші», але по суті права За-
явники скаржилися на порушення ст. 6 ЄКПЛ у поєднанні зі 
ст. 1).

Суд не погодився з позицією Уряду Італії і Уряду Великої 
Британії (приєднався до справи з дозволу Голови Суду на рів-
ні письмового судочинства), що не існує зв’язку між юрисдик-
цією Італії і оспорюваними подіями. Суд виходив з того, що 
юридичний зв’язок існує (у значенні ст. 1 ЄКПЛ) хоча б тому, 
що Італія прийняла справу до розгляду в національному судо-
чинстві. Суд вважав, що, оскільки особа звертається з цивіль-
ним позовом в суди чи трибунали держави, без сумніву існує, 
без вирішення заздалегідь справи по суті, юридичний зв’язок 
у сенсі ст. 1. Суд зазначає, що в цій справі Заявники зверну-
лися до італійських цивільних судів. Отже, вони вважали, що 
«юрисдикційний зв’язок» існує між ними і італійською держа-
вою. Суд прийняв і розглянув їх позов. У цьому контексті не 
можна говорити про відсутність юрисдикційного зв’язку, а зна-
чить і про неприйнятність справи.

Право на життя: сфера дії. Ставлення до депортації і 
екстрадиції в умовах ризику страти людини. Судова прак-
тика ЄСПЛ свідчить, що депортація і екстрадиція здебільшо-
го породжують питання у контексті ст. 3 ЄКПЛ. Такий підхід 
сповідувала ще Європейська комісія з прав людини. При цьо-

1 Ibid, р. 351–359.
2 Ibid, — Vol. 2001-ІV, р. 177–290.
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му Суд, а до нього ще Комісія практично визначилися в усіх 
можливих ситуаціях у країні-адресаті депортації і екстради-
ції, за яких можливе застосування положень ст. 3 ЄКПЛ до 
країни, яка здійснювала таку висилку: смертна кара, немож-
ливість вилікуватися чи зменшити страждання від невиліков-
ної хвороби, інше неналежне поводження1.

Суд, зокрема, зазначив, що в подібних ситуаціях мова в ос-
новному може йти про сферу дії ст. 3 ЄКПЛ: «ЄСПЛ нагадує, 
що Держави — учасниці ЄКПЛ мають право відповідно до за-
гальновизнаних норм міжнародного права і власних договір-
них міжнародно-правових зобов’язань, включаючи ЄКПЛ, 
здійснювати контроль за в’їздом іноземних громадян у свою 
країну, їх постійним мешканням у ній, а також здійснювати їх 
депортацію. Більше того, необхідно зазначити, що ні в ЄКПЛ, 
ні в протоколах до неї не закріплено право на політичний при-
тулок...

Проте практика Суду чітко встановила, що в обставинах, 
коли висилка Державою — учасницею ЄКПЛ може призвес-
ти до порушення ст. 3 і, отже, потягнути за собою відпові-
дальність цієї Держави відповідно до положень ЄКПЛ, в тих 
випадках, коли є вагомі підстави вважати, що особа, про яку 
йдеться, у випадку її висилки зіткнеться в Державі, в яку її 
вислали, з реальним ризиком бути підданою поводженню, 
яке суперечить статті 3, з урахуванням цих обставин ст. 3 має 
на увазі зобов’язання Держави не висилати таку особу в цю 
країну»2.

Отже, Суд ніби однозначно висловився, що депортація чи 
екстрадиція можуть породити ситуацію із застосуванням ст. 3 
ЄКПЛ. Втім, і за такої «однозначності» Суд залишив мож-
ливість застосування винятків, зокрема застосування поло-

1 Див. про це детально: Європейський суд з прав людини. Судова практика. Стаття 
3 ЄКПЛ. Заборона катувань : у 3 ч. / за заг. ред. проф. В. Г. Буткевича. — К., 2011. — 
Частина перша-друга. — С. 791–895.
2 European Court of Human Rights. Reports of Judgements and Decisions. — Vol. 2000-
VIII. — P. 159.
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жень ст. 2 ЄКПЛ «Право на життя». Одну із таких ситуацій Суд 
змалював у справі «Сьорінг проти Сполученого Королівства». 
Правда, у цій справі він лише вкотре підтвердив, що «Конвен-
ція має сприйматися як єдине ціле, і, отже, ст. 3 повинна тлу-
мачитися в єдності з положеннями ст. 2». Але це зауваження 
потрібно було Суду лише для того, щоб підкреслити, що ст. 3 
ЄКПЛ «Заборона катування» не забороняє смертної кари, ос-
кільки тоді відпала б необхідність у ст. 2, яка допускає мож-
ливість виконання смертного вироку.

Такий підхід Суд розвиває і далі у цій справі, коли говорить, 
що подальшою політикою держави-учасниці, які практично 
повсюдно відмовилися від застосування смертної кари, мог-
ли б підвести до спільної думки про необхідність скасування 
у ЄКПЛ винятків, які містить п. 1 ст. 2, і в силу цього еволю-
тивним тлумаченням перевести всі справи такого роду у сферу 
дії ст. 3. Правда, Суд не поспішав цього робити, оскільки Про-
токол № 6, про який він згадує, скасував смертну кару лише 
у мирний час. Тому Суд робить висновок, що в таких умовах, 
коли смертна кара відмінена лише у мирний час, не зважаючи 
на особливий характер ЄКПЛ, ст. 3 не може тлумачитися як 
заборона смертної кари взагалі.

Не можна про це говорити і сьогодні, коли діє Протокол 
№ 13, який скасував смертну кару взагалі. Але і після цього 
ст. 3 слід тлумачити лише у єдності з положеннями ст. 2. І не 
тільки тому, що право на життя в ній не зводиться лише до ви-
конання смертних вироків. У п. 2 ст. 2 йдеться про певні дії, які 
призвели до позбавлення життя, але не можуть вважатися по-
рушенням ст. 2 (і далі перелічуються ці дії). Правда, тут же йде 
застереження «якщо воно є наслідком виключно необхідного 
застосування сили». Ці «якщо» і «виключно» свідчать про те, 
що положення ст. 2 завжди будуть актуальними, а необхідність 
їх тлумачення у єдності з положеннями ст. 3 не применшуєть-
ся. Та й як показує практика, самі Заявники будуть постійно 
називати обидві ці статті у скаргах про відповідне порушення 
ЄКПЛ.
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 У якості прикладу можна назвати справу «Бадер і Канбор 
проти Швеції», рішення Суду від 8 листопада 2005 р.1 На той 
час Протокол № 13 вже вступив у силу (1 липня 2003 р.) у тому 
числі і для Швеції (ратифікувала 22 квітня 2003 р., вступив 
в силу з 1 серпня 2003 р.). У цій праві заява була подана від 
подружньої пари і двох їхніх малолітніх дітей, яким шведсь-
кий уряд двічі відмовив у притулку і вирішив відправити на 
їх батьківщину, до Сирії. Перший Заявник, якого вже засуди-
ли до смертної кари за відсутності його адвоката і його самого, 
стверджував, що у разі його повернення до Сирії його можуть 
знову ж засудити у такий самий спосіб до страти.

Уряд Швеції заявив, що ст. 2 ЄКПЛ не забороняє смертної 
кари, а захист від смертної кари гарантується за всіма обстави-
нами ст. 1 Протоколу № 13 до ЄКПЛ, яким Швеція пов’язана. 
Тому Швеція не має нічого проти того, щоб її справа вирішу-
валася за ст. 3 ЄКПЛ і ст. 1 Протоколу № 13 до ЄКПЛ, без 
залучення ст. 2 ЄКПЛ. Уряд визнавав, що ситуація з правами 
людини у Сирії проблематична, і що смертна кара передбачена, 
серед інших злочинів, і за вбивство. Проте деталі виконання 
смертної кари ніколи не оголошувались, і тому важко встано-
вити, чи мала вона місце. Натомість Конституція Сирії прого-
лошує незалежне судочинство, хоча політичні зв’язки, хабарі і 
корупція інколи впливають на рішення суду. Але, коли звину-
вачені просять звільнити їх з під варти за заставу, вони цього 
добиваються, хоча решта звинувачених і ті, які перебувають у 
досудовому триманні під вартою, місяцями чекають на вирі-
шення своїх справ. Уряд послався на інформацію свого посоль-
ства, яке її отримало від місцевого адвоката, що не слід бути 
переконаним у тому, що Заявника можуть стратити після його 
повернення до Сирії.

Суд виходив з того, що депортація іноземця однією із До-
говірних Держав може дати підстави для застосування ст. 3 
ЄКПЛ. Більше того, у своїй судовій практиці Суд не виключав 
раніше можливості відповідальності Договірної Держави на 

1 Ibid, — Vol. — 2005-ХІ, р. 75–114.
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підставі ст. 2 ЄКПЛ або ст. 1 Протоколу № 6, якщо депортуєть-
ся іноземець, він чи вона, до країни, де для них існу серйозний 
ризик бути страченими. Суд вважав, що це було б несумісним з 
Конвенцією, навіть якщо ст 2 розумілася як така, що ще дозво-
ляє смертну кару, коли така смертна кара слідує за несправедли-
вим судочинством. Стаття 2 забороняє свавільне позбавлення 
життя. Суд звернув увагу на те, що в ситуації несправедливого 
судочинства справа має розглядатися і у контексті ст. 6 ЄКПЛ, 
коли висланець страждає, чи є ризик страждань через кричущу 
відмову в справедливому правосудді.

З цього Суд робить висновок, що у справі виникають пи-
тання як за ст. 2, так і за ст. 3 ЄКПЛ, якщо Договірна Держа-
ва вишле Заявників у країну з кричущим порушенням правил 
справедливого судочинства, яке до того ж, ймовірно, може за-
вершитись смертним вироком. Суд також взяв до уваги, що 
перший Заявник вже засуджений in absentia до страти. Що ж 
до його права відновити судочинство у його справі, то Заявник 
має лише право подати відповідну заяву, а чи буде вона задово-
лена, чи ні — невідомо. Суд зробив висновок з цього приводу, 
що інформація Уряду Швеції туманна і неточна, навіть щодо 
можливості поновити справу. Тому Суд припускає ймовірність 
страти у разі повернення першого Заявника. Висновок Суду 
такий: «Взявши до уваги всі обставини справи, Суд вважає, що 
є суттєві підстави вірити, що перший Заявник буде підданий 
реальному ризику бути страченим і підданим поводженню, що 
не відповідає положенням статей 2 і 3, у разі його депортації 
на батьківщину. Відповідно, Судвважає, що в разі депортації 
Заявників до Сирії, якщо це станеться, вона дає підставу виз-
нати порушення статей 2 і 3 ЄКПЛ. Досягнувши цього рішен-
ня, Суд не знаходить необхідних підстав для того, щоб вирішу-
вати справу за Протоколом № 13 до ЄКПЛ, як то пропонував 
Уряд»1.

Таким чином, у цій справі несправедливе, кричуще порушен-
ня судочинства, яке веде до смертних вироків, стало основопо-

1 Ibid, р. 86–90.
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ложним у визначенні положень статей ЄКПЛ і Протоколів до 
неї. Завдяки цьому Суд застосував положення ст 2 ЄКПЛ, а не 
ст 1 Протоколу № 13 до неї.

Суддя Кабрал Баррето у співпадаючій думці зазначив, що 
варто було вирішувати справу згідно з Протоколом № 13, який 
містить більш суворі заборони, оскільки «держава, яка ратифі-
кувала Протокол № 13, зобов’язалась не лише ніколи не удава-
тися до смертної кари, а й не ставити кого-небудь під ризик бути 
підданим такому покаранню. Тому немає необхідності аналізу-
вати справу чи ситуацію з особою, засудженою до смертної кари, 
до її засудження чи після цього, тому що в обох випадках буде 
порушення ст. 1 Протоколу № 13»1, а це не завжди може бути 
так, коли справа вирішуватиметься на підставі ст. 2 ЄКПЛ.

Фактично суддя К. Баррето пропонував відмовитися від 
застосування ст. 2 ЄКПЛ в подібних ситуаціях і керуватися 
ст. 1 Протоколу № 13. Така спроба переглянути значення ст. 2 
після прийняття Протоколів № 6 і № 13 робилися не вперше. 
У справі «Оджалан проти Туреччини», рішення від 12 травня 
2005 р.2 — це питання також розглядалося. У ній Заявник (пе-
реданий кенійськими спецслужбами Туреччині колишній лідер 
Трудової партії Курдистану п. Абдулов Оджалан) заявив, що 
«присудження чи виконання смертного вироку становить по-
рушення ст. 2 ЄКПЛ, яка має тлумачитися як така, що більше 
не дозволяє смертної кари, точно так, як і нелюдського чи тако-
го, що принижує гідність, покарання у порушення ст. 3»3. Суд 
відкинув цю заяву, виходячи з того, що Туреччина скасувала 
смертну кару, а до того ж ратифікувала Протокол № 13, з чого 
можна зробити висновок, що смертна кара має бути замінена 
Заявнику на довічне ув’язнення. А тому не виникає окремих 
питань у світлі ст. 2 ЄКПЛ.

Разом з тим Суд розглянув питання з подання Заявника, 
«що практика Договірних Держав у цій сфері може вважати-

1 Ibid, р. 93.
2 Ibid, Vol. 2005-ІV, р. 47–211.
3 Ibid, р. 181–182.
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ся такою, що встановила їх домовленість відмінити винятки, 
передбачені у другому реченні ст. 2 § 1, які чітко дозволяють 
смертну кару за певних обставин»1. Тут Суд вкотре заявив, що 
«слід пам’ятати особливий характер ЄКПЛ як міжнародного 
договору про права людини, і що Конвенція не може тлумачи-
тися у вакуумі. Вона має, наскільки це можливо, тлумачитися 
в узгодженні з іншими нормами міжнародного права, частину 
якого вона становить»2.

Суд не погодився з думкою, що загальноприйнята практика 
скасування смертної кари фактично сформувала нову норму 
поведінки держав, яка робить непотрібним друге речення ст. 2 
§ 1 ЄКПЛ. А отже, Суд має тлумачити Конвенцію у світлі цієї 
нової норми. Суд не погодився з цією думкою не тому, що не 
сприйняв змін у цій сфері у державах — членах Ради Європи. 
Зважаючи на особливий характер ст. 2 ЄКПЛ, на її основопо-
ложне значення для інших статей ЄКПЛ і протоколів до неї, 
Суд вважав, що це нормативне визнання нової ситуації мають 
зробити держави. У цьому він слідував своїй сталій судовій 
практиці: «Подальшу політику держав-учасниць, які практич-
но повселюдно відмовилися від застосування смертної кари, 
можна було б вважати спільною думкою про необхідність ска-
сування винятку, який міститься в § 1 ст. 2 і, в силу цього, від-
повідно дати новим умовам еволютивне тлумачення ст. 3. Про-
те Протокол № 6, як більш пізня угода, показує, що у 1983 р. у 
наміри держав-учасниць входило застосувати звичайний метод 
доповнення ЄКПЛ із новим зобов’язанням — в цьому разі — це 
скасування смертної кари в мирний час, — і, що ще більш суттє-
во, зробити це завдяки факультативному правовому акту, який 
дозволяє кожній державі самій обирати момент для прийняття 
на себе такого зобов’язання»3.

Таким чином, Суд не взяв на себе відповідальність підмінити 
держави у такій складній справі, як внесення змін до ст. 2. Але це 

1 Ibid, р. 185.
2 Ibid.
3 Ibid, Vol. 161, р. 40–41.
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не знімало з нього завдання відповісти на питання, як бути, коли 
Протокол № 6 скасовує смертну кару (в мирний час), а ст. 2, як 
виняток, її допускає. Суд витлумачив ст. 2 ЄКПЛ у такий спосіб, 
що сам не порушив її вимог і не дав можливості це зробити на-
ціональним органам влади. Водночас цей підхід виходив з вимог 
Протоколу № 6, а сьогодні й № 13, до ЄКПЛ. «Оскільки право 
на життя за ст. 2 ЄКПЛ, — зазначив Суд, —належить до одного 
з основоположних положень ЄКПЛ, такого, що не передбачає 
можливості відступу від її положень за ст. 15 і закріплює одну із 
основоположних цінностей демократичних суспільств, на яких 
утворена Рада Європи, її положення мають тлумачитися точно... 
а fortiori (особливо) друге речення ст. 2 п. 1. Навіть якщо смертна 
кара ще дозволяється згідно зі ст. 2, Суд вважає, що свавільне 
позбавлення життя з метою виконання покарання смертною ка-
рою заборонено. Це випливає з вимоги, що «право кожного на 
життя охороняється законом». А свавільний акт не може бути 
законним згідно з Конвенцією. З вимоги ст. 2 п. 1 також випли-
ває, що позбавлення життя з метою виконання вироку суду, щоб 
“суд”, який присудив смертну кару, був незалежним і неуперед-
женим судом у значенні судової практики Суду, і щоб найбільш 
суворі стандарти справедливості дотримувалися в кримінально-
му судочинстві обох — як першої, так і апеляційної інстанції. Ос-
кільки виконання смертної кари є незворотним, воно можливе 
лише із застосуванням таких стандартів, забороняється свавіль-
не, незаконне позбавлення життя... Нарешті, вимога ст 2, п. 1, 
щоб покарання “передбачалось законом”, означає не лише що 
він має існувати як основа для покарання у внутрішньодержав-
ному праві, а й має відповідати вимогам якості закону, бути пов-
ністю таким, якого можна дотримуватися, а саме, що його право-
ва основа є “доступна” і “передбачувана у тих визначеннях, які 
зрозумілі з судової практики Суду”...

З цього слідує з вказаного вище змісту ст. 2, що застосуван-
ня смертної кари по відношенню до особи, яку судили неспра-
ведливим судом, не є допустимим»1.

1 Ibid, Vol. 2005-ІV, р. 187–188.
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За логікою тлумачення ст. 2 п. 1 ЄКПЛ, не може бути спра-
ведливим рішення суду про застосування смертної кари дер-
жавою, яка ратифікувала Протоколи про скасування смертної 
кари, а якщо таке трапиться, то окрім порушення протоколів 
порушується ст. 2 п. 1 ЄКПЛ. Але такого висновку Суд не зро-
бив. Виходячи з того, що на той час значна кількість держав ще 
не ратифікувала Протокол № 13, Суд обмежився констатацією: 
«Однак, фінальний крок до повного скасування смертної кари, 
як у мирний час, так і в період війни може розглядатися як під-
твердження аболіціоністської тенденції у практиці Договірних 
Держав. Це не обов’язково має суперечити точці зору, що ст. 2 
має бути доповнена, оскільки вона дозволяє смертну кару у 
мирний час. ...Немає необхідності для Суду добиватися в якій-
небудь формі висновку з цього питання з таких причин: було б 
невідповідним ЄКПЛ, якби ст. 2 розумілася такою, що ще доз-
воляє смертну кару, як виконання смертного вироку, прийня-
того в ході несправедливого судового розгляду»1.

Рішення Суду виявилося не настільки однозначним і пря-
мим, як того прагнули деякі судді. І це вони висловили у своїх 
особливих, частково неспівпадаючих думках. Найбільш ради-
кально до цього питання підійшов суддя Л. Гарліцкі. Погоджу-
ючись з тим, що ст. 2 п. 1 ЄКПЛ допускає смертну кару і що Суд 
зазначив винятки до її застосування, при цьому підкресливши, 
що «ст. 2 п. 1 має бути суттєво модифікована і що... смертна кара 
у мирний час має розглядатися як недопустима форма покаран-
ня, яка більше не дозволяється ст. 2»2, він висловив думку, що 
Суд мав і повинен був зробити наступний крок: проголосити 
смертну кару поза законом в Європі і за власною ініціативою 
прийняти таке рішення, як це зробили Конституційні Суди 
ряду країн (Угорщини, Литви, Албанії, України), які без ко-
ливань визнали смертну кару невідповідною їх конституціям. 
Для цього, він вважав, були всі підстави: «Роль нашого Суду 
не дуже відрізняється від ролі національних Конституційних 

1 Ibid, р. 187.
2 Ibid, р. 186.
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Судів, чий мандат – не лише захищати конституційні положен-
ня прав людини, а й розвивати їх»1.

Без сумніву, з часом держави внесуть модифікації в поло-
ження ст. 2 ЄКПЛ. Але звинувачувати Суд у консерватизмі, 
нерішучості і т. п. немає підстав. Стаття 2 ЄКПЛ надзвичайно 
відповідальна, і Суд не міг, прикриваючись тлумаченням, вно-
сити у неї радикальні зміни. Натомість він зробив те, що зро-
бив: визнавши несправедливим національне судове рішення, 
яке буде суперечити положенням Протоколів № 6 і № 13, та-
ким, що порушує ст. 2 ЄКПЛ, він гармонізував їх, застосову-
ючи на практиці. У будь-якому іншому рішенні мова могла б 
йти про те, що Суд взяв на себе невластиві йому правотворчі 
функції.

Правосуб’єктні питання права на життя:
Питання «жертви» (загальний суб’єкт). Особливості засто-

сування ст. 2 випливають вже з положень самої ЄКПЛ, ст. 34 
якої закріплює, що Суд розглядає заяви лише від тих осіб, які 
вважають себе потерпілими. У випадку втрати життя відповід-
на особа вже так вважати не може. Разом з тим, якщо порушен-
ня ст. 2 припинилося на час розгляду відповідної справи, Заяв-
ник теж може перестати вважатися «жертвою» за цією статтею. 
Якщо формально читати положення ЄКПЛ, то шансів захисти-
ти від порушення ст. 2 небагато: жертвою вважається лише той, 
чиє особисте право було безпосередньо порушено; особа, чиє 
право не порушено в такий спосіб, не має процесуального ста-
тусу жертви; особа перестає бути «жертвою», якщо порушен-
ня її права було компенсовано; навіть якщо право особи було 
порушено безпосередньо, вона має навести факти, що наслідки 
порушення підпадають під сферу дії ст. 2, а не, скажімо, ст. 3 
ЄКПЛ і т. д.

Щоб вийти з лабіринту нерідко загальних положень, слід 
користуватися відповідною судовою практикою Суду. Так, у 
справі «Ільхан проти Туреччини», рішення Суду від 27 червня 
2000 р., Заявник стверджував, що відбулося порушення ст. 2. 

1 Ibid, р. 204.
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Виникло питання з’ясування статусу жертви, а отже, і право-
мірності подачі заяви. Деякі члени Комісії, які розглядали цю 
справу, «вважали, що ст. 2 не могла бути порушена, оскільки не 
була завдана смерть»1.

Суд розглянув справу, одночасно дав відповідь на питан-
ня: хто мав право подавати заяву; яким мало бути порушення, 
щоб підпадати під дію ст. 2 ЄКПЛ; яким має бути обсяг пору-
шень, щоб Заявник вважався «жертвою» порушення цієї стат-
ті. Суд, зокрема, постановив таке: «52....Скарги повинні від-
повідно подаватися від їхнього імені або самими особами, які 
вважають себе жертвами порушення одного чи більше поло-
жень ЄКПЛ. Ці особи повинні показати, що вони “прямо від-
чули на собі” оскаржувані заходи... 75. Суд ще раз нагадує, що 
в даній справі сила, застосована проти Абдуллатіфа Ільхана, 
не призвела до смертельного кінця. Це не виключає розгляду 
скарги Заявника за ст. 2 ЄКПЛ... 76. Суд звертає увагу на те, 
що... справи стосувалися позитивного зобов’язання держави 
захищати життя особи від замахів третіх сторін чи від ризи-
ку захворювання згідно з першим реченням п. 1 ст. 2 ЄКПЛ. 
Проте він вважає, що погане фізичне поводження представни-
ків держави, яке не привело до смертельного кінця, може бути 
порушенням ст. 2 ЄКПЛ у виняткових обставинах... Ступінь і 
вид застосовуваної сили і безсумнівний умисел і мета, які хо-
ваються за цим застосуванням, можуть серед інших факторів 
бути враховані при оцінці того, чи слід розглядати у кожній 
конкретній справі застосування сили представниками держа-
ви, яке не спричинило смерть, як несумісне з об’єктом і ціля-
ми ст. 2 ЄКПЛ. Практично в усіх випадках, коли особа під-
дається нападу чи неналежному поводженню з боку поліції 
або солдат, їх скарги скоріше повинні розглядатися за ст. 3 
ЄКПЛ. 77. ...Суд не переконаний в тому, що в обставинах цієї 
справи сила, застосована жандармами у момент затримання 

1 Ibid, Vol. 2000-VІІ, р. 289.
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Абдулатіфа Ільхана, була за своїми суттю і ступенем достатні-
ми, щоб порушити ст. 2 ЄКПЛ»1.

У справі «Салман проти Туреччини», рішення від 27 чер-
вня 2000 р.2, Суд визнав як необхідний процесуальний статус 
жертви за дружиною вбитого чоловіка, який був затриманий 
у поліції і, призначаючи відшкодування, зазначив, що «в цих 
обставинах існує прямий причинно-наслідковий зв’язок між 
порушенням ст. 2 і втратою його вдовою і дітьми фінансової 
підтримки, яку він забезпечував їм», так само він призначив 
вдові моральне відшкодування як «дружині вбитого»3.

У випадку, коли близькі родичі заявляють, що потерпіла 
особа є прямою жертвою згідно з положеннями ст. 2 ЄКПЛ, за 
певних обставин вони себе можуть заявляти, що є непрямими 
жертвами, але в кращому разі Суд встановить порушення ст. 3 
ЄКПЛ у зв’язку з перенесеними ними стражданнями4. Близькі 
родичі можуть продовжити заяву заявника, який був убитий, 
загинув чи помер після реєстрації його заяви у Суді. Залежно 
від обставин жертвами відповідних статей ЄКПЛ можуть бути 
визнані первинний і наступні заявники.

На порушення ст. 2 ЄКПЛ не можуть скаржитися держав-
ні організації і компанії, оскільки Держава, за основним при-
значенням ЄКПЛ, не може скаржитися на себе в міжнародну 
судову установу. Рішення Європейської Комісії прав людини 
у справі «RENFE (Red Nacional de los Ferrocarriles Espаnoles), Іс-
панія», про прийнятність від 8 вересня 1997 р., в якому заява 
національної залізничної компанії була визнана неприйнят-
ною5, ніколи не ставилось під сумнів Судом. Але держава може 
передати на розгляд Суду питання про порушення ст. 2 ЄКПЛ, 
Протоколів № 6 і № 13, яке допущене іншою державою — До-
говірною Стороною (ст. 33 ЄКПЛ).

1 Ibid, р. 285, 291–292.
2 Ibid, Vol. 2000-VІІ, рр. 365-487.
3 Ibid, р. 405, 406.
4 Див. наприклад: Ibid, Vol. 2004-ІІ, р. 1–11.
5 Див.: European Commission of Human Rights, Vol. 90-B. — P. 179–182.
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Оскільки Конвенція не допускає «actio popularis» (абстрак-
тні заяви), а ст. 34 прямо передбачає передумову «вважати 
себе потерпілим від допущеного порушення» ст. 2 ЄКПЛ, то 
практично важно уявити ситуацію, щоб інші суб’єкти (окрім 
фізичних осіб) стали прямими чи опосередкованими жерт-
вами її порушення. У справі «Noël Narvii Tauira and 18 others 
v. France», у якій ставилося питання порушення ст. 2 ЄКПЛ 
у результаті рішення Уряду Франції поновити ядерні випро-
бовування, Заявники виступали навіть не як група осіб, а як 
19 окремих осіб, кожний із власною заявою, спільним у них 
був лише адвокат. Комісія визнала справу неприйнятною, ос-
кільки Заявники не довели, що вони були потерпілими у кон-
тексті ст. 2. Разом з тим Комісія ще раз підкреслила «а) Кон-
венція не передбачає «actio popularis»; б) Концепція “жертва” є 
автономною. Вона має тлумачитися незалежно від концепцій 
внутрішньодержавного права, що стосується таких питань, 
як інтерес чи здатність розпочати процесуальні дії; в) слово 
“жертва” у контексті ст. 25 (колишня стаття Конвенції про 
повноваження Комісії приймати адресовані Генеральному 
секретареві Ради Європи звернення. — В. Б.) означає особу, 
безпосередньо потерпілу від дії чи бездіяльності, яка оскар-
жується»1.

У контексті ст. 2 заяви можуть прийматися від близьких ро-
дичів померлого чи зниклого. Судова практика Суду передба-
чає за ними спеціальний процесуальний статус. Формально він 
не завжди може вважатися відповідним передумові: «вважати 
себе потерпілим». Але без нього ст. 2 ЄКПЛ набула б теоре-
тичного, ілюзорного характеру, оскільки значна частина жертв 
за цією статтею є загиблі чи особи, які зникли, які, звісно, не 
можуть оскаржувати її порушення.

До близьких родичів, які можуть оскаржувати дії чи без-
діяльність за ст. 2 ЄКПЛ, можуть бути віднесені, як уже зазна-
чалось, дружина загиблого, а також батько, мати, брат, сестра, 

1 European Commission of Human Rights. Decisions and Reports. — Vol. — 83-B. — P. 
112.
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син, дочка і навіть племінники1. Слід мати на увазі, що оскар-
ження дій чи бездіяльності за іншими статтями ЄКПЛ, як пра-
вило, не передбачає передачі чи набуття відповідних прав.

Стаття 2 ЄКПЛ дозволяє звернення до Суду родичів жер-
тви у випадках, коли жертва жива, не зникла, але не може 
сама цього зробити (пошкодження мозку, божевілля і т. п.). 
У згаданій вище справі «Ільхан» Заявник звернувся до Суду, 
оскільки його брат не міг цього зробити через серйозне уш-
кодження голови. Суд зробив висновок: «Беручи до уваги всі 
особливі обставини цієї справи, в якій Абдуллатіф Ільхан має 
право заявити, що він перебуває у особливо уразливому ста-
новищі, Суд робить висновок, що Заявник може вважатися 
таким, що правомірно подав скаргу від свого імені. Таким чи-
ном, Суд відхиляє попереднє заперечення властей Туреччини 
з цього питання»2.

Той факт, що жертва вважається за національним законо-
давством неправоздатною при поданні заяви в Суд, для нього 
не має значення. Якщо, згідно з національним законодавством, 
божевільний не може звернутися до Суду безпосередньо, а 
лише через адвоката, і має шукати свого юридичного представ-
ника, Суд вважатиме дотримання відповідної вимоги не лише 
неприйнятним з точки зору подання скарги на порушення ст. 2, 
а й щодо порушення інших статей ЄКПЛ. У справі «Вінтер-
верп проти Нідерландів», рішення Суду від 24 жовтня 1974 р., 
«Уряд Нідерландів заявив, що особа, яка має “значні і обґрун-
товані причини для заперечення законності свого примусового 
тримання”, може за нідерландським законодавством довести 
це до відома суду за допомогою адвоката. Пан Вінтерверп мав 
для цього та інших консультацій з адвокатом достатньо мож-
ливостей, особливо під час кількох періодів, коли він залишав 

1 У справі «Яша проти Туреччини», рішення від 2 вересня 1998 р., у якій Суд знайшов 
порушення ст. 2 Конвенції в частині неефективного розслідування, заявника Хашіма 
Яшу (убитого 14 червня 1993 р. представляв у Суді його племінник Ешреф Яша (Ibid, 
Vol. 1998-VІ, р. 2417).
2 Ibid, Vol. 2000-VІІ, р. 286.
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лікарню. Оскільки він жодного разу не пробував звернутися 
до суду через адвоката ні під час періодичних переглядів своєї 
справи, ні у зв’язку з його клопотанням про звільнення, тому не 
можна сказати, що йому було відмовлено у праві на “звернення 
до суду, як цегарантує стаття 5, п. 4”».

Суд не згодний з такою аргументацією. «Наявність “знач-
них і обґрунтованих причин” не може слугувати попередньою 
умовою для використання процедури, передбаченої ст. 5, п. 4, 
оскільки це саме те питання, яке має вирішувати внутрішньо-
державний суд. Більше того, стаття 5, п. 4 не вимагає, щоб осо-
би, віддані під нагляд лікарів як “божевільні” пробували самі, 
перш ніж звернутися в суд, шукати собі юридичного представ-
ника.

Не можна сказати, що оскільки Заявник жодного разу не 
був представлений адвокатом, він зневажив використанням 
свого права, гарантованого ст. 5, п. 4, оскільки він пробував 
це зробити чотири рази, добиваючись перегляду рішення про 
примусове тримання»1.

У випадках з порушенням ст. 2 (вбивство, зникнення з до-
помогою агентів держави, висилка і т. п.) непрямі жертви, як 
правило, кваліфікуються в такому статусі за іншими стаття-
ми ЄКПЛ (3, 8 та ін.). Причинно-наслідковий зв’язок у таких 
жертв інший, ніж передбачений ст. 2 ЄКПЛ для прямих жертв. 
Вагомими у таких випадках стають переживання, душевні 
страждання, моральні збитки і т. п.

У випадку, коли Суд прийняв заяву до розгляду за ст. 2 
ЄКПЛ, і Заявник помер до остаточного вирішення справи, Суд 
приймає рішення залежно від ситуації: а) дозволяє «продов-
жити» заяву близькому родичу померлого; б) припиняє судо-
чинство у справі у разі відмови близьких родичів померлого 
«продовжити» заяву; в) продовжує розглядати справу неза-
лежно від відмови близьких родичів чи їх відсутності взагалі, 
якщо справа піднімає важливі проблеми загального значення. 
Так, у справі «Аксой проти Туреччини», рішення від 18 грудня 

1 Ibid, Vol. 33, р. 26.
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1996 рр., Заявник звернувся із заявою, яка була зареєстрована 
20 травня 1993 р. 20 квітня 1994 р. Європейська Комісія з прав 
людини одержала інформацію, що 16 квітня 1994 р. Заявника 
було застрелено. «У відповідь на це батько Заявника зробив 
запит згідно з правилом 33 п. 3(d) Регламенту Суду (на яко-
го далі також буде посилання, як на «заявника»), в якому він 
заявив, що хоче брати участь у судочинстві і найняв адвоката, 
який буде представляти його. 26 березня 1996 р. Голова Суду 
дозволив таке продовження справи згідно з правилом 30 п. 1 
п. Ф. Хемпсон, доценту права університету Ессекс, з тим, щоб 
вона діяла як представник Заявника»1.

Слід мати на увазі, що положення ст. 2 діють не лише у ви-
падках, коли життя втрачено чи людина зникла не без допо-
моги агентів держави. Особа, яка відчуває, що існує реальна 
загроза її життю, може оскаржувати такі дії, які становлять 
суть загроз (реальні погрози вбити чи домогтися зникнення, 
примус до самогубства, замах на вбивство та ін. з боку аген-
тів держави). З цього приводу судова практика Суду досить 
чітка. У судових справах («Осман проти Сполученого Королів-
ства», рішення від 28 жовтня 1998 р. п. 1152; «Л. С. Б. проти 
Сполученого Королівства», рішення від 9 червня 1998 р. п. 363 
та ін.) чітко визначено: «Суд зазначає, що перше речення ст. 2 
п. 1 вимагає від держави не лише утримуватися від умисно-
го і незаконного позбавлення життя, а також вжити необхід-
них заходів для гарантування життя тим, хто перебуває під 
їх юрисдикцією. Аналогічним чином зобов’язання держави 
у зв’язку з цим поширюється за межі її основного обов’язку 
забезпечити право на життя шляхом створення ефективних 
положень кримінального права у якості стримуючого факто-
ру від здійснення злочинів проти особи з опорою на систему 
правоохоронних органів для запобігання і заборони таких по-
рушень і покарання на випадок, коли вони стануться. Таким 

1 Ibid, Vol. 1996-VI, р. 2264.
2 Ibid, Vol. 1998-VІІI, р. 3159.
3 Ibid, Vol. 1998-ІІI, р. 1403.
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чином, особи, які постали перед Судом, погодилися з тим, що 
ст. 2 ЄКПЛ може також встановлювати в деяких, чітко виз-
начених випадках, позитивні зобов’язання властей вживати 
превентивних оперативних заходів для охорони особи, життя 
якої знаходиться під ризиком небезпеки злочинних дій іншої 
особи. Обсяг цього зобов’язання є предметом спору між сто-
ронами»1.

Питання про право на правосуб’єктність ембріону і за-
конності абортів. Вище вже йшлося про дискусію навколо 
питання права ембріону на життя і зазначалося, що поки що 
і в доктрині, і на практиці це питання залишається відкритим. 
Прихильники такого права оперують здебільшого морально-
етичними категоріями. Окремі екскурси у правовий матеріал 
(з обов’язковим цитуванням Американської Конвенції про 
права людини, ст. 4) мало в чому переконують, оскільки вияв-
ляється, що практика (і міжнародна, і внутрішньодержавна) не 
керується задекларованим стандартом.

Не кращим чином ситуація складається з визнанням ем-
бріонів людини можливою стороною правовідносин. Тут не 
йдеться про їхню правоздатність чи дієздатність, яких у них 
немає, але таких часто немає і в окремих категорій людей (бо-
жевільних, у стані коми і т. п.), право на життя яких має га-
рантуватися у повному обсязі. Тут важко говорити навіть про 
правосуб’єктність не в повному обсязі, оскільки виявиться, що 
для кожної стадії внутрішньоутробного розвитку потрібний 
свій окремий обсяг правосуб’єктності. На сьогодні в юридич-
ній доктрині і практиці навіть не вирішили, про що йдеться: 
про ембріон людини, зародок, немовля, утробний плід чи не-
народжену дитину. Це не просто термінологічне різноманіття. 
Це різні стадії розвитку внутрішньоутробного плоду, поведінка 
щодо яких має в правій сфері окремі правові наслідки. Про пев-
ні правові наслідки вдалося домовитися у правовій сфері, лише 
завдячуючи досягненням науки: медицини, біології, генетики 
та ін.

1 Ibid, Vol. 1998-VІІI, р. 3159.
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Теоретично можна було б домовитися навіть про те, що ем-
бріон людини має право на життя. Але тоді це право зведеться 
практично до заборони абортів, що нерідко становило б в не-
безпеку для життя матері у випадках, коли вагітність загрожує 
її життю. 

Сьогодні є дуже поширеною критика ЄКПЛ, що в цьому пи-
танні він займає консервативну, а не рішучу, не принципову по-
зицію у визначенні права плоду людини на життя. При цьому 
забувається, що функція цього Суду — захист ЄКПЛ, контроль 
за дотриманням тих прав і свобод людини, які в ній записані. 
Тлумаченням він не може вводити нові права чи скасовувати 
старі. Якщо наука дійде до того, що доведе: те, що розуміється 
під життям людини, стосується такої стадії внутрішньоутроб-
ного розвитку плоду, очевидно, цей Суд буде одним із перших 
у визнані цього рішення в своїй практиці. Так, сьогодні деякі 
внутрішньодержавні суди вже визнали право на життя ембріо-
на. Але ті критерії, якими вони керувалися при цьому, не можна 
поширити на інші країни, інші правові культури. Європейська 
конвенція не прокрустове ложе, а Суд не наглядач зі зрівняння 
всіх і всього до єдиних вимірів. Преамбула закликає всіх бути 
і надалі однодумцями щодо захисту прав і свобод людини, а не 
формалістами. Суд першим же має захищати цю тезу преам-
були. Без сумніву, з часом він поширить право на життя (якщо 
цього не зроблять держави окремо) і на певні стадії внутріш-
ньоутробного розвитку плоду, але він має зробити це так і тоді, 
коли науково буде доведено, що такі рішення не тільки мож-
ливі, а й необхідні. 

Обов’язок Суду — не нашкодити.
А поки що правова думка і практика розвиваються саме у 

цьому напрямі. На сьогодні у Європі виділяються наступні 
тенденції : 

– переважна більшість країн Європи у кримінальному за-
конодавстві під вбивством людини не передбачає припинен-
ня життя ембріона; поодинокі країни карають у кримінально-
му порядку за необережне припинення вагітності (Італія), за 
ушкодження ембріона чи необережне припинення вагітності 
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(Іспанія); у деяких країнах конституційні суди вирішили, що 
право на життя поширюється на немовля, але не є абсолютним, 
як то воно розуміється щодо народженої людини (Іспанія, Ні-
меччина);

– переважна більшість країн (Україна, Росія, Туреччина, 
Грузія та ін.) передбачають у кримінальних кодексах злочини 
з обтяжливими обставинами щодо вагітних жінок, але судова 
практика цих країн не підтверджує того, що тут малося на увазі 
насамперед здоров’я ембріона (плоду), а не стан матері;

– внутрішньодержавні суди окремих європейських країн 
(Норвегія, Велика Британія, Франція, Австрія, Голландія та 
ін.) відмовились поширити конвенційне право на життя на ем-
бріона людини;

– у ряді країн судова практика визнає, що ембріон має жит-
тя, але таке, що не має самостійного правового забезпечення, 
на цій стадії воно гарантується через правові гарантії права на 
життя матері;

– практично лише поодинокі країни передбачають позитивні 
зобов’язання держави із забезпечення життя ембріона (плоду); 

– у більшості країн Європи за знищення ембріона через не-
обережність передбачається цивільно-правова, матеріальна, 
адміністративна, дисциплінарна, але не кримінально-правова 
відповідальність;

– навіть у поодиноких країнах, де визнається право немо-
вляти на життя, воно не захищається у випадках, коли перебіг 
вагітності загрожує життю матері;

– практично у всіх випадках, коли йдеться про право емб-
ріона на життя, під ним розуміється право на народження, тоб-
то правова передумова права на життя.

Відсутність єдності в законодавстві і судовій практиці 
країн Європи безпосередньо вплинула в цьому питанні і на 
позицію ЄСПЛ. Свої сумніви з приводу права на життя ем-
бріона залишила у спадок Суду і Європейська комісія з прав 
людини. Якщо свої перші рішення Суд міг «перевести» на 
аналіз пов’язаних зі ст. 2 статей ЄКПЛ (див., наприклад, 
справа «Відкриті двері та дублінські повивальниці проти Ір-
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ландії»), то надалі суть справ все більше наближалась до того, 
що Суд мав висловити свою позицію і щодо конвенційного 
статусу ембріона. Власне у більшості попередніх справ Суду 
мова йшла про ембріон (плід, ненароджену дитину) як про 
факт, ліквідація якого породжувала певні правові наслідки 
чи вимоги батьків за національним законодавством. Частіше 
за все заявники поширювали право на життя ст. 2 ЄКПЛ на 
плід задля захисту своїх власних інтересів. І тому Суду було 
не складно приймати у таких ситуаціях свої рішення. Так, у 
справі «Босо проти Італії», рішення від 5 вересня 2002 р., За-
явник вимагав компенсації від дружини, яка зробила аборт 
всупереч його волі, чим нанесла йому шкоду як потенційному 
батьку. Причому «жертвою» бачив він саме себе як потенцій-
ного батька, а не плід.

У цій ситуації Суду було не складно послатися на національ-
не законодавство («Суд зазначає, що чинне італійське законо-
давство дозволяє аборти в перші дванадцять тижнів вагітності, 
якщо є ризик для фізичного і психічного здоров’я матері»1), 
щоб знайти рішення, що держава, не задовольнивши позов За-
явника, діяла в межах своєї свободи розсуду.

Іншою була ситуація у справі «Во проти Франції», рішення 
від 8 липня 2004 р.2, де «Заявниця оскаржувала відмову властей 
визнати позбавлення життя ненародженої дитини неумисним 
вбивством, і що відсутність у Франції кримінального законо-
давства, яке запобігає таким діям і карає за них, є порушенням 
ст. 2 Конвенції»3.

Особливістю цієї справи було те, що Заявниця захищала не 
свої права, а права ненародженої дитини, яка була здоровою, 
і мати (жінка в’єтнамського походження) хотіла її народити, 
але лікарі переплутали її з іншою вагітною в’єтнамкою з таким 
самим прізвищем, і після їх хірургічного втручання немовля 
померло. Заявниця наполягала на тому, що держава не викона-

1 Ibid, Vol. 2002-VІІ, р. 459.
2 Ibid, Vol. 2004-VІІI, р. 1–129.
3 Ibid, р. 93.



387

2. Критерії та стандарти застосування ст. 2 ЄКПЛ

ла своїх позитивних зобов’язань щодо захисту права плода на 
життя, оскільки не прийняла відповідного законодавства.

Остаточно французький суд відмовився констатувати не-
дбалість лікаря як вбивство плода через необережність, як і 
визнати сам плід людською істотою, на яку поширюється дія 
кримінального права. У цій ситуації Суд мав встановити, «чи 
захищається зародок ст. 2 ЄКПЛ. Це вимагає попереднього 
аналізу, наскільки доцільно Суду втручатися у дискусію, хто є 
людиною і коли розпочинається життя, оскільки, як сказано у 
ст. 2, закон має охороняти “право кожного на життя”».

Як очевидно випливає зі стабільної судової практики, тлу-
мачення ст. 2 в цьому плані має бути чітко підпорядковане до-
триманню балансу, і позиція конвенційних інститутів залежна 
від правових, медичних, філософських, етичних і релігійних 
точок зору на визначення поняття «людина», при цьому слід 
брати до уваги досягнення у цьому питанні на національному 
рівні. У питанні, коли починається життя, відображаються різ-
ні міркування, які ґрунтуються на різних точках зору, правових 
культурах, національних стандартах захисту прав, і тому за де-
ржавами залишається значна свобода розсуду; на думку Євро-
пейської групи з етики в науці і нових технологіях у Європей-
ській Комісії, «власті Спільноти, звертаючись до цих етичних 
питань, мають брати до уваги моральні і філософські відмін-
ності, які відображають крайні відмінності правових норм, які 
застосовуються в дослідженні ембріонів. Це має своїм резуль-
татом не тільки правові труднощі в гармонізації національних 
законів на рівні Європейської Спільноти, а й породжує відсут-
ність консенсусу, а тому робить неможливим прийняття єдино-
го морального кодексу.

З цього випливає, що питання, коли починається життя, 
стосується свободи розсуду, якою, як Суд звичайно вважає, дер-
жави мають користуватися в цій сфері, однак беручи до уваги 
еволютивне тлумачення Конвенції як «живого інструмента», 
що має тлумачитися у світлі умов сьогодення...

Підставою для такого висновку є, по-перше, що питання 
щодо такого захисту, невирішене більшістю Договірних Де-
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ржав для себе, і Францією у тому числі, де воно є предметом 
дискусій, а, по-друге, немає європейського консенсусу щодо 
наукового і правового визначення початку життя...

На європейському рівні Суд зазначає, що не існує консен-
сусу щодо природи і статусу ембріона або/чи немовляти, хоча 
вони і починають одержувати певний захист у світлі наукових 
досягнень і потенційних наслідків від досліджень у сфері ге-
нетичних технологій, медичної допомоги дітонародженню чи 
експериментів з ембріонами. Можна вважати, що найкраще — 
це спільна позиція держав, що ембріон належить до людської 
раси»1.

Суд послався на коментар до ст. 1 «Предмет і ціль» Кон-
венції про захист прав та гідності людини у зв’язку із засто-
суванням досягнень біології і медицини: Конвенція про права 
людини та біомедицину, 4 квітня 1997 р., в якому зазначено: 
«Конвенція не визначає термін “кожний” (everyone) (фр. «tout 
personne»). 

Ці два поняття є еквівалентними в англійському і фран-
цузькому варіантах ЄКПЛ, яка, проте, не дає їм визначення. За 
відсутності спільної домовленості з визначення цього поняття 
між державами — членами Ради Європи було вирішено дозво-
лити визначати його у внутрішньодержавному праві в цілях 
застосування цієї Конвенції.

Конвенція також використовує поняття «людина», зважаю-
чи на необхідність захистити гідність і ідентичність усіх людей. 
Було визнано, що загальноприйнятним вважається принцип 
поваги до людської гідності і ідентичності з самого початку 
життя»2.

Суд зазначив, що так само не дається визначення концепції 
«людина» в Додатковому протоколі до Конвенції про захист 
прав і гідності людини у зв’язку із застосуванням досягнень 
біології і медицини, який стосується заборони клонування 
людських істот, від 12 січня 1998 р. і Додатковому протоколі до 

1 Ibid, р. 107–109.
2 Ibid, р. 87.
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Конвенції про права людини та біомедицину, який стосується 
біомедичних досліджень,

Перший із вказаних додаткових протоколів формулює це 
визначення так: «Стаття 1. Будь-яке втручання, спрямоване на 
створення людини, генетично ідентичної до іншої людини — 
живої чи мертвої, заборонено.

Для цілей цієї статті термін «людина, генетично ідентична 
іншій людині», означає людину, яка має з іншою людиною та-
кий самий набір генів ядра».

Другий із вказаних протоколів вживає поняття «людина», 
але також обходить його визначення: «Стаття 1. Предмет і 
мета. Сторони цього Протоколу захищають гідність й індиві-
дуальність кожної людини та гарантують кожному без винятку 
повагу до їхньої недоторканності й інших прав та основополож-
них свобод у зв’язку з будь-якими дослідженнями, що передба-
чають втручання в людський організм у сфері біомедицини.

Стаття 2. Сфера застосування. 1. Цей Протокол застосо-
вується до всього кола дослідної діяльності у галузі охорони 
здоров’я, що передбачає втручання в організм людини.

2. Цей Протокол не застосовується до досліджень ембріона 
in vitro. Він застосовується до досліджень плоду та ембріона in 
vivo.

3. Для цілей цього Протоколу термін «втручання» тлума-
читься як:

і) фізичне втручання та
іі) будь-яке інше втручання, якщо воно пов’язане з ризиком 

для психологічного здоров’я особи.
Стаття 3. Пріоритет людини. Інтереси і благополуччя люди-

ни, яка бере участь у дослідженні, переважають над інтересами 
суспільства чи науки. …

Стаття 18. Дослідження в період вагітності або грудного го-
дування.

1. Проведення дослідження на вагітній жінці, потенційні ре-
зультати яких не можуть зумовити безпосередньої користі її 
здоров’ю або здоров’ю ембріона, плода або новонародженої дити-
ни, можливе лише у випадку дотримання таких додаткових умов:
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і) метою дослідження є внесок у досягнення результатів, що 
можуть бути корисними для інших жінок стосовно репродук-
тивності або для інших ембріонів, плодів чи дітей...»

Цікаво зазначити, що ст. 29 Конвенції Овєдо прямо за-
кріплює: «Тлумачення Конвенції. Суд з прав людини, не по-
силаючись безпосередньо на жодну конкретну справу, що роз-
глядається тим чи іншим судом, може надавати консультативні 
висновки з правових питань, які стосуються тлумачення цієї 
Конвенції, на прохання:

– Уряду однієї зі Сторін після надання інформації про це ін-
шим Сторонам;

– Комітету, створеного згідно зі статтею 32 (Комітет з біоети-
ки (CDBI) чи будь-який інший комітет, визначений Комітетом 
міністрів. – В. Б.) у складі представників Сторін цієї ЄКПЛ, рі-
шенням, яке ухвалюється більшістю у дві третини поданих го-
лосів», але оскільки такого прохання не було, то він обмежився 
констатацією: «Варто зазначити, що Суд можуть попросити, 
згідно зі статтею 29 Конвенції Овєдо, надати консультативний 
висновок щодо тлумачення вказаних термінів»1.

На себе він також не взяв ініціативу в цій справі: «Розгляда-
ючи вищенаведене, Суд переконаний, що не є бажаною чи навіть 
можливою за такої постановки проблеми абстрактна відповідь 
на питання, чи ненароджена дитина є особою в значенні ст. 2 
ЄКПЛ («personne» у французькому тексті). Що ж до цієї справи, 
то слід зважати, що немає необхідності аналізувати, чи раптовий 
кінець вагітності заявниці підпадає під сферу дії ст. 2, маючи на 
увазі, що, навіть якщо допустити, що положення можуть засто-
совуватись, упущень з боку держави-відповідача у виконанні 
вимог стосовно збереження життя в публічній сфері охорони 
здоров’я не було. З огляду на цю ситуацію, Суд вважає, що за-
явниця могла б скористатися правовим захистом, наданим їй у 
Франції у зв’язку із втратою ненародженої дитини, а також про-
цедурними вимогами, передбаченими ст. 2 Конвенції»2.

1 Ibid, р. 109.
2 Ibid, р. 109.
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Суд дійшов висновку, що навіть якщо допустити, що ст. 2 
ЄКПЛ має застосовуватися в цій справі, порушень з боку дер-
жави він не бачить. Таке рішення викликало особливі думки у 
деяких суддів:

– Х. Л. Розакіс, Л. Кафліш, М. Фішбах, П. Лоренцен, В. То-
масен: «Суд відмовився прийняти відповідний висновок, а 
саме, що в сучасних умовах розвитку науки, права і моралі як 
у Франції, так і по всій Європі, право на життя ненародженої 
дитини все-таки має захищатися»1; Судді не погодилися з тим, 
що ст. 2 не можна було застосувати в цій справі;

– Ж.-П. Коста, К. Трайа: «Я голосував за те, що не було по-
рушення ст. 2, але я віддаю перевагу тому, що ст. 2 має засто-
совуватися в цій справі... Я не бачу розумних причин для рі-
шення не застосовувати ст. 2 в цій справі. Загалом я вірю (і це 
поділяють багато поважних юридичних установ Європи), що 
є життя до народження в значенні ст. 2, і саме тому право має 
захищати кожне життя», «в деяких європейських країнах... 
законодавство приведено у відповідність з сучасними умова-
ми... Німецький Федеральний Конституційний Суд і Іспансь-
кий Конституційний Суд визнали, що право на життя, як воно 
захищено ст. 2 ЄКПЛ, може застосовуватися до ембріона або 
немовля (питання, чи таке право є абсолютним, вимагає особ-
ливого підходу)... Які можуть бути серйозні причини для того, 
щоб Суд, який прагне бути конституційним судом в європей-
ському правопорядку у сфері прав людини, був менш рішучим 
і в цій сфері?»2;

– Г. Ресс: «Оскільки я вважаю, що ст. 2 застосовується до 
людини навіть до її народження, тлумачення, на мою думку, 
має відповідати Хартії основних прав Європейського Союзу 
(ст. 3 Хартії, сформульована відповідно до положень Конвен-
ції Ов’єдо і додаткових протоколів до неї. — В. Б.), і оскільки 
Франція не забезпечила немовля достатнім захистом проти 

1 Ibid, р. 114.
2 Ibid, р. 118–120.
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недбалих дій третьої сторони, я вбачаю порушення ст. 2 Кон-
венції»1.

– Муларуні, Стражнічка: «До цього часу конвенційні інсти-
тути утримуються від рішення про можливість застосування 
ст. 2 до ненароджених дітей, але не виключають, що немовля 
має користуватися захистом згідно з першим реченням ст. 2 
ЄКПЛ. Навіть якщо правовий статус особа набуває з народ-
женням, це, на мою думку, не означає, що не слід визнавати за-
хисту “кожного права на життя” до народження»2.

Таким чином, значна кількість суддів виступала за визнання 
правосуб’єктних прав права на життя у ненародженої дитини, але 
в цілому вони виявилися у меншості при прийнятті рішення. Ціл-
ком можливо, що у найближчому майбутньому ситуація змінить-
ся. А поки що право ембріона, як і законність абортів, відноситься 
до сфери свободи розсуду держав — членів Ради Європи.

Право на життя в контексті прав безнадійно хворих 
(евтаназія). Припинення життя людини, як і його способи, 
достатньо послідовно і цілеспрямовано досліджується вчени-
ми, у тому числі і юристами, і в цілому на сьогодні не є загадко-
вою проблемою. Одні випадки об’єктивні, незалежні від людей, 
а тому тут роль права лише в їх констатації (природна смерть, 
самогубство, виконання справедливого судового вироку там, де 
право цього не забороняє і т. п.). Інші випадки (вбивства най-
різноманітнішими способами, доведення до самогубства і т. п.) 
є протиправними з усіма подальшими наслідками застосування 
відповідальності щодо права на життя. Існують випадки, коли 
наміри припинити життя не завершились, а тому на кожний із 
таких випадків у праві, як правило, є своє рішення, наприклад, 
спроба самогубства може бути завершена примусовим обсте-
женням чи примусовим лікуванням у зв’язку зі станом психіки 
хворого і т. п. Але є такі випадки, на які право не може дати 
однозначної відповіді і сьогодні. Не тому, що право недоскона-
ло розвинене в цій сфері, неповноцінне, а в силу того, що всі 

1 Ibid, р. 124.
2 Ibid, р. 127–129.
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такі формально подібні, але фактично різноманітні випадки не 
можна, використовуючи право, доводити до однозначності, до 
теоретичної моделі, однієї на всі випадки життя, до сухого вис-
новку: причина — наслідок — рішення.

До таких випадків належить і евтаназія, навколо якої сьо-
годні можна почути чи не найбільше спекулятивних висновків. 
Хоча мотивація у прихильників і противників евтаназії одна і 
та сама, лише з різною першопричиною обґрунтування: держа-
ва не давала людині життя, вона і не має права його забирати, 
інакше держава діятиме негуманно, нехтуючи людською гід-
ністю; і навпаки, життя людини — це її життя і вона може ним 
розпорядитися на власний розсуд, позбавлення її цього є негу-
манним і нехтуванням гідністю цієї людини. Навколо цих двох 
варіантів можуть нанизуватись все нові й нові «аргументи», але 
їхня суть одна: і ті, і інші прагнуть надзвичайно різноманітні 
випадки завершення життя людини в ситуації страждань, болю 
і т. п. загнати у вузьке «прокрустове ложе» евтаназії.

Можна зрозуміти, чому саме з другої половини ХХ століття 
проблема евтаназії стала особливо гостро дискусійною і чому 
вона так важко піддається загальноприйнятному вирішенню. 
Лише в цей період право на життя почало набувати свого за-
вершеного міжнародно-правового регулювання і евтаназія 
стала чи не першим його каменем спотикання, у тому числі і 
на європейському континенті. Справа в тому, що європейська 
спільнота не обмежилась прийняттям ЄКПЛ. Вона також чітко 
передбачила можливість втручання чи невтручання в ці права. 
Там, де втручання допускалось, вона визначила межу можли-
вого такого втручання. На ЄСПЛ покладено завдання контро-
лювати, щоб така межа можливого не переходилась у кожній 
конкретній ситуації (справі). Суд же визначив критерії мож-
ливого такого втручання, одним з яких є критерій необхідності 
в демократичному суспільстві. У сотнях своїх рішень Суд пов-
торював основу свого підходу до цього питання: «Відповідно 
до встановленого судовою практикою, якою керується Суд, під 
поняттям «необхідність» мається на увазі, що втручання від-
повідає нагальній потребі суспільства».
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І саме тут виявилося, що евтаназія як спосіб втручання в 
право на життя на всіх етапах свідомого розвитку людських 
суспільств завжди розглядалась переважно з позицій інтересів 
суспільства і лише в період закріплення прав людини на неї 
почали звертати увагу з позицій інтересів самої людини. Вся 
історія розвитку цивілізації, а Європейський континент не є з 
цього винятком, говорить про те, що погляди на евтаназію роз-
вивалися лише з позиції інтересів суспільства. У стародавніх 
греків «той, хто не потрібний державі, — непотрібний і йому 
самому, якщо він слабкий, занепалий»1. Досить чітко ця ідея 
проведена у праці Платона «Держава», в діалозі про ставлення 
Асклепія до хворих: «Коли ж ішлося про внутрішні хвороби, 
які тягнуться упродовж життя, Асклепій навіть не намагався 
хоч трохи полегшити стан хворого і, різними шляхами зміню-
ючи його спосіб життя і тим тільки затягуючи хворобу, продов-
жити людині її нікчемне життя, та ще й до того надати їй мож-
ливість, щоб вона народила, природно, таких самих дітей. Хто 
не здатний прожити визначений людині термін, того, вважав 
Асклепій, не слід і лікувати, бо така людина не потрібна ні сама 
собі, ні суспільству.

— Ти стверджуєш, що Асклепій піклувався про суспільство?
— Це очевидно»2.
Римляни в цьому були гідними послідовниками греків. Лу-

цій Анней Сенека, розбираючи порушене Платоном питання, 
також захищає ту саму думку: корисний суспільству — живи 
сам і продовжуй приносити суспільству цю користь; не можеш 
через хвороби — звільни себе і суспільство від тягаря: «Приєм-
но побути з собою якомога довше, коли ти зумів стати таким, 
що є гідний того, щоб спілкуванням з тобою насолоджувались. 
Тут варто прийняти рішення, чи потрібно, цураючись останніх 
років старості, власноруч покласти їй край, не чекаючи поки 
вона це зробить. Той, хто в бездіяльності сподівається на долю, 
не дуже відрізняється від боязкого, що тремтить над своїм жит-

1 Плутарх.Избранные жизнеописания. — М., 1987. — Т. І. — С. 108.
2 Платон. Сочинения в трех томах. — М., 1971. — Т. 3, ч. 1. — С. 193.
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тям, як понад міру відданий вину, коли випиває кухоль до дна, 
висьорбує ще й осад.

Але поміркуймо про те, що таке кінець життя — його осад 
чи щось найбільш чисте, прозоре, — якщо ти при здоровому 
глузді, якщо твої відчуття не пошкоджені, служать душі і якщо 
тіло не позбавлено сил і не дійшло до смерті. Бо ж вся справа в 
тому, що продовжувати — життя чи смерть. Але якщо тіло вже 
не спроможне виконувати свої обов’язки, то чому б не дати ви-
ходу стражденній душі? Можливо, слід це зробити дещо рані-
ше, ніж потрібно, аби не трапилося так, що ти вже не зможеш 
цього зробити саме тоді, коли це буде необхідно. А ще більша 
небезпека в жалюгідному житті, ніж у наглій смерті, і тому дур-
ний той, хто не відмовляється від короткого відстрочення, щоб 
такою ціною відкупитися від більшої небезпеки. Мало таких, 
кого тривала старість допровадила до смерті, не завдавши їм 
страждань, проте багато таких, кому бездіяльне життя ніби і не 
знадобилось. Що ж, по-твоєму, є більш жорстоким: втратити 
якусь частинку життя чи позбутися самого права підвести під 
тим життям, коли зайде необхідність, останню риску?»1

Середньовіччя практично не змінило ставлення до життя 
людини: може людина приносити користь суспільству і дер-
жаві — варто її лікувати і життя підтримувати, життя людини, 
не здатної бути корисною суспільству — соціальна смерть, по-
винна мати наслідком і біологічну смерть — свого роду тео-
рія відпрацьованої деталі. Навіть найпослідовніші гуманісти 
Середньовіччя вважали, що так краще буде і для суспільства, 
і для людини, з тією лише різницею, що вони більше мудрува-
ли про необхідність припинення страждань, болі, немічності 
і т. д. 

Т. Мор вважав, що «якщо хвороба не лише не піддаєть-
ся лікуванню, але й супроводжується постійними муками і 
стражданнями, то священик і влада мають звернутися до ньо-
го з умовляннями: оскільки він не може справитися ні з яким 
завданням життя, неприйнятний для інших і є тягарем для 

1 Сенека Л. А. Нравственные письма к Луциято. — М., 1993. — С. 101.
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самого себе — то має пережити свою смерть»1. Не більш оп-
тимістично був налаштований і М. Монтень: «На мій погляд, 
нестерпні болі і побоювання гіршої смерті мають бути цілком 
виправданими спонуканнями до самогубства»2. З ними згоден 
і Ф. Бекон: «І хотів би піти тут ненабагато далі: я цілком пе-
реконаний, що обов’язок лікаря полягає не тільки в тому, щоб 
відновити здоров’я, але і в тому, щоб полегшити страждання і 
муки, завдані хворобами, і це не лише тоді, коли таке полегшен-
ня болю як небезпечного симптому хвороби може привести до 
одужання, але навіть і в тому випадку, коли уже цілком немає 
жодної надії на спасіння і можна лише зробити саму смерть 
більш легкою і спокійною, тому що ця евтаназія, про яку так 
мріяв Август, уже сама по собі є немалим щастям»3.

Переважна більшість сучасних дослідників вважає, що саме 
Ф. Бекон ввів у науковий обіг термін «евтаназія» як смерть без 
страждань і мук. Однак, сам Ф. Бекон зазначає, в кого він запо-
зичив цей вислів. У Г. Светонія Транквіла є епізод, коли він го-
ворить, що імператор Август Октавіан захоплювався грецькою 
мовою і заохочував римлян нею розмовляти, то і про смерть 
його говорить так: «Смерть йому випала легка, якої він сам за-
вжди бажав. Насправді, кожен раз, як він чув, що хтось помер 
швидко і без мук, він молився про таку саму добру смерть для 
себе і для своїх — так він висловлювався»4. Грецькою добра 
смерть — евтаназія. Сам Ф. Бекон лише ввів розрізнення евта-
назії: «Лікарі... повинні були збільшити свої знання в медицині 
і докласти (водночас) всіх зусиль, щоб полегшити відхід з жит-
тя тому, в кому ще не згасло дихання. Цю частину медицини ми 
називаємо дослідженням зовнішньої евтаназії (на відміну від 
тієї евтаназії, яка розглядає підготовку душі) і вважаємо, що ця 
дисципліна має розвиватися»5.

1 Мор Т. Утопия. — М., 1953.
2 Монтень М. Опыты : в 3 кн. — СПб., 1998. — Кн. 1, 2. — С. 428.
3 Бэкон Ф. Сочинения в двух томах. — М., 1977. — Т. 1. — С. 255–256.
4 Гай Светоний Транквилл. Жизнь Двенадцати цезарей. — М., 1990. — С. 77.
5 Бэкон Ф. Сочинения в двух томах. — М., 1977. — Т. 1. — С. 256.
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Такий підхід до евтаназії (науково-теоретичний) зберігся 
майже до гітлерівських часів, коли він запровадив евтаназію спо-
чатку для арійців, яких уже не можна було вилікувати, а потім 
злочинно ввів її для всіх, кого фашисти не вважали гідним люд-
ського життя. Таким чином, евтаназія стала засобом знищення 
цілих народів. Нюрнберзький процес засудив її як злочинну 
діяльність фашистів. Не дивно, що під час розробки ЄКПЛ її 
відкинули як правомірний спосіб позбавлення життя.

Але з часом питання знову виникло і його почали обговорю-
вати в різних аспектах: чи входить евтаназія в право на життя, 
чи передбачає право на життя право на смерть, якщо право на 
життя є правом людини, то чому вона не може ним розпоряд-
жатися, аж до позбавлення себе життя, чому на державу покла-
дається обов’язок захищати життя людини, коли вона не бажає 
цього і т. д.

Досить швидко питання перестали бути теоретичним роз-
мірковуванням, коли виявилось, що за цим стоїть необхідність 
вирішення, відключати чи ні від штучного апарата дихання, 
живлення, нирок і т. д. хворого, а за цим виявляється елемен-
тарна неспроможність оплатити таке лікування. Там, де не ри-
зикували порушувати питання в такій гострій формі, ставили 
інші, але також не обнадійливі: чи можна безнадійно хворому 
надавати таке лікування, яке не допомагає в подоланні хворо-
би, а лише полегшує страждання; або ліки, які прискорюють 
розвиток такої хвороби і т. д.

Зацікавленість у вирішенні цього питання виявляли не лише 
лікарі, рідні хворих, а й часто самі хворі. Оскільки відповідних 
міжнародних домовленостей не існувало, то вважалось, що ці та 
інші питання мають вирішувати держави самостійно. Але такий 
підхід виявився контпродуктивним, оскільки практика європей-
ських держав почала розвиватися настільки розбіжними напря-
мами, що під загрозою могло опинитися саме право на життя. 
Одні держави не вважали самогубство кримінальним злочином, 
другі його забороняли, треті забороняли допомогу в самогубстві, 
четверті вивели асистування при самогубстві з правової сфери 
взагалі і т. д. При такому різноманітті підходів медична практика 
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пішла своїм шляхом, де досить часто негласно допускалась евта-
назія, чи то на прохання самого хворого, його близьких родичів, 
а то й на розсуд лікарів — в усіх випадках з однією метою — до-
помогти тяжкохворому покінчити з нездоланними страждан-
нями. Стало очевидним, що без належного контролю ситуація 
може розвиватися юридично непередбачувано.

Слід зазначити, що чіткої позиції з цього питання не зміг 
спочатку зайняти і ЄСПЛ. Зважаючи на різноманітну націо-
нальну судову практику щодо цього питання, часто неоднакову, 
суперечливу, неузгоджену, Суд об’єктивно не міг вивести один 
стандарт на всіх, а тому обходився рекомендаціями, констата-
цією труднощів, фактично відсилав всі такі питання до свобо-
ди розсуду держав. Чи не найбільшим досягненням в цьому 
аспекті ЄКПЛ він вважав своє рішення у справі «Осман проти 
Сполученого Королівства» від 28 жовтня 1998 р., яке багатьом 
практикам національних судових установ здалося нечітким, 
переповненим загальним ставленням до проблеми. Такі його 
формулювання в рішенні, як: «утримуватися від умисного і 
незаконного позбавлення життя», «вживати відповідних за-
ходів для захисту життя», «зобов’язання держави виходять за 
межі її основного обов’язку із захисту права на життя», «може 
випливати позитивний обов’язок», «слід зважати на труднощі, 
з якими пов’язані поліційні заходи», «слід зважати на непере-
дбачуваність людської поведінки», «має бути зроблений виб-
ір стосовно пріоритетів і ресурсів» і т. д., добре змальовували 
складність ситуації, але не показували, як з неї вийти.

Урешті-решт ситуація заволоділа і Парламентською Асам-
блеєю Ради Європи, в тому плані, що вона сприйняла її як 
серйозне питання для вирішення. Рекомендація Парламентсь-
кої Асамблеї Ради Європи 1418 (1999) стала вагомою на шля-
ху до осмислення проблеми. Можливо, вона не дала відповіді 
на всі питання, як вийти з ситуації, що склалася, але зазначила 
чого не слід робити. Насамперед вона була адресована до ор-
ганів і установ Ради Європи: «...Комітетові міністрів заохочу-
вати заходи держав — членів Ради Європи з усебічного забез-
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печення поваги до невиліковно хворих і приречених на смерть 
людей та захисту їхньої гідності. 

...с) підтримуючи заборону щодо умисного припинення 
життя невиліковно хворих і приречених на смерть людей; ра-
зом з тим:

і) визнаючи, що право на життя, особливо, коли воно на-
лежить невиліковно хворій чи приреченій на смерть людині, 
гарантується даною державою відповідно до статті 2 ЄКПЛ, 
в якій зазначено, що «нікого не може бути умисно позбавлено 
життя»;

іі) визнаючи, що бажання невиліковно хворої чи приреченої 
на смерть людини померти ніколи не може кваліфікуватися як 
законна вимога померти за допомогою іншої особи;

ііі) визнаючи, що бажання невиліковно хворої чи прирече-
ної на смерть людини померти не може саме по собі юридично 
виправдовувати вчинення дій, спрямованих на припинення її 
життя».

На цей час справи невиліковно хворих чи приречених на 
смерть вже встигли перестати бути незвичайними для націо-
нальних судових установ. У кожній із них фактично поставало 
питання одного порядку: чи включає право на життя право на 
смерть, чи є невиліковно хворий суб’єктом такого права і якщо 
є, то чи зобов’язана держава його поважати і т. п. 20 жовт ня 
2000 р. Суд розглядав одну з таких справ «Санлес проти Іс-
панії», але не по суті, а лише на прийнятність. Суть справи по-
лягала в тому, що заявником була невістка громадянина Іспанії 
п. Сампедро, хворого на тетраплегію. Сам заявник хотів покін-
чити життя самогубством через нестерпний біль, але фізично 
зробити це сам через хворобу він не міг. Він звернувся в суд 
Іспанії з тим, щоб не притягували до відповідальності того, хто 
йому допоможе в евтаназії, але отримав відмову. Криміналь-
ний кодекс Іспанії забороняє судам давати такі дозволи. Коли 
хворий пройшов усі суди аж до Конституційного включно і не 
отримав бажаного результату, він вчинив самогубство за допо-
могою однієї чи більше анонімних осіб.
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Невістка покійного звернулася в Конституційний Суд з ба-
жанням продовжити розгляд справи, як того хотів він ще за 
життя (щоб вона була його представником у суді). Конститу-
ційний Суд Іспанії відмовив їй у цьому і розгляд справи при-
пинив на тій підставі, що спадкоємці не можуть продовжувати 
такі справи. Вона звернулася до ЄСПЛ зі скаргою на пору-
шення статей 2 і 3 ЄКПЛ, оскільки п. Сампедро не дозволили 
скористатися правом покінчити з його негідним життям, яке 
проявлялося в повному паралічі, що спричиняло невблаганні, 
нестерпні його страждання1. Суд визнав заяву неприйнятною 
з процедурних мотивів: «Суд вважає, що права, оскаржені за-
явницею за статтями 2, 3, 5, 8, 9 і 14 ЄКПЛ, належать до кате-
горій прав, які не підлягають передачі іншій особі... відповідно 
до ст. 34 ЄКПЛ Суд зробив висновок, що заявниця... не може 
бути жертвою за статтями 2, 3, 5, 8, 9 і 14»2. Таким чином, Суд 
не розглядав проблему правомірності евтаназії як такої.

Досить детально цю проблему було розглянуто у справі 
«Претті проти Сполученого Королівства»3, рішення від 
29 квітня 2002 р., яка була визнана прийнятною і розглядалася 
по суті. Слід зазначити, що в цій справі національні органи до-
сить коректно і доказово прокоментували ст. 2 ЄКПЛ, і ряд їх 
висновків зміг використати Суд. Суть справи полягала в тому, 
що заявниця, невиліковно хвора на прогресуючу нейро-деге-
неративну хворобу, очікувала, за висновком лікарів, близького 
кінця життя. Маючи здоровий інтелект і здатність приймати 
рішення, вона через нестерпні страждання, біль і принижен-
ня наполегливо добивалася, щоб їй дали можливість особисто 
розпорядитись щодо способу і часу настання її смерті.

Згідно з англійським правом, вчинення самогубства не є зло-
чином, але допомога іншій особі, коли вона, внаслідок хвороби, 
не може це вчинити сама, у здійсненні самогубства карається 

1 European Court of Human Rights. Report of Judgments and Decisions, Vol. 2000-XI. — 
Р. 500–501.
2 Ibid, p. 503.
3 Ibid, Vol. 2002-ІІІ, р. 155–253.
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кримінальним законом. І тому, коли вона звернулася до гене-
рального прокурора з проханням надати її чоловікові імунітет 
від притягнення до суду, якщо він допоможе їй вчинити само-
губство, вона одержала відмову. Заявниця вважала, що ця від-
мова порушує її права за статтями 2, 3, 8, 9 і 14 ЄКПЛ.

Генеральний прокурор мотивував свою відмову тим, що він 
не має права надати імунітет, який би виправдовував кримі-
нальне правопорушення, за будь-яких виняткових обставин. 
Тоді заявниця звернулася з апеляцією до Палати лордів, яка 
відхилила цю апеляцію. У мотивувальній частині апеляційний 
комітет показав, що він розуміє всі страждання заявниці: від-
сутність надії на одужання, очікування принизливої і мучени-
цької смерті, фізичну безпорадність і неспроможність без допо-
моги покінчити з життям і т. п., але на заваді цьому стоїть закон 
1961 р., який забороняє таку допомогу від іншої особи.

Комітет зазначив, що він не є законодавчим органом, а тому 
змінити закон не може, як і не може виступати моральним чи 
етичним арбітром у справі.

У мотивувальній частині з приводу з’ясування змісту ст. 2 
Конвенції було зазначено таке: вона має тлумачитися в поєд-
нанні зі статтями 1 і 2 протоколу № 6, який забороняє смертну 
кару в мирний час; ст. 2 захищає не життя саме по собі, а право 
на життя; мета статті — захист людини від третіх сторін; сама 
людина має визначитись, жити їй чи не жити, приймати ліки 
чи відмовитися від лікування, яке рятує чи продовжує її життя; 
вчинити їй самогубство чи ні. Стаття, йшлося в обґрунтуванні, 
захищає право на життя і перешкоджає умисному позбавлен-
ню життя, за винятком вузько визначених обставин. Стаття з 
такими гарантіями не може тлумачитися як така, що надає пра-
во вмерти або дістати допомогу з боку іншої людини у спричи-
ненні своєї власної смерті.

У мотивувальній частині йшлося про те, що в ст. 2 не слід виді-
ляти лише права, які на думку заявника належать йому і мають 
бути дотримані; стаття містить також обов’язки держави, які мо-
жуть викликати відповідальність держави за невжиття заходів 
навіть у випадку хибно зрозумілих заявницею своїх виняткових 
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прав: «Якби ст. 2 надавала людині право самій визначати, жити їй 
чи прийняти смерть, і якщо особа настільки фізично безпорадна, 
що неспроможна взагалі вчинити будь-яку дію, аби спричинити 
свою власну смерть, тоді з цього неминуче випливав би логіч-
ний висновок, що така особа має право загинути за допомогою 
третьої сторони, без надання такій стороні будь-якої допомоги, а 
держава виявилась би порушником ЄКПЛ, якби завадила здій-
сненню такого права. Отже, таке право жодним чином не може 
випливати зі статті, яка має визначену вище мету»1.

Позиція Великої Британії зводилася до того, що право лю-
дини на життя є непорушне, навіть якщо особа погодилася на 
його порушення, а отже заявниця «має не лише довести, що 
дії Сполученого Королівства не суперечитимуть ЄКПЛ, якщо 
воно дозволить вчинення самогубства з допомогою іншої осо-
би; не зупиняючись на цьому, вона повинна також довести, що, 
не дозволяючи цього, Сполучене Королівство порушує Кон-
венцію або якщо Сполучене Королівство не дозволить цього, 
воно порушить Конвенцію»2.

У справі третьою стороною виступало Товариство прихиль-
ників евтаназії, представники якого вважали, «що, порівняно 
з іншими країнами Європи, існуючий в Англії та Уельсі ре-
жим, який забороняє добровільну евтаназію беззастережно, є 
найбільш обмежувальним і негнучким у Європі, схожим лише 
на той, що існує в Ірландії. Інші країни (наприклад, Бельгія, 
Швейцарія, Німеччина, Франція, Фінляндія, Швеція і Ні-
дерланди, в яких евтаназія здійснюється з допомогою лікаря) 
скасували положення, яким суїцид зі сторонньою допомогою 
конкретно кваліфікується як правопорушення. В інших краї-
нах міру покарання за такі правопорушення послаблено — в 
жодній країні, крім Іспанії, максимальний строк покарання не 
перевищує п’яти років ув’язнення — і кримінальне проваджен-
ня порушується рідко»3.

1 Ibid, р. 165.
2 Ibid, р. 167–168.
3 Ibid, р. 182.
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Натомість інша третя сторона — Конференція католицьких 
єпископів Англії та Уельсу — «підкреслювала, що “основопо-
ложним догматом католицької віри є те, що людське життя є 
даром, який людина отримує від Бога на підставі довіри. Дії з 
метою самогубства або вбивства іншої людини, навіть за зго-
дою, свідчать про нерозуміння цінності людини. Суїцид і евта-
назія є, таким чином, поза морально прийнятими варіантами 
розв’язання проблеми людського страждання і смерті. Ці ос-
новні істини визнані також іншими релігіями і сучасними плю-
ралістичними і світськими суспільствами, про що свідчить ст. 1 
Загальної декларації прав людини (грудень 1948 р.) і положен-
ня Європейської конвенції з прав людини, особливо в статтях 2 
і 3 відповідно”»1.

Розглядаючи справу, Суд зазначив: «У всіх справах, які 
розглядав Суд, він постійно наголошував на обов’язку держа-
ви забезпечувати захист життя. Суд не визнав переконливим 
твердження, що гарантоване ст. 2 “право на життя” може тлу-
мачитися як таке, що містить у собі негативний аспект... Стат-
тю 2 неможливо, якщо не перекручувати її текст, тлумачити як 
таку, що надає діаметрально протилежне право, а саме право 
померти; не може вона й створювати право на самовизначення, 
тобто надавати людині право обирати не життя, а смерть»2.

Суд не визнав права померти ні з допомогою третіх осіб, ні 
з допомогою державних органів. Разом з тим, беручи до уваги 
свободу розсуду держави, Суд не подав сигналу, що вважатиме 
порушенням ст. 2 ЄКПЛ, якщо держава, як, наприклад, Швей-
царія, визнає таке право законодавчо. Його висновок: «Навіть 
якщо переважаючі обставини в певній країні, які дозволяють 
суїцид зі сторонньою допомогою, визнані такими, що не пору-
шують ст. 2 Конвенції, це не може допомогти заявнику в цій 
справі...»3, — свідчить, що Суд залишив остаточне рішення цьо-
го питання за державами.

1 Ibid, р. 183.
2 Ibid, р. 186.
3 Ibid, р. 187.
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Суд при цьому виходив з того, що будь-яка заборона чи доз-
віл держави має виходити з її необхідності в демократичному 
суспільстві і пропорційності. У цій справі «Суд не вважає, що 
беззастережний характер заборони щодо суїциду зі сторон-
ньою допомогою є непропорційним. Адже Уряд зазначив, що 
гнучкість у кожній окремій справі забезпечується завдяки 
умові, згідно з якою судове переслідування може порушувати-
ся лише зі згоди Генерального прокурора, а також завдяки пе-
редбаченій максимальній мірі покарання та можливості, якщо 
необхідно, призначити менш суворе покарання... Суд визнав, 
що немає підстав вважати свавіллям те, що закон наголошує на 
важливості права на життя, забороняючи суїцид зі сторон ньою 
допомогою, водночас передбачаючи наявність системи пра-
возастосування і судового розгляду, яка в кожній конкретній 
справі дає змогу належним чином врахувати суспільний інте-
рес у порушенні судового переслідування, а також справедливі 
й належні вимоги покарання та стримування.

Обставини справи також не свідчать про будь-яку непро-
порційність у відмові Генерального прокурора надати поперед-
ні гарантії щодо непритягнення чоловіка заявниці до судової 
відповідальності. Проти будь-якої вимоги з боку виконавчої 
влади не поширювати дію закону на окремих осіб чи категорію 
осіб можна висунути вагомі аргументи з посиланням на прин-
цип верховенства права. У будь-якому разі дія, стосовно якої 
заявлено право на імунітет, була настільки серйозна, що рі-
шення Генерального прокурора про відмову у наданні згаданих 
гарантій не можна вважати необґрунтованим чи нерозумним... 
Суд доходить висновку, що втручання в цій справі можна вип-
равдати як “необхідне в демократичному суспільстві» для за-
хисту прав інших”1.

Суд, таким чином, зробив висновок, що невиліковно хворі 
чи приречені на смерть (як і інші суб’єкти права) не можуть 
виводити зі ст. 2 ЄКПЛ право на смерть, оскільки вона не пе-

1 Ibid, р. 197.
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редбачає таких суб’єктивних прав для визначення «жертви». 
Межі розсуду у цьому плані дозволяють кожній державі діяти 
самостійно, за умови, що вона не порушить основних положень 
ЄКПЛ в цілому.

Стаття 2 ЄКПЛ і питання правосуб’єктності самогубця і 
особи, що сприяє самогубству. Фраза «нікого не може бути умис-
но позбавлено життя» п. 1 ст. 2 ЄКПЛ досить часто читається 
без її продовження «інакше, ніж на виконання смертного виро-
ку суду», а тому також нерідко робиться неправильний висно-
вок: самогубці, а також ті, що сприяють самогубству (хай навіть 
безнадійно хворого чи приреченого на смерть) не підпадають 
під цю заборону, оскільки вони діють не умисно. Тобто вони є 
суб’єктами права на смерть, а відповідальність ст. 2 на них не 
поширюється. Далі за цією ж логікою дії самогубця і особи, що 
сприяє самогубству, поширюються на сферу дії ст. 8 ЄКПЛ «пра-
во на повагу до приватного і сімейного життя», оскільки вона дає 
право на самовизначення; ще далі на ст. 9 ЄКПЛ, яка захищає 
свободу совісті та віросповідання, на дотримання релігійних і 
ритуальних обрядів, а за певних обставин і на ст. 14 — заборона 
дискримінації, оскільки хвора і мобільна людина може покінчи-
ти життя самогубством, а така ж (тобто хвора), але немобільна, 
знаходиться в дискримінаційному становищі, оскільки її поз-
бавлено навіть права на «допомогу» їй у цьому.

Логіка доведень тут досить проста, і саме так вели справу 
адвокати у згаданому вище судовому слуханні «Претті проти 
Сполученого Королівства».

Втім, можна поставити під сумнів кожне із вищезгаданих 
тверджень. По-перше, не можна самогубство вилучати з-під 
заборони «умисного позбавлення життя», навіть якщо його 
назвати нейтральним: «вбивством із милосердя», оскільки, як 
означає термін «умисний», воно чиниться з певним наміром, 
свідомо, навмисно — вбити ще живу людину. По-друге, коли 
йдеться про право на самовизначення (стаття 8), то мова йде 
про те, що людина має право визначатися у своєму житті, а не 
право покінчити з цими своїми правами визначатися. Жодний 
підготовчий документ до ЄКПЛ не говорить, що її творці мали 
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намір закріпити право на позбавлення прав, тим більше у при-
ватному і сімейному житті.

По-третє, кожна людина має право на здійснення певних об-
рядів, але ст. 9 не передбачає, а більше того, за логікою викла-
ду основних положень, не допускає можливості вчинення 
вбивства, хай навіть добровільного. І тим більше, вона не надає 
це право іншому, навіть якщо він знаходиться у шлюбних від-
носинах з бажаючим вчинити ритуал вбивства.

По-четверте, посилатися на ст. 14 ЄКПЛ можна, але у випадку 
самогубства чи сприяння вбивству, про що йдеться, вона не має 
автономної дії. Не визнавши порушень в жодній із попередніх за-
борон, немає підстав його визнавати і за цією статтею Конвенції.

Досить часто самогубство чи сприяння самогубству пов’я-
зують з необхідністю позбутися стражданнь і болю невиліков-
но хворого, а тому заборону держави в цій сфері пропонують 
кваліфікувати як катування, нелюдське поводження чи пока-
рання, тобто ув’язуючи зі ст. 3 ЄКПЛ. Тут частіше бажане ви-
дається за дійсне, оскільки ст. 3 покладає на державу обов’язок 
заборони таких дій. І було б простіше за все для держави всім, 
хто страждає чи терпить біль, укорочувати життя. Ми б тоді 
повернулися у давні часи і Середньовіччя: не можеш служити 
суспільству — не будь для нього тягарем. Навпаки, на державі 
лежить обов’язок полегшити страждання хворого, навіть без-
надійного, усіма засобами медичного лікування (лікування (!), 
а не відмови від нього).

Отже, самогубство чи сприяння вбивству не знімає з суб’єктів 
цих дій за Конвенцією ні певних обов’язків, ні певних прав, як і 
не надає їм додаткових. Такого права, як право на самогубство, 
Конвенція не знає, а отже марно шукати його суб’єктів. Краї-
ни, які закріпили право на самогубство у своєму законодавстві, 
формально познімали більшість проблем і навіть покращили 
статистику кримінальних злочинів у цій сфері. Але таким своїм 
правовим рішенням вони проблеми не вирішили.

Як свідчить Уряд Великої Британії у згаданій вище справі, 
за десять років з 1981 р. по 1982 р. у 22 справах «вбивства з ми-
лосердя» один був засуджений до довічного ув’язнення, а ре-
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шта правопорушень були визнані менш значними. Звичайно, 
дозвіл на такі «вбивства» закрив би і статистику таких право-
порушень, але суть «вбивства» залишилась би та сама, хіба що 
ніхто більше його мотивів не розглядав би.

Досліджуючи питання добровільного самогубства чи про-
хань посприяти самогубству, Спеціальний комітет Палати лор-
дів з питань медичної етики Великої Британії не знайшов пе-
реконливих доведень необхідності введення такого інституту в 
країні (точніше, виправдання його законом): «Право відмови-
тися від медичного лікування має дуже мало спільного з правом 
просити допомоги для вчинення самогубства. Ми тривалий час 
вивчали думки, які дуже переконливо й щиро висловили свід-
ки, що відстоювали право на добровільну евтаназію. Чимало 
хто з нас уже знайомий із ситуацією, коли останні дні чи тижні 
життя родича або друга виявляються далеко не спокійними і 
не надихають або коли на останньому етапі свого життя той, 
кого ми любимо, настільки покалічений, що вже здається нам 
утраченим для нас, або коли така людина вже просто втомила-
ся жити... На наше ставлення до цієї проблеми найімовірніше 
впливає і той факт, що кожна людина бажає спокійної і легкої 
смерті, не зазнаючи страждань, як не бажає також думати про 
можливість розвитку в неї тяжкої форми слабоумства чи появи 
необхідності в догляді за нею з боку інших. Ми також глибоко 
обмірковували думку проф. Дворкіна, що невіруючим людям 
краще знати і відповідно вибирати спосіб, яким краще піти з 
життя.

Проте, в остаточному підсумку ми вважаємо, що ці аргумен-
ти не є достатньою підставою для послаблення заборони, яку 
встановлює суспільство стосовно умисного вбивства. Ця забо-
рона є наріжним каменем права та соціальних відносин. Вона 
забезпечує неупередженість захисту кожного з нас, втілюючи 
принципи, що всі є рівні. Ми не бажаємо послаблення захисту і 
тому рекомендуємо не вносити до закону зміни, які б дозволи-
ли евтаназію. Ми визнаємо, що існують окремі випадки, коли 
дехто може вважати евтаназію прийнятним рішенням. Але ок-
ремі справи не можуть слугувати підставою для формулювання 
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принципів політики, яка може мати такі серйозні та поширені 
наслідки. До того ж відхід із життя не є персональною чи осо-
бистою справою. Смерть людини позначається на житті інших, 
часто у спосіб та мірою, яку неможливо передбачити заздале-
гідь. Ми вважаємо, що при вирішенні питання евтаназії інтере-
си конкретної людини не можна відокремлювати від інтересів 
суспільства в цілому»1.

Беручи ці та інші зауваження до розгляду, Суд однозначно 
закріпив: «Суд відповідно знаходить, що не існує права помер-
ти — чи то з допомогою третьої особи, чи з допомогою держав-
ного органу, воно не може випливати зі ст. 2 Конвенції»2.

Суд також відмовився втягуватися в дискусію, як бути з 
тими країнами за Конвенцією, які дозволяють самогубство чи 
сприяння самогубству: «Заявниця стверджує, що відмова виз-
нати, що Конвенція передбачає право на смерть, приведе до 
того, що слід визнати: країни, які дозволяють суїцид зі сторон-
ньою допомогою, порушують Конвенцію. Суд не зобов’язаний 
у цій справі оцінювати, захищає чи ні право держави у будь-
який країні право на життя»3.

Але коли йдеться про справу проти іншої країни, то він по-
винен такі зобов’язання дослідити. А оскільки дуже багато зло-
вживань у ситуаціях суїциду, то, в той же час, вивчити, наскіль-
ки ретельно було проведено розслідування самогубства, чи не 
існує кримінальних елементів у сприянні суїциду третіх осіб та 
ін. Оскільки прав і обов’язків із захисту права на життя в подіб-
них ситуаціях ні Конвенція, ні Суд з її учасників не знімали, то 
таке розслідування має бути особливо ретельним.

Не менш ретельним має бути розгляд Судом справ про са-
могубство чи сприяння самогубству осіб, які знаходяться під 
захистом держави. Звісно, про наявність чи відсутність цьо-
го мова може йти лише після проведення розгляду. У справі 

1 Ibid, р. 180–181; Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі. — 
К. : Український центр правничих студій, 2003. — С. 199–200.
2 Ibid, р. 187.
3 Ibid.
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«Кінан проти Сполученого Королівства», рішення від 3 квітня 
2001 р.1, заявниця стверджувала, що поводження керівництва 
в’язниці довело її сина до самогубства, що воно не вжило необ-
хідних запобіжних заходів і не захистило його життя відповідно 
до ЄКПЛ. Суд «проаналізував, чи знало керівництво в’язниці 
або чи повинно було знати, що Марк Кінан знаходився у стані 
реального і безпосереднього ризику вчинення самогубства, чи 
робило воно все, зважаючи на можливість ризику і необхідність 
його попередити», «встановив, що в цілому тюремні власті від-
повідально поставились до контактів з ним, помістили його в 
лікарню для догляду і стеження за тим, коли у нього можуть 
виявитися суїцидальні наміри. Він був під щоденним наглядом 
лікаря в’язниці, який також консультувався з цього питання з 
психіатрами», але він переконався, що неможливо було пере-
дбачити, що його психічний стан 15 травня 1993 р. призведе 
до самогубства. Виходячи з цих та інших результатів розгляду, 
Суд зробив висновок, що дії тюремних властей не могли спро-
вокувати суїцид, а тому не знайшов порушення ст. 2 Конвен-
ції2.

У справі «Трубніков проти Росії», рішення Суду від 5 липня 
2005 р., заявник — батько в’язня, який покінчив життя само-
губством. В. Трубников був затриманий за підозрою в алкоголь-
ному сп’янінні і відправлений в штрафний ізолятор в одиночну 
камеру, в якій він повісився на рукаві власної сорочки. Тюремні 
власті знали про його спроби самогубства, оскільки вони були 
і у в’язниці. Але ретельний медичний нагляд психіатра за ним 
за період з середини 1995 р. до середини 1998 р. (за місяць до 
самогубства) не надав підстав для можливого вчинення само-
губства.

«Заявник скаржився на те, що влада не захистила життя його 
сина і несе відповідальність за його смерть. Він також скаржив-
ся, що розслідування смерті його сина було проведено неефек-

1 Ibid, Vol. 2001-ІІІ, р. 93–210.
2 Ibid, р. 129, 131, 132.
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тивно і не відповідало вимогам, передбаченим процедурними 
зобов’язаннями за ст. 2 Конвенції (п. 59 рішення)».

Суд зазначив у своєму рішенні, що: «68. Перше речення п. 1 
ст. 2 зобов’язує державу не лише утримуватися від умисного і 
незаконного позбавлення життя, а й вживати відповідних за-
ходів по захисту життя тих, хто підпадає під її юрисдикцію... 
Суд ще раз підкреслює, що особи, які утримуються у в’язниці, 
знаходяться в уразливому становищі і на владу покладено 
зобов’язання захищати їх права. На державу покладається 
відповідальність за будь-які пошкодження, одержані в період 
перебування в місцях позбавлення волі, відповідальність стає 
особливо актуальною, якщо особа загинула ...72. Суд зазначає, 
що В. Трубніков відбував покарання в колонії особливого ре-
жиму, в той час, як він вважався особою з певними психоло-
гічними проблемами. ...73. Суд вважає. що стан В. Трубнікова 
не був настільки серйозним, щоб вимагалось рішення суду про 
примусове психіатричне лікування. ...74. Відповідно не було 
встановлено, що поведінка В. Трубнікова могла свідчити про 
те, що він знаходиться в небезпечному психіатричному стані. 
...Отже, не існує офіційних підтверджень, які б привели Суд до 
висновку, що влада знала про безпосередню загрозу життю Вік-
тора Трубнікова.

...76. За цих підстав Суд не визнає, що за таких обставин ад-
міністрація могла прогнозувати рішення В. Трубнікова повіси-
тись. Не визнає Суд і очевидне упущення з боку місцевої влади 
щодо забезпечення медичною допомогою у здійсненні контро-
лю за психічним та емоційним станом В. Трубнікова протягом 
всього періоду його ув’язнення.

77. Проте, Суд вважає, що випадок з В. Трубніковим мав 
попередити адміністрацію про той факт, що дисциплінарне по-
карання в поєднанні з алкогольним сп’янінням становить ри-
зик для його здоров’я. Той факт, що у В. Трубнікова був доступ 
до алкоголю в той день, викликає у Суду стурбованість. Тим 
не менше, Суд не визнає, що цього недогляду достатньо, щоб 
покладати повністю на національні власті відповідальність за 
смерть В. Трубнікова. 
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78. Враховуючи викладене вище, Суд не визнає, що за та-
ких обставин справи російські власті не запобігли реальному 
і безпосередньому ризику самогубства, інакше їхні дії не від-
повідали б позитивним зобов’язанням гарантувати право на 
життя.

79. Відповідно щодо цього ст. 2 не була порушена»1. На-
томість, Суд зробив висновок, що мало місце порушення 
зобов’язань держави по проведенню ефективного розслідуван-
ня смерті В. Трубнікова, передбаченого п. 1 ст. 2 ЄКПЛ.

У справі «Атаман проти Туреччини», рішення від 27 квіт-
ня 2006 р. батько призовника М. Атамана скаржився, що його 
сина було знайдено мертвим під час несення військової служби. 
Офіційне розслідування встановило, що М. Атаман вчинив суї-
цид, вистріливши собі прямо в серце. Суд знайшов порушення 
ст. 2 Конвенції в контексті незапобігання держави обставинам, 
які призвели до самогубства, і в частині неефективного розслі-
дування.

Особливості захисту права на життя стосовно зниклих осіб. 
Питання захисту права на життя стосовно зниклих людей має 
кілька аспектів. Інколи зникнення осіб поєднують з незрозумі-
лою смертю. Але то є різні ситуації, які породжують різні пра-
вові наслідки як для жертв — зниклих осіб, так і для жертв, сто-
совно яких вже відомо, що їх спіткала незрозуміла (нез’ясована) 
смерть, і для виду відповідальності стосовно кожної з категорій 
жертв. В одних випадках мова може йти про позитивну відпові-
дальність, в інших — про негативну, в третіх — про обидва типи 
відповідальності, про відповідальність за невжиття заходів з 
попередження зникнення людей і відповідальність за неефек-
тивне розслідування і т. п.

У цілому проблема зникнення людей особливо актуальна 
для так званих «гарячих точок» земної кулі. В них, як правило, 
не ведеться статистика кількості зниклих осіб. Навіть міжна-

1 [Електронний ресурс] / Сайт «Європейський суд з прав людини». Режим доступу : 
http://cmiskp.echr.coе.int/tkp197/view.asp?item=1@portal=hbkm@action=html@high-
light=49790/98@sessionid=76675747@skin=hudoc-en
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родні організації оперують приблизними даними. Так, згідно 
з даними Міжнародного комітету Червоного Хреста, за пе-
ріод конфліктів в Іраку кінця ХХ ст. зникло від 375 тисяч до 
1 мільйона осіб; скільки зникло в Афганістані — навіть не під-
лягає обліку; в Югославії початку 90-х років ХХ століття зник-
ло понад 17 тисяч осіб, в Анголі періоду конфлікту — більше 
22 тисяч і т. д.

Не менш вражаючі цифри і для більш-менш спокійних ре-
гіонів. В Росії станом на 2009 р. кількість зниклих безвісти ста-
новила 120455 осіб, з них понад 25 % —неповнолітні, і більше 
10 тисяч — діти віком до трьох років. Втім, ці дані неофіційні 
і, як вважають, дуже занижені, оскільки в Росії, як і в Україні, 
не вважається за необхідне регулярно інформувати населення 
про кількість зниклих осіб. Оскільки розшук зниклих людей 
є найменш ефективним видом діяльності правоохоронних ор-
ганів, то вважається непотрібною постійна інформація про це.

Вся діяльність з розшуку зниклих людей будується на заса-
дах невідповідальності держави за те, що сталося. Про це гово-
рять 4 основні версії, які опрацьовують правоохоронні органи 
щодо зниклих людей: 1) вбивство; 2) самогубство чи нещасний 
випадок; 3) переховування від рідних і знайомих; 4) трудова 
міграція і міграція взагалі. Подібне бачення проблеми зовсім 
виключає таку категорію зниклих осіб, як ті, що зникли після 
арешту, затримання державними агентами, які переховуються 
від насильства в армії і т. п. Практично не ведеться статистика 
ефективності розслідування зниклих людей, що дає підстави 
здогадуватись про її вкрай низький рівень.

Натомість міжнародне судочинство серед загальних 
обов’язків захисту права на життя обов’язок держави ефектив-
но розслідувати причини зникнення людей ставить в осново-
положні зобов’язання. Пов’язано це як із все більш зростаючою 
кількістю зниклих людей (щорічне зростання в середньому на 
10–15 %), так і з обумовленою об’єктивними причинами важ-
кістю для зниклих осіб чи їх родичів захистити свої права, і, 
нарешті, з тим, що внутрішньодержавні механізми розшуку і 
захисту прав людини в цій сфері вкрай нерозвинені.
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Положення ЄКПЛ покладають на держави обов’язок ефек-
тивно розслідувати такі справи незалежно від обставин зник-
нення особи. Механізм розслідування має бути задіяний з мо-
менту, коли державним органам стало відомо про зникнення 
особи. Особливо жорстко стоять вимоги, якщо зниклі особи 
перед цим знаходилися в контакті в державними агентами. 
Практично в подібних ситуаціях держава зобов’язана не лише 
провести ефективне розслідування зникнення, а й довести, що 
воно сталося не з її вини.

Що ж стосується незрозумілої чи загадкової смерті, то 
спільним для держави в цій ситуації зі зникненням людей є 
лише жорсткість її позитивної відповідальності, процесуальні 
обов’язки, які випливають зі ст. 2 ЄКПЛ. Незрозуміла чи загад-
кова смерть незалежно від причини, з якої вона настала (небез-
печні санітарні умови, медична недбалість, непродумане і не-
пропорційне застосування сили державними уповноваженими 
застосовувати примус і т. п.), має бути оперативно і ефективно 
розслідувана з адекватним покаранням винних.

У випадках зникнення осіб, в ЄСПЛ, як правило, надходять 
заяви від родичів. Коли ж йдеться про зникнення після арешту 
чи затримання, то, незважаючи на суворі позитивні обов’язки 
держави, родич-заявник має аргументовано довести, що зник-
нення сталося саме з вини держави. Нічим не підкріплені зви-
нувачення на перебіг справи не вплинуть.

Одна із перших справ, які ЄСПЛ розглядав в цьому контекс-
ті, була «Курт проти Туреччини», рішення від 25 травня 1998 р.1 
В ній заявниця п. К. Курт скаржилася, що її син Ю. Курт був 
заарештований представниками сил безпеки, після чого вона 
більше його не бачила. Уряд стверджував, що він до зникнен-
ня її сина не причетний, а ймовірно, що той приєднався чи був 
викрадений бійцями КРП. Європейська комісія з прав людини 
дійшла висновку, що немає необхідності розглядати скаргу про 
порушення статей 2 і 3 ЄКПЛ, оскільки, як вона вважала, Уряд 

1 European Court of Human Rights. Reports of Judgements and Decisions, 1998-III. — 
P. 1151–1232.
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допустив кричуще порушення ст. 5 ЄКПЛ. Вона «підкреслила, 
що факти, встановлені Комісією, були одержані шляхом мак-
симально об’єктивного і неупередженого розслідування, яке 
провели її представники. При цьому матеріали розслідування, 
яке провели турецькі власті, в роботі Комісії не використову-
валися. Комісія бачить непослідовність і суперечливість де-
яких письмових і усних тверджень заявниці відносно подій в 
селі під час військової операції. Тим не менше, за основними 
аспектами цих подій інформація п. Курт визнана вірогідною і 
переконливою... Комісія належним чином розглянула кожну 
окрему невідповідність у тій версії подій, що сталися, яку пода-
ла заявниця і на які вказував Уряд»1.

У своєму рішенні ЄСПЛ наплежним чином проаналізував 
доведення Комісії і погодився з ними. Висновок його був та-
кий: «Суд, як і Комісія, повинен ретельно дослідити питання, 
чи дійсно існують конкретні безсумнівні докази того, що син п. 
Курт був позбавлений життя під час його затримання в селі чи 
після цього. У зв’язку з цим Суд зазначає, що в серії минулих 
справ, коли йшлося про позитивні обов’язки держав-учасниць, 
відповідно до ст. 2, провести ефективне розслідування обста-
вин, які призвели до протиправного позбавлення особи життя 
представниками держави, завжди існували конкретні докази 
перестрілки, яка призвела до загибелі людей, а це в свою чергу 
зобов’язувало власті проводити розслідування такого роду ін-
цидентів...

Із врахуванням викладеного, необхідно зазначити, що спра-
ва заявниці цілком спирається на припущення, пов’язані з об-
ставинами арешту її сина, і ці припущення посилюються при 
аналізі ситуації в країні, де власті не розслідують і не припиня-
ють випадки зникнення людей і неналежного поводження з за-
триманими, рівно як і випадки позбавлення життя без вироку 
суду. Тим не менше, Суд вважає, що самі по собі ці докази явно 
не достатні, щоб доповнити відсутність більш вагомих доказів 
того, що син п. Курт був дійсно позбавлений життя після ареш-

1 Ibid, р. 1177–1178.
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ту. Що стосується твердження заявниці про існуючу практику 
порушень inter alia ст. 2 ЄКПЛ, то Суд вважає, що достатніми 
доказами п. Курт підтвердити цього не може... З урахуванням 
викладеного, Суд вважає, що твердження заявниці про те, що 
Держава-відповідач не виконала своїх обов’язків по захисту 
життя її сина в зазначених обставинах, підпадає під дію ст. 5 
Конвенції»1.

Таким чином, ця справа показує, що спочатку Суд не ри-
зикнув віднести зниклих осіб до категорії суб’єктів можливого 
правопорушення щодо них за ст. 2 і поширив на них дію ст. 5. 
Разом з тим, досягненням Суду можна вважати те, що він виз-
нав близького родича зниклого можливим суб’єктом правопо-
рушення (щодо нього) ст. 3 ЄКПЛ. Суд ще не визначив чітко 
критерії встановлення такого правопорушення, як і критерії 
визнання жертвою родича зниклого, але формально окреслив 
ситуацію, яка може привести до визнання родича зниклого 
жертвою правопорушення за ст. 3: «Суд зазначає, що навіть 
якщо неналежне поводження має мінімальний характер, то в 
в цьому випадку воно підпадає під дію ст. 3... У зв’язку з цим 
Суд хотів би нагадати, що заявниця зверталася в прокуратуру 
в перші дні після зникнення сина. При цьому вона була переко-
нана, що її сина арештовано, оскільки бачила на власні очі його 
затримання. У подальшому, після тривалої відсутності сина, 
вона почала побоюватися за його безпеку, що видно з двох її 
скарг від 30 листопада і 15 грудня 1993 р. ...Проте, прокурор не 
приділив її зверненню серйозної уваги і віддав перевагу версії 
поліції про викрадення Ю. Курта силами КРП. У результаті, 
п. Курт залишилась наодинці зі своїм горем, будучи перекона-
ною в тому, що її син арештований і що про його подальшу долю 
немає ніякої офіційної інформації. Ця невизначеність мучила її 
протягом тривалого часу.

...Враховуючи викладені вище обставини, а також той факт, 
що заявниця, будучи матір’ю п. Курта, — жертви порушення 
прав людини, сама є жертвою байдужого ставлення властей до 

1 Ibid, р. 1182.
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її душевних мук і страждань, Суд вважає, що Держава-відпові-
дач порушила відносно заявниці ст. 3 Конвенції»1.

Проте, це рішення не стало прецедентом для вирішення 
подібних наступних справ. Більше того, у справі «Чакічі про-
ти Туреччини», рішення від 8 липня 1999 р.2, Суд навіть зробив 
незначний відступ від неї, мотивуючи це тим, що справа «Курт 
проти Туреччини» стосувалася виняткових обставин: «Суд за-
значив, що у справі «Курт проти Туреччини»... яка стосувала-
ся зникнення сина заявниці під час невизнаного затримання, 
було встановлено, що у відношенні заявника мало місце пору-
шення ст. 3, зважаючи на особливі обставини справи. Зокрема, 
це стосувалося того факту, що заявниця була матір’ю жертви 
серйозних порушень прав людини і сама була жертвою байду-
жості властей до її горя і страждань. Проте, справа «Курт про-
ти Туреччини» не встановлює в якості загального принципу, що 
члени сім’ї «зниклої особи» стають жертвами поводження, яке 
порушує ст. 3.

Чи є член сім’ї такою жертвою, залежить від особливих об-
ставин, які надають стражданням заявника ступінь і характер 
інший, ніж то є неминуче емоційне пригнічення у випадку 
серйозного порушення прав родича жертви. Відповідні елемен-
ти включають близькість родинних зв’язків — у цьому випад-
ку особливу вагу мають відносини «батько — дитина», ступінь, 
за яким член сім’ї став свідком оскаржених подій, втручання 
інших членів сім’ї у спробу одержати інформацію про «зник-
лого» і відповіді на їхні запити властей. Далі Суд надає особли-
вого значення тому, що суть такого порушення лежить не стіль-
ки в самому факті «зникнення» члена сім’ї, скільки в реакції і 
ставленні властей до такої ситуації, коли до неї прикута увага. 
Саме стосовно останнього родич може безпосередньо заявити, 
що став жертвою дій властей.

...У цій справі заявник був братом зниклої особи. На відміну 
від заявниці у справі «Курт проти Туреччини» він не був при-

1 Ibid, р. 1187–1188.
2 Ibid, Vol. 1999-ІV, р. 583–730.
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сутній, коли його брата арештовували, оскільки перебував зі 
своєю сім’єю в іншому місті. Також встановлено, що хоча за-
явник і мав відношення до відправлення запитів і звернень в 
державні інстанції, він не ніс всього тягаря цієї справи. Ініціа-
тиву в направленні 22 грудня 1993 р. звернення в Суд націо-
нальної безпеки Дійарбакіра взяв його батько, Т. Чакічі. На 
розгляд Суду не були винесені які-небудь обтяжливі наслідки 
відповіді властей. Отже, Суд не вбачає яких-небудь особливих 
обставин, які б свідчили про наявність додаткового порушення 
ст. 3 ЄКПЛ стосовно самого заявника. Відповідно, не було по-
рушення ст. 3 в цій справі стосовно заявника»1.

Натомість Суд визнав порушення ст. 2 щодо зниклої жер-
тви, оскільки він допустив, що «А. Чакічі ймовірно помер 
після невизнаного затримання силами безпеки, а отже, Суд 
вважав, що Держава-відповідач несе відповідальність за його 
смерть»2. У цій справі Суд відхилив посилання Уряду Туреч-
чини на справу «Курт проти Туреччини», в якій була визнана 
недостатність доказів щодо смерті сина заявниці після невиз-
наного затримання. Суд також визнав у справі «Чакічі проти 
Туреччини» порушення ст. 5, «оскільки жертва утримувалась в 
невизнаному затриманні за повної відсутності гарантій, вста-
новлених цією статтею, що становило особливо тяжке пору-
шення права особи на свободу і безпеку, гарантованого згада-
ною статтею»3.

У справі «Таш проти Туреччини», рішення від 14 листопада 
2000 р.4, Суд вирішив, що в разі зникнення особи після арешту 
держава не може без належного обґрунтування і надання пере-
конливих підтверджень посилатися на її втечу. Якщо до того 
ж не було проведено належне, ефективне розслідування і три-
валий час особа, що зникла, не знайдена, Суд допускатиме, що 

1 Ibid, р. 613.
2 Ibid, р. 610.
3 Ibid, р. 616.
4 [Електронний ресурс] / Сайт «Європейський суд з прав людини». Режим доступу : 
http:cmiskp.echr.coe.int/tkr.197...
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жертва загинула з вини держави, а отже, вбачатиме в її діях по-
рушення ст. 2 ЄКПЛ.

Критерій ефективного розслідування долі «зниклих людей» 
Суд вважає більш вагомим у встановленні порушення ст. 2 
ЄКПЛ, ніж навіть свідчення політичних діячів, представників 
громадськості, вчених, якщо останні не підкріплені вагомими 
доказами. У цьому контексті досить показовою є справа «Кіпр 
проти Туреччини», рішення від 10 травня 2001 р.1 По суті цієї 
справи власті Кіпру стверджували, що в результаті дій турець-
ких військових і поліцейських підрозділів число безвісти зник-
лих громадян Кіпру становило 1485 чоловік. Уряд Кіпру вима-
гав, щоб Суд встановив порушення ст. 2 ЄКПЛ. У цій справі 
голова «Турецької Республіки Північного Кіпру» п. Денкташ і 
проф. Я. Кючюк, який проходив у 1974 р. службу в якості офі-
цера турецької армії, заявляли, що турецька армія брала участь 
у масових вбивствах цивільного населення, що полонених тур-
ків-кіпріотів вбивали турецькі військові, а отже, зниклих осіб, 
скоріше за все, слід віднести до вбитих.

Позиція Суду зводилась до того, що він «не вважав дореч-
ним проводити оцінку кількості осіб, які підпадають під кате-
горію “безвісно зниклих”», як і того, що у його завдання «не 
входить дослідження доказів стосовно того, живі ці люди чи 
ні, чи вони були вбиті за обставин, відповідальність за які має 
покладатися на державу-відповідача»2. Натомість Суд виходив 
з того, що «власті держави-відповідача мали чітко визначене в 
ст. 2 зобов’язання по проведенню ефективного розслідування 
обставин, нерозривно пов’язаних із згаданим зникненням лю-
дей. Більше того, це зобов’язання слід було розуміти на пев-
ному етапі як постійне, виходячи з розуміння, що згадувані 
безвісти зниклі особи були позбавлені життя в результаті зло-
чинів, строк давності на які не поширюється»3.

1 European Court of Human Rights. Reports of Judgments and Decisions, Vol. 2001-
IV. — P. 1–478.
2 Ibid, р. 37.
3 Ibid, р. 39.
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Виходячи зі свідчень у справі про вбивства так званих без-
вісти зниклих, «Суд вважав їх недостатніми для встановлення 
відповідальності держави-відповідача за смерть кого-небудь із 
безвісти зниклих осіб. Це чиста здогадка, що когось із безвісти 
зниклих осіб було вбито»1, але принципово важливим є «роз-
гляд справи в контексті процедурних зобов’язань Договірних 
Сторін відповідно до ст. 2 охороняти право на життя...

Суд нагадує, що немає доказів того, що кого-небудь із без-
вісти зниклих було незаконно вбито. Разом з тим, на думку 
Суду, і це має відношення до цієї справи, згадане вище про-
цедурне зобов’язання також передбачає доказ спірного тверд-
ження про те, що особа, яку останній раз бачили затриманою 
під вартою повноважними представниками держави, зникла 
потім за обставин, які можуть вважатися загрозливими для 
життя»2.

У цій справі Суд також підкреслив, що у випадку зі зник-
ненням людей не тільки свідчення осіб не можуть вважатися 
вирішальними, а й розслідування авторитетних міжнародних 
органів і організацій, які не відносяться до структури Суду: 
«Суд погоджується.., що процедурні зобов’язання держави-від-
повідача стосовно порушеної проблеми не можуть зводитися 
лише до внеску в розслідування, яке проводить Комітет ООН 
по безвісти зниклим особам... Суд зазначає, що хоча застосо-
вані вказаним Комітетом форми роботи, без сумніву, корисні 
для досягнення гуманітарних цілей, на що вони, власне, і спря-
мовані, ці форми самі по собі недостатні, щоб відповідати ви-
могам проведення ефективного розслідування, як то випливає 
зі ст. 2 ЄКПЛ, особливо з врахуванням вузьких рамок слідчих 
дій, які проводить цей орган»3. Взявши до уваги всі обстави-
ни, Суд визнав у цій справі «тривале порушення ст. 2 ЄКПЛ в 
тому, що стосується нездатності властей держави-відповідача 
провести ефективне розслідування з метою встановити міс-

1 Ibid, р. 39.
2 Ibid, р. 40.
3 Ibid, р. 41.
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цезнаходження і долю безвісти зниклих людей з числа греків-
кіпріотів, які зникли а обставин, загрозливих для життя»1.

У справі «Кіпр проти Туреччини» Суд ще не відповів на пи-
тання про відповідальність за зникнення людей, які до цього 
були під контролем держави. По суті,, сам факт зникнення він 
зняв з обговорення, відмовившись акцентувати увагу не тільки 
на кількості зниклих, а й на тому, яка їх доля, заявивши, що 
в його завдання не входить встановлення, живі ці люди чи ні, 
вони вбиті за обставин, коли відповідальність покладається на 
державу-відповідача. Суд сконцентрував свою увагу на ефек-
тивності розслідування, де він уже мав певні досягнення при 
вирішенні справ за ст. 3 ЄКПЛ. Це занадто звужувало аналіз 
правових наслідків у результаті зникнення людей, які до цьо-
го були під контролем властей держави-відповідача. Суд від-
мовився брати до уваги свідчення про вбивство таких людей, 
оскільки тоді ефективністю розслідування не можна було 
обмежитися. Віз визнав порушення ст. 2 ЄКПЛ, замінивши 
вбивство менш зобов’язуючим визначенням: «безвісти зниклі 
особи за обставин, загрозливих для життя».

Таке рішення було певним відходом як від уже зайнятої до 
цього позиції Судом, так і від більш-менш очевидної практики 
міжнародного судочинства. У справі «Тімурташ проти Туреч-
чини», рішення від 13 червня 2000 р.2, Суд досить чітко і де-
тально пояснив, чому він не може керуватися своїм рішенням 
у справі «Курт проти Туреччини» (в якій він відмовився роз-
глядати справи щодо зникнення людей за ст. 2 ЄКПЛ і більше 
того, відніс такі справи до предмету ст. 5). Суд мотивував таке 
рішення тим, що в подібних справах заявники здебільшого ке-
руються припущеннями, здогадками, домислами, а це є пред-
метом саме ст. 5 ЄКПЛ.

У справі «Тімурташ проти Туреччини» Суд вирішив «по-
вернути» проблему зниклих людей у сферу дії ст. 2 ЄКПЛ. 
При цьому він визначив відмінність цієї справи від «Курт 

1 Ibid.
2 Ibid. Vol. 2000-VI, pp. 303–395.
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проти Туреччини»: 1) після арешту і зникнення пройшло 
шість з половиною років, а в справі «Курт проти Туреччини» 
чотири з половиною роки; Суд вважав, що фактор часу має 
значення, хоч і не вирішальне; 2) у справі «Курт проти Ту-
реччини» заявниця стверджувала, що її син зник за обставин, 
що загрожують його життю, а Уряд заперечував його арешт; 
у цій справі А. Тімурташ був затриманий владою за умов, що 
викликають відповідальність держави, чого не міг спросту-
вати Уряд; і, нарешті, 3) у ситуації справи «Курт проти Ту-
реччини» не було очевидним, що власті в чомусь підозрювали 
жертву, у цій справі А. Тімурташа звинувачували в підривній 
діяльності на стороні ПКК.

На цих підставах Суд зробив висновок, що А. Тімурташ 
був імовірно вбитий1. А тому таке зникнення Суд розглядав в 
рамках ст. 2 ЄКПЛ і дійшов висновку, що вона була порушена. 
Подібний підхід повністю узгоджується зі світовою практикою, 
яка розглядає зникнення людей у контексті права на життя, а 
не лише в контексті ефективності розслідування.

Так, наприклад, у справі «Веласкес Родрігес» Міжамери-
канський суд з прав людини в рішенні від 29 липня 1988 р. 
вкотре підтвердив свою позицію, що насильницьке зникнення 
є порушенням права на життя. Суд висловив свою аргумента-
цію з цього приводу: «Практика зникнення нерідко передбачає 
позасудові розправи з наступним укриттям тіла з метою лікві-
дації доказів злочину і забезпечення безпеки відповідальних 
осіб. Це складає кричуще порушення права людини на життя»2. 
У такому ж дусі тлумачила зникнення людей Комісія ООН з 
прав людини: «Державні власті повинні вживати конкретні й 
ефективні заходи з метою запобігання зникненню людей, що, 
на жаль, стало нерідким явищем, яке веде до свавілля і розп-
рави над людьми. Більше того, держави повинні створювати 
ефективні структури і процедури для проведення ретельного 
розслідування всіх справ, пов’язаних зі зникненням людей за 

1 Ibid, p. 331.
2 Velasquez Rodrigues. Judgement of 29 july 1989. C428ILM/1989. 294, para 157.
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обставин, які можуть вважатися порушенням права людини на 
життя1.

На такі, можливо, не принципові, але все таки розходження, 
Суд мав дати відповідь, оскільки відчувалось, що багато питань 
для юридичної громадськості (в рецензіях, інтерв’ю, інших по-
дачах ЗМІ) не було знято. У цьому контексті суттєво важли-
вим було рішення Суду у справі «Орхан проти Туреччини» від 
18 червня 2002 р.2, в якому він, пославшись на свої попередні 
рішення («Салман проти Туреччини», «Чакічі проти Туреччи-
ни», «Ертак проти Туреччини», «Тімурташ проти Туреччини», 
«Курт проти Туреччини», «Чічек проти Туреччини», «Кеміль 
Кіліч проти Туреччини» і «Магмут Кайа проти Туреччини»), 
достатньо чітко відповів на ряд питань застосування ЄКПЛ до 
безвісти зниклих людей, які попередньо знаходились під конт-
ролем державних органів.

По-перше, Суд зазначив, що тягар доведення стану затрима-
ної, арештованої чи такої, що знаходиться під іншим контролем 
держави, особи покладається на державу: «Коли інформація 
про події, що розглядаються, цілком чи переважно знаходиться 
у володінні властей, як у випадку, коли знаходяться під їх кон-
тролем затримані, існує сильна презумпція того, що поранення 
і смерть були одержані під час перебування під вартою. Таким 
чином, тягар доведення може розглядатися як такий, що пок-
ладає на владу обов’язок по наданню задовільного і переконли-
вого пояснення»3.

По-друге, Суд виділив фактори, які дають підставу застосо-
вувати ст. 2 ЄКПЛ, окрім статей 3 і 5: «Заявник скаржиться на 
порушення ст. 2 ЄКПЛ у тому, що після затримання Орханів 

1 The General Comments of the Human Rights Committeе. № 6, 16 ses; 36 ses. GA UNO, 
U. N. Doc. Supp. 40 (A/37/40) annex V, p. 1.
2 [Електронний ресурс] / Сайт «Європейський суд з прав людини». Режим досту-
пу : http://cmiskp.echr.int/tkp197/view.asp?item=@portal=hbkm@action=html@highlig
ht=Orhan%20%7c%20v.%20%7%20Turkey%20%7%2025656/94@sessionid=78006114@
skin=hudo
3 Ibid, pаrа 327.
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силами безпеки вони зникли і, мабуть, померли під час триман-
ня під вартою. Уряд заперечує цю заяву.

...У згаданому вище рішенні у справі «Тімурташ проти Ту-
реччини» Суд вказав на таке (пп. 82–83): ...якщо особа береться 
під варту у доброму здоров’ї, але при звільненні вона знайдена 
пораненою, обов’язком Держави є надання достовірного пояс-
нення того, чим викликані пошкодження, ненадання якого веде 
до виникнення питання про порушення ст. 3 ЄКПЛ...

...Аналогічним чином ст. 5 покладає обов’язок на Держа-
ву надати пояснення місцезнаходження будь-якої затриманої 
особи, яка таким чином попала під контроль властей.

...Питання про те, чи потягне ненадання властями вірогідно-
го пояснення того, що трапилось із затриманим, за відсутності 
тіла, виникнення питання про порушення ст. 2 ЄКПЛ, зале-
жить від усіх обставин справи, і, зокрема, від наявності достат-
ніх доказів, заснованих на конкретних елементах, на підставі 
яких можна зробити висновок про те, що відповідно до сукуп-
ності стандартів доведення затриманий імовірно помер під час 
тримання під вартою...

У цьому сенсі період часу, що пройшов з моменту взят-
тя особи під варту, не будучи вирішальним, має значення як 
здатний служити доказом і повинен братися до уваги. Необ-
хідно погодитися з тим, що чим більше часу проходить без 
повідомлень про затриманого, тим більша ймовірність того, 
що він чи вона померли. Тривалість часу може, таким чином, 
до певної міри вплинути на значимість інших елементів опо-
середкованих доказів для прийняття висновку про те, що 
особа може вважатися мертвою. Щодо цього Суд вважає, що 
така ситуація ставить питання, яке виходить за межі лише не-
правомірного тримання на порушення ст. 5. Таке тлумачення 
відповідає ефективному захисту права на життя, передбаче-
ному ст.. 2, яка ставить його в ряд основоположних положень 
Конвенції»1.

1 Ibid, pаrа 328. Див. також: «Timurtas v. Turkey», pаrа 82–83.
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По-третє, Суд вкотре пояснив, чому він не вважав за по-
трібне застосувати ст. 2 в ситуації зі зникненням жертви у 
справі «Курт проти Туреччини»: «Суд вважає, що є ряд еле-
ментів, які відрізняють цю справу («Орхан проти Туреччи-
ни». — В. Б.) від таких справ, як «Курт проти Туреччини»..., в 
якій Суд дійшов висновку, що не було достатньо переконли-
вих свідчень того, що син заявниці помер під час перебуван-
ня під вартою. Юзейіра Курта бачили останній раз в оточенні 
солдат в його селі, в той час як Орханів бачили останній раз, 
коли їх забирали власті у невідомому напрямку, за що несе 
відповідальність Держава. Крім того, ряд елементів вказує на 
те, що Курт перебував під підозрою у властей; є прямі докази 
того... що Орхани розшукувались властями. Виходячи із за-
гального контексту ситуації на південному сході Туреччини в 
1994 р., жодним чином не можна відкидати того, що невизнан-
ня затримання такої особи являло б загрозу життю... Також 
необхідно нагадати, що Суд вказував у прийнятих раніше рі-
шеннях, що вади, які підривають ефективність захисту кримі-
нального права на південному сході в період, що розглядаєть-
ся, який має відношення до цієї справи, дозволили чи сприяли 
безкарності представників сил безпеки за вчинені ними дії... 
Така відсутність відповідальності особливо проявилась у цьо-
му контексті, свідченням чого є те, що жандарми знали мало 
про дії військових під час проведення операції, а також те, що 
у них не було контролю над військовими та їх оперативною 
діяльністю.

...З вказаних вище причин і беручи до уваги те, що інформа-
ція про місцезнаходження Орханів відсутня протягом майже 
8 років, Суд робить висновок, що Орхани повинні презюму-
ватися померлими після невизнаного затримання силами без-
пеки. Отже, Держава-відповідач несе відповідальність за їхню 
смерть. Беручи до уваги те, що власті не надали ніяких пояснень 
тому, що трапилось з Орханами після затримання, і те, що вони 
не посилаються на обґрунтованість застосування смертельної 
сили своїми агентами, то відповідальність за смерть Орханів 
повинна нести Держава-відповідач...
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...Відповідно, ст. 2 Конвенції порушена у відношенні до Ор-
ханів»1.

Вказані рішення Суду («Тімурташ проти Туреччини», «Ор-
хан проти Туреччини» та ін.) стали базовими в доведенні від-
повідальності держави за імовірну смерть зниклих людей після 
затримання чи арешту. У кожному з наступних рішень по спра-
вах він керувався встановленими стандартами у ситуаціях, що 
вирізнялись фактами, але були подібними щодо долі безвісти 
зниклих осіб. У цьому контексті важливим для утвердження 
судової практики Суду було вирішення справ за заявами гро-
мадян Росії проти Росії: «Базоркіна проти Росії», «Умакаєва 
проти Росії» та ін.

У справі «Базоркіна проти Росії», рішення Суду від 27 липня 
2006 р.2, заявниця стверджувала, що її син зник після затриман-
ня російськими військовослужбовцями (п. 3), що власті несуть 
відповідальність за зникнення і вбивство її сина Х.-М. Яндієва. 
Вона послалась на відомі обставини його затримання, чіткий 
наказ старшого офіцера російської армії стратити її сина (заяв-
ниця, мати Х.-М. Яндієва Ф. Базоркіна надала Суду відеозапис, 
на якому офіцер, який допитував її сина, кинув репліку: «За-
беріть його, до чорта, добийте його, лайно, — ось і весь наказ. 
Заберіть його, чорти б його побрали. Давай, давай, давай, роби, 
забери його, добий, пристрели під три чорти... (п. 16)». — В. Б.) і 
тривалий період часу, протягом якого не встановили місцезна-
ходження її сина. На її думку, Уряд не надав достовірної інфор-
мації про те, що з ним сталося після допиту, і що немає жодних 
записів про те, що Яндієва тримали під вартою у фільтраційно-
му пункті... чи інших місцях, або що він одержав медичну допо-
могу і т. д. (п. 99)»3.

1 Orhan v. Turkey, para 330–332.
2 [Електронний ресурс] / Сайт «Європейський суд з прав людини». Режим доступу : 
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=18portal=hbkm@action=html@highlig
ht=Bazorkina%20%7%20Russia%20%7%2069481/01@sessionid=82564533@skin=hudoc-
en
3 Ibid, pаrа 3, 16, 99.
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Уряд не заперечував, що Х.-М. Яндієва було затримано і що 
він зник після затримання. Але він заперечував, що Х.-М. Янд-
фєва було вбито агентами держави. Уряд надав на підтверджен-
ня своєї позиції численні висновки експертів і показання свід-
ків, які стверджували, що після допиту Х.-М. Яндієва відвели 
в бік, а потім забрали у «фільтраційний пункт». Слова офіцера 
Уряд охарактеризував як емоційні, але виправдану реакцію на 
провокаційну поведінку затриманого, але їх не можна сприй-
мати як належний наказ, відданий командиром підлеглим. За 
версією Уряду факт смерті Яндієва не було встановлено після 
слідства і в нього були серйозні підстави для втечі.

Оскільки в цій справі було порушене питання по ч. 2 ст. 2 
ЄКПЛ («Позбавлення життя не розглядається як таке, що 
вчинене на порушення цієї статті, якщо воно є наслідком 
виключно необхідного застосування сили:... b) для здійснення 
законного арешту або для запобігання втечі особи, яку закон-
но тримають під вартою»...), то Суд мав дати відповідь і на цей 
аспект проблеми. Його дії Суд мотивував положеннями ст. 2 
ЄКПЛ і стандартами, що випливають з його судової практи-
ки: ст. 2 охороняє право на життя і встановлює ті обставини, 
за яких позбавлення життя може бути виправдано; це одна із 
основоположних норм ЄКПЛ, стосовно якої не дозволяються 
ніякі застереження; ця норма оберігає основні цінності демок-
ратичних суспільств, які утворюють Раду Європи; обставини 
правомірного позбавлення життя мають тлумачитися суворо 
обмежено; об’єкт і ціль ЄКПЛ вимагають, щоб ст. 2 тлумачи-
лася і застосовувалася лише таким чином, за яким передба-
чені нею гарантії мають бути практичними і ефективними; 
позбавлення життя Суд має перевірити найбільш ретельним 
чином; при перевірці Суд має брати до уваги не лише дії аген-
тів держави, а й всі обставини справи; затримані перебува-
ють у вразливому становищі, а тому на владу покладається 
обов’язок із їхнього захисту; у випадку, коли особа помирає 
чи зникає після затримання, на владу покладається обов’язок 
дати звіт щодо особливо суворого характеру поводження із 
затриманим та ін.



427

2. Критерії та стандарти застосування ст. 2 ЄКПЛ

Підсумовуючи основні критерії і стандарти, якими Суд має 
керуватися під час розгляду подібних справ, він нагадав: «Там, 
де розглядаються події, які в цілому або в переважній частині 
знаходяться у винятковому віданні властей, як у випадках з 
особами, які перебувають під їхнім контролем під час триманні 
під вартою, виникають серйозні припущення про фактичні об-
ставини, які мали місце у зв’язку з пошкодженнями і смертю, 
які трапилися під час тримання під вартою. Таким чином, мож-
на вважати, що тягар доведення і забезпечення задовільних і 
переконливих пояснень лежить на властях (п. 105)»1.

Крім того, Суд нагадав, що він прийматиме від держави по-
яснення, якщо воно ґрунтується на стандарті «поза розумним 
сумнівом», тобто випливає із співіснування достатньо обґрун-
тованих, чітких і взаємно підтверджуючих умовисновків або 
аналогічних неспростовних презумпцій факту.

Проаналізувавши всі докази, факти і обставини в цій справі, 
Суд дав таку відповідь на питання, чи можна вважати зникло-
го Х.-М. Яндієва померлим: виходячи зі стандартів, сформу-
льованих у справі «Тімурташ проти Туреччини» (див. вище 
пп. 82–83 справи), «Суд виділяє в цій справі ряд дуже важли-
вих елементів, які слід взяти до уваги при визначенні того, чи 
може Х.-М. Яндієв вважатися померлим і чи несуть за це від-
повідальність власті. Перш за все Уряд не заперечує того, що 
він був затриманий 2 лютого 2000 р. під час проведення анти-
терористичної операції в с. Алхан-Кала. По-друге, відеозапис 
і численні показання свідків, які містять матеріали кримі-
нальної справи, підтверджують, що його допитував старший 
офіцер, який наприкінці допиту сказав, що Яндієва має бути 
страчено. Чи можуть його слова бути витлумачені як справж-
ній наказ вищестоящої особи, оспорюється сторонами. Проте 
не виникає сумніву в тому, що за обставин цієї справи така 
ситуація могла справедливо вважатися як така, що загрожує 
життю затриманого. По-третє, з 2 лютого 2000 р. немає ніяких 

1 Ibid, pаrа 105.
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новин, які заслуговують на довіру, про сина заявниці. Докази 
протилежного, які містять матеріали кримінальної справи, на 
які посилається Уряд, дуже слабкі, оскільки жодний із свідків, 
які стверджують, що бачили Яндієва після лютого 2000 р., не 
знали його достатньо добре, і обидва свідчили, що просто миг-
цем побачили на віддалі людину, схожу на нього. Навпаки, що 
стосується його сім’ї, однокурсників та інших затриманих того 
самого дня, ніхто з них не бачив його і нічого не чув про нього 
з 2 лютого 2000 р. Його ім’я не вказано в жодному із журналів 
реєстрації обліку тих, хто тримається під вартою. І, нарешті, 
Уряд не надає ніякого прийнятного пояснення тому, що трапи-
лося з Х.-М. Яндієвим після його затримання. Версії про те, що 
він втік чи був вбитий під час засади, не дістали підтвердження 
під час розслідування (п. 110)»1.

Виходячи з вказаних чотирьох основних обставин, а та-
кож беручи до уваги критерій тривалості («протягом більше 
ніж шести років відсутня будь-яка інформація про місцезна-
ходження Яндієва»), «Суд допускає, що він може вважати-
ся померлим після невизнаного затримання. Отже, має місце 
відповідальність держави-відповідача. Беручи до уваги те, що 
власті не посилаються на які-небудь обґрунтування застосу-
вання смертельної сили своїми агентами, відповідальність за 
нього має понести держава-відповідач»2. Суд визнав у цій си-
туації порушення ст. 2 ЄКПЛ.

Слід зазначити, що практично в усіх таких справах Суд зна-
ходив порушення ст. 2 ЄКПЛ і в частині непроведення ефек-
тивного розслідування справи. Але тут важливо констатувати 
факт, що зникнення таких осіб він вже більше не обмежував 
сферою дії ст. 5 ЄКПЛ, а підходив більш жорстко до пояснень 
держави щодо зниклих попередньо затриманих і в переважній 
більшості ситуацій визнавав їх «померлими після невизнаного 
затримання, а також відсутності “захисту права на життя”».

1 Ibid, pаrа 110.
2 Ibid, 111.
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Так, в майже аналогічній наведеній вище справі «Імакаєва 
проти Росії», рішення Суду від 9 листопада 2000 р.1, заявниця 
стверджувала, що «її син, а потім чоловік “зникли” після затри-
мання російськими військовослужбовцями в Чечні», що вони 
«були незаконно вбиті агентами держави»2, оскільки «протя-
гом 5 років з моменту затримання немає ніякої інформації про 
місцезнаходження і прийнятного пояснення факту зникнен-
ня». Заявниця звернула увагу Суду на особливі характеристи-
ки індивідуальних зникнень в Чечні, згідно з якими багатьох 
затриманих військовими чи силами безпеки згодом знаходять 
мертвими без надання яких-небудь реєстраційних записів про 
їхнє затримання чи звільнення.

Уряд вважав, що немає підстав для розслідування справи за 
таким звинуваченням, оскільки «обставини викрадення сина 
заявниці і його подальше місцезнаходження розслідуються, і 
те, що він мертвий, не встановлено (п. 138)».

Суд, керуючись аргументами, які він висловив у справі «Ба-
зоркіна проти Росії», взявши до уваги «інформацію про фено-
мен “зникнення” в Чечні, дійшов висновку про правомірність 
вважати сина заявниці померлим після невизнаного затриман-
ня, про відповідальність держави-відповідача у зв’язку з цим і 
про те, що мало місце порушення ст. 2 Конвенції» (п. 142).

Таким чином, не знімаючи можливої відповідальності дер-
жави-відповідача за статтями 3 і 5 ЄКПЛ у випадку зникнен-
ня арештованих чи затриманих осіб, Суд не виключав більше 
і можливості застосування ст. 2 ЄКПЛ, як до осіб, що можуть 
вважатися померлими після невизнаного затримання. У кож-
ному з таких випадків має виникати питання, чи було пору-
шення цієї статті в частині неефективного розслідування.

Загалом же зниклі особи, за певних обставин, можуть бути 
підставою для розгляду, чи були порушення ст. 2 ЄКПЛ, що-
найменше в трьох аспектах: а) порушення права на життя; б) 

1 European Court of Human Rights. Reports of Judgments and Decisions, Vol. 2006-XIII, 
pp. 277–313.
2 Ibid, p. 281.
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порушення зобов’язання розслідувати ефективно (як і швидко, 
ретельно, неупереджено, незалежно) і публічно можливе пору-
шення права на життя; в) порушення позитивного зобов’язання 
захищати життя.

Право на життя: чи можливі винятки? Незважаючи на 
прийняття Протоколу № 6 до ЄКПЛ, який скасовує смертну 
кару в мирний час, і Протоколу № 13, який скасовує смертну 
кару взагалі, із забороною такого засудження, покарання чи 
страти, питання можливих винятків до права на життя про-
довжує обговорюватися. Цьому є кілька причин. По-перше, 
право на життя, як уже зазначалося, не слід обмежувати сфе-
рою смертної кари чи її відсутності. По-друге, навіть коли до-
слідники цього питання все будуть зводити до смертної кари, 
вони повинні брати до уваги ситуацію з тими країнами, які ще 
ці протоколи не ратифікували (шостий — лише Росія). По-
третє, у багатьох випадках дослідники судових рішень вико-
ристовують практику Суду періоду до вступу в силу прото-
колів № 6 і 13 чи у випадку, коли ці протоколи не діяли щодо 
окремих країн.

При цьому в кожному конкретному випадку слід звертати 
увагу, на вирішення якого питання були спрямовані зусилля 
Суду. Так, наприклад, у справі «Оджалан проти Туреччини», 
рішення від 13 березня 2003 р.1, заявник порушив ряд питань, 
які стосуються винятків, зазначених у ст. 2: про неможливість 
застосування смертної кари, передбачену ст. 2, через заборону 
неналежного покарання ст. 3; про те, чи може держава поси-
латися на винятки, зазначені в ч. 2 ст. 2 в поясненні вбивства 
особи після формального скасування смертної кари; чи мож-
на вважати, що після вступу в силу практика держав відмінила 
положення ст. 2 ЄКПЛ в частині смертної кари та ін.

Не зовсім відповідною ЄКПЛ була і позиція Уряду, який 
значно ширше тлумачив винятки ст. 2, ніж то передбачено в 
ЄКПЛ. Формально посилаючись на скасування смертної кари, 
окрім як в періоди війни, загрози війни чи тероризму, Уряд ро-

1 www.unher.org/refworld/country ECHR «Tur» 3e7/a9d84, o.html
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зумів слово «окрім» по-своєму, в такий спосіб, що під ці загрози 
можна було підвести будь-які дії на порушення громадського 
порядку. Саме це насторожило заявника і дало йому підставу 
конструювати своє бачення можливого порушення ст. 2 і засто-
сування винятків, передбачених в ній.

Суд зняв проблему можливого застосування винятку, пе-
редбаченого в п. 1 ст. 2 ЄКПЛ («інакше, ніж на виконання 
смертного вироку...»), на підставі наявних матеріалів справи, 
законодавства і судової практики Туреччини періоду після під-
писання і вступу в силу для неї Протоколу № 6. Але залишило-
ся ряд питань, на які Суд мав дати відповідь, зокрема: чи мож-
на розуміти положення ст. 3 так, що вони скасовують винятки 
ст. 2 ЄКПЛ; чи дає практика відмови держав від смертної кари 
підстави вважати, що вони скасували положення ст. 2 в цій час-
тині; чи діють стандарти, визначені Судом до прийняття прото-
колів № 6 і 13 в нових умовах та ін.

Суд дав суто правову оцінку таким питанням, а саме: 1) стат-
ті 2 і 3 слід розглядати, як такі, що не суперечать одна другій 
(якщо ст. 2 дозволяє смертну кару, то ст. 3 не може її скасувати); 
2) практика держав щодо застосування винятку, передбачено-
го в п. 1 ст. 2, може зняти актуальність самого цього винятку, 
але не анулює вказане положення статті, оскільки самі держа-
ви висловили рішучість робити це шляхом укладення нових 
угод; 3) судова практика Суду має розглядатися у світлі нових 
обставин, а, отже, «такий зазначений розвиток дає підстави 
вважати про наявність сигналу на необхідність домовленості 
Договірних Держав про скасування або, щонайменше, модифі-
кацію другого речення п. 1 ст. 2, особливо з огляду на той факт, 
що Договірні Держави зараз підписали Протокол № 6 і що він 
ратифікований сорока однією Державою» (п. 196).

Слід мати на увазі, що практична відмова Держав вдаватися 
до винятку, передбаченого в другому реченні п. 1 ст. 2 ЄКПЛ, 
і договірне закріплення її в протоколах № 6 і 13, дає підстави 
вважати, що де-юре і де-факто це положення більше не діє для 
переважної більшості держав Європи. Але оскільки незначна 
меншість ще не приєдналась до вказаних протоколів, то і за-
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тримується договірна модифікація п. 1 ст. 2 ЄКПЛ. Натомість 
можна вважати, що смертна кара вилучена з європейського 
правопорядку не тільки в мирний, а й у воєнний час. Окремі 
країни, які не зробили цього (не приєднавшись до переважної 
більшості) випадають із цього правопорядку, але не складають 
його виняткову частину і не можуть модифікувати його до 
своїх особливих обставин.

Залишились винятки до права на життя за п. 2 ст. 2 ЄКПЛ, 
які в основному стосуються форс-мажорних, нездоланних об-
ставин. Названі в трьох підпунктах (а, b і с) п. 2 ст. 2 винятки 
слід сприймати, по-перше, як вичерпні і, по-друге, як можливі 
в дуже обмеженому розумінні. Не всі три підпункти винятків 
однаково повно забезпечені виробленими Судом стандартами. 
Сам Суд, фактично, відмовився розробити такі стандарти на 
всі можливі випадки: «Суд вважає, що винятки, передбачені 
п. 2 ст. 2, вказують на те, що зазначене положення поширюєть-
ся на навмисне позбавлення життя, але не стосується виключ-
но його. Як зазначила Комісія, прочитання тексту ст. 2 в його 
цілісності свідчить, що п. 2 не містить базового визначення 
випадків, за яких дозволяється навмисно позбавити життя 
людину, але описує ситуації, за яких дозволяється застосувати 
силу, що може призвести, як ненавмисний наслідок, до позбав-
лення життя. Однак застосування сили має бути не більш ніж 
“виключно необхідним” для досягнення однієї з цілей, зазначе-
них у підпунктах (а), (b) або (с)»1.

Сам зміст вказаних підпунктів п. 2 ст. 2 текстуально відоб-
ражений так, що не зрозуміло, про що йдеться: «умисне поз-
бавлення» чи «ненавмисне позбавлення». Прочитання слів: 
«виключно необхідного застосування сили», дає деякі підста-
ви говорити про «умисність», але ситуації, визначені в трьох 
підпунктах говорять про те, що в їх появі можлива така динамі-
ка, що фактор «умислу» може не скластися на момент застосу-
вання сили. Коли Суд вперше зіткнувся з такою проблемою, він 

1 Publications of the European Court of Human Rights. Series A. Judgments and Decisions. 
Vol. 524, p. 46.
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послався на практику Комісії з прав людини, яка чи не вперше 
вийшла на подібну ситуацію в справі «Кетлін Стюарт про-
ти Сполученого Королівства», рішення від 10 липня 1984 р.1. 
У п. 2, — вирішила Комісія, — чітко не зазначається — це поло-
ження покриває лише навмисні чи ненавмисні, чи обидва типи 
позбавлення життя. У цій справі це питання виникло, оскіль-
ки Держава-відповідач заявила, що ст. 2 поширюється лише на 
умисні дії і не стосується недбалих (необачних) чи випадкових 
дій»2.

Варто зазначити, що Уряд Великої Британії в своєму ро-
зумінні ситуації спирався, в тому числі, і на рішення Комісії, 
зокрема «Х проти Бельгії» (справа № 2758/66), в якій вона ви-
рішила, що ст. 2 має розумітися як така, що не охоплює неумис-
них убивств3. Але згодом Комісія змушена була уточнити свою 
позицію, оскільки, якщо вилучити зі сфери дії статті неумисні 
вбивства, вилучається і необхідність позитивних зобов’язань 
держави в запобіганні можливостей таких вбивств, як і самі 
неумисні вбивства не підпадатимуть під дію ЄКПЛ. У справі 
«Х проти Сполученого Королівства», рішення від 12 липня 
1978 р., в якій йшлося про ненавмисне вбивство дитини в ре-
зультаті вакцинації, Комісія дійшла такого висновку: «Комісія 
вважає, що перше речення ст. 2 передбачає ширші зобов’язання 
держави, ніж ті, що містяться в другому реченні. Положення, 
що «право кожного охороняється законом» змушує Державу 
не лише утримуватися від «умисного» позбавлення життя, а 
більше того, вжити необхідних заходів для його захисту»4.

Повертаючись знову до справи «Кетлін Стюарт проти 
Сполученого Королівства», слід зазначити, що в ній Комісія 
вважала, що розуміння тлумачення сфери захисту, передбаче-

1 European Commission of Human Rights. Decisions and Reports. Vol. 39, p. 162–185.
2 Ibid, p. 169.
3 Application № 2758/66. — In Yearbook of the European Convention of Human Rights. 
Vol. XII, 1969, p. 174 (192).
4 European Commission of Human Rights. Decisions and Reports. Vol. 14, p. 32 (131–
139).
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ного ст. 2, як такої, що проходить поза умисним позбавленням 
життя, воно випливає зі слів і структури ст. 2. Зокрема, винят-
ки, перелічені в п. 2, вказують, що ці положення не пов’язані 
винятково з умисним вбивством. Будь-яке інше тлумачення 
буде важко узгодити з об’єктом і метою ЄКПЛ або з чітким 
тлумаченням загального зобов’язання захистити право на жит-
тя. На думку Комісії, якщо розглядати текст ст. 2 в цілому, ви-
являється, що п. 2 переважно не визначає ситуацій, коли дозво-
ляється умисне вбивство індивіда, але визначаються випадки, 
коли дозволяється «застосування сили», що може мати резуль-
татом і неумисне застосування сили, яке призвело до позбав-
лення життя. Застосування сили, яке призвело до позбавлення 
життя, має бути «абсолютно необхідним для досягнення мети 
за кожним з трьох підпунктів (а), (b) чи (с) і, таким чином, 
виправданим з врахуванням можливих ризиків для людського 
життя»1.

Таким чином, основоположним для кожного із трьох випад-
ків — винятків позбавлення життя, зазначених в підпунктах п. 
2 ст. 2 ЄКПЛ, є критерій «абсолютної необхідності».

Виявилося, що застосування Судом критерію «необхід-
ності» до того, як він почав розглядати його застосування для 
цілей ст. 2 ЄКПЛ (для захисту моралі, в інтересах національ-
ної та громадської безпеки та ін.), було б не зовсім прийнятним 
для цілей захисту «права на життя». Якщо у перших випадках 
для втручання достатньо було критерію «необхідності в демок-
ратичному суспільстві», то в питаннях винятків позбавлення 
життя цей критерій був занадто м’яким і дозволяв поширювати 
винятки на ситуації довільного використання сили. Критерій 
«необхідності в демократичному суспільстві» Судом сформу-
льований як стандарт і як обмежувальне застереження щодо 
застосування статей 8–11 ЄКПЛ (другий пункт) і третій пункт 
ст. 2 Протоколу № 4. Він є необхідним при застосуванні обме-
жень за цими статтями поряд з такими принципами, як свобода 
розсуду, пропорційність, еволютивне тлумачення, менш обме-

1 Ibid, Vol. 39, p. 170.
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жувальна альтернатива і доктрина заспокоюючого ефекту. Для 
застосування всіх вказаних статей критерій «необхідності» має 
певні співпадаючі властивості, які були сформульовані в судо-
вій практиці таким чином:

«Суд зазначив, що хоч слово «необхідно» не є синонімом 
слова «незамінно», воно разом з тим не має такої гнучкості як 
слова «допустимо», «звичайно», «доцільно», «розумно» або «ба-
жано» і що воно припускає існування «невідкладної соціальної 
потреби»»1. Певні нюанси, які вимога необхідності мала для за-
стосування окремих статей ЄКПЛ, Суд визначав у відповідних 
справах: ст. 8 («Сілвер та інші проти Сполученого Королівства», 
рішення від 25 березня 1983 р., п. 97), ст. 9 («Митрополитська 
церква Бессарабії та інші проти Молдови», рішення від 13 груд-
ня 2001 р., пп. 119 і 121), ст. 10 («Уінгроу проти Сполученого 
Королівства», рішення від 25 листопада 1996 р., п. 53), ст. 11 
(«Соціалістична партія та інші проти Туреччини», рішення від 
25 травня 1998 р., п. 49), ст. 2 Протоколу № 4 («Луордо проти 
Італії», рішення від 17 липня 2003 р., пп. 96–97) та ін.

Але вироблені Судом стандарти «необхідності для засто-
сування обмежень у вказаних статтях виявилися недостатні-
ми для застосування винятків за п. 2 ст. 2 ЄКПЛ і, зокрема, за 
умов застосування сили. Тому Суд визначив: «У зв’язку з цим 
використання терміну «виключно необхідне» («абсолютно не-
обхідне». — В. Б.) в п. 2 ст. 2 вказує на потребу в застосуванні 
суворішого та вагомішого критерію необхідності, ніж зазвичай 
застосовується при визначенні того, чи дії держави є «необхід-
ними в демократичному суспільстві» згідно з пунктами 2 ста-
тей 8–11 ЄКПЛ. Зокрема, сила, що застосовується, має бути 
суворо пропорційною досягненню цілей, зазначених у підпунк-
тах 2 (а), (b) і (с) ст. 2»2.

Звичайно, кожен підпункт п. 2 статті ЄКПЛ також має свої 
нюанси застосування сили за критерієм «абсолютної необхід-

1 Publications of the European Court of Human Rights. Serie A. Judgments and Decisions. 
Vol. 30, p. 35–36.
2 Ibid, Vol. 324, p. 46.
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ності». Але поки що вони не розроблені так детально, як то зроб-
лено Судом для статей 8–11 ЄКПЛ і ст. 2 Протоколу № 4. Го-
ловна причина — відсутність належної судової практики. Поки 
що можна констатувати, що за підпунктом «а» дозволяється 
використання сили державою з метою самозахисту (самоохо-
рони), захисту інших і не дозволяється за критерієм «абсолют-
ної необхідності» для захисту власності. Але і в перших двох 
випадках з’ясування, чи була «абсолютна необхідність», має 
бути з врахуванням обставин кожної конкретної справи.

Що стосується застосування підпункту «b» п. 2 ст. 2, то 
тут практика Суду також не багата на вироблення критеріїв, 
як тому, що в цьому достатньо «вразливому» питанні дозволі 
часто обидві сторони не відчувають себе переконливо, а тому 
погоджуються на вирішення справи «дружнім врегулюван-
ням» (див. справа «Фаррелл проти Сполученого Королівства», 
рішення про прийнятність від 11 грудня 1989 р.1), так і тому, що 
справи не доходили до Суду через визнання їх Комісією непри-
йнятними. Через неприйнятність, визнану Комісією, справи не 
доходили до Суду і тоді, коли Комісія визнавала їх такими по-
милково, коли вона сама недостатньо враховувала критерії для 
визнання застосування сили «абсолютно необхідним».

Досить широкого негативно-критичного резонансу набуло 
рішення Комісії у справі «Келлі проти Сполученого Королів-
ства»2. Критики зазначали, що Комісія, справедливо кон-
статуючи, що в таких ситуаціях слід ретельно аналізувати 
положення національного законодавства, сама допустила по-
милку в розумінні закону Північної Ірландії. Водночас, вва-
жали вони, Комісія тлумачила підпункт «b» п. 2 ст. 2 всупереч 
положень п. 1 (с) ст. 5 ЄКПЛ. Отже, вважали критики, таке 
розуміння Комісією винятків п. 2 ст. 2 «для здійснення за-

1 European Commission of Human Rights. Decisions and Reports. Vol. 30, pр. 96–112.
2 Harris D. J., O’Boyle M., Warbrick C. Law of the European Convention on Human Rights. 
Butterworth. London. Dublin. Edinburg, 1955, p. 51–53; Clayton R., Tomlinson H. The Law 
of Human Ridhts. Oxford University press. Athens... Warsaw. Oxford New York, 2000, p. 
361.
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конного арешту або для запобігання втечі особи, яку законно 
тримають під вартою» не могло стати зразковим для правоза-
стосування.

Справ, в яких Суд мав розглянути правомірність застосуван-
ня підпункту «b» п. 2 ст. 2 було небагато, а отже, говорити про 
певні здобутки у виробленні стандартів щодо його застосування 
поки що завчасно. Приблизно така ж ситуація і стосовно засто-
сування підпункту «с» п. 2 ст. 2. В рішенні Суду у справі «Гюлеч 
проти Туреччини» від 27 липня 1998 р.1 він знайшов порушення 
п. 2 (с) ст. 2 через недотримання балансу в застосуванні сили між 
метою, яка ставилася, і засобами, які були застосовані для цього 
(71). Тим не менше, якщо брати всю судову практику Суду з виз-
начення «виключно необхідного застосування сили», то можна 
знайти достатньо чіткі стандарти такого застосування.

Загальні питання правомірності застосування положень 
п. 2 ст. 2 ЄКПЛ. Для остаточного результату з’ясування, чи 
було правомірним застосування положень п. 2 ст. 2 ЄКПЛ, не 
важливо, сталося позбавлення життя чи ні. Незважаючи на те, 
що в цьому пункті ст. 2 йдеться про «позбавлення життя», Суд 
вважає за можливе розглядати і ті дії з застосуванням сили 
(зброї і т. п.), які могли призвести до позбавлення життя. Як 
вже зазначалося вище, така позиція не була на початку власти-
ва ні Суду, ані Комісії. Подібні справи вони розглядали в кон-
тексті ст. 3 чи ст. 5 ЄКПЛ. Але вже з кінця 90-х років минуло-
го століття Суд почав більш вимогливо підходити до питання 
«необхідного застосування сили» і формулювати у зв’язку з 
цим більш жорсткі стандарти.

У справі «Л. С. Б. проти Сполученого Королівства», рішення 
від 9 червня 1998 р., Суд, розглядаючи справу заявниці, хворої 
на лейкемію дочки солдата Великої Британії, який знаходив-
ся під час випробування ядерної зброї в зоні ризику, вважав 
за можливе з’ясування, чи було порушення ст. 2 ЄКПЛ. Суд 

1 European Court of Human Rights. Reports of Judgments and Decisions, Vol. 1998-IV, 
pp. 1697–1750.
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зазначив, що Велика Британія діяла в межах сфери, що ре-
гулюється положеннями ст. 2. Що стосується «умисного поз-
бавлення життя», то Суд не знайшов, що держава-відповідач 
мала умисел позбавити заявницю чи її батька життя, а що сто-
сується того, чи все зробила держава, щоб запобігти ситуації, 
в якій життя заявниці піддавалося ризику, він встановив, «що 
держава не виконала цього обов’язку».

У справі «Яша проти Туреччини», рішення від 2 вересня 
1998 р., йшлося про те, що заявник одержав 8 кульових ран 
від озброєної особи на вулиці, але залишився живим. Суд 
дійшов висновку, що держава не порушила своїх позитивних 
зобов’язань щодо захисту права на життя заявника, але знай-
шов порушення в частині процесуальних зобов’язань провести 
ефективне розслідування відповідно до вимог ст. 2.

У справі «Осман проти Сполученого Королівства», рішення 
від 28 жовтня 1998 р., заявник також залишився живим (після 
вистрілу в нього зблизька), але це не завадило йому скаржити-
ся в контексті ст. 2, а Суду розглядати його заяву.

Нарешті у справі «Ільхан проти Туреччини», рішення від 
27 червня 2000 р., Суд прямо заявив, що він «ще раз нагадує, 
що в цій справі сила, яка застосовувалася проти А. Ільхана, не 
призвела до смертельного результату. Це не виключає розгляду 
скарги заявника за ст. 2 Конвенції»1. Правда, ще раз Суд на-
гадав скоріше про можливість, ніж про обов’язок вирішувати 
справи саме за ст. 2. Може виникнути питання: чим виклика-
на така обережність Суду? Цьому можна дати кілька пояснень. 
По-перше, Суд виступав послідовно за те, щоб зробити більш 
жорсткими стандарти і вимоги згідно з п. 2 ст. 2. Але це має до-
сягатися не «рваним темпом», а дійсно послідовно посилюючи 
вимоги. Інакше деякі держави виявилися би не в змозі дотриму-
ватися посилених вимог. По-друге, Суд завжди розглядав ст. 2 і 
ст. 3 ЄКПЛ в їх системній взаємодії, але не плутав, що кожна з 
них має свою сферу застосування. І розмежовуватися ці сфери 

1 European Court of Human Rights. Reports of Judgments and Decisions, vol 2000-VII, 
p. 291.
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мають не наявністю смертельного пострілу, а природою права 
на життя і сутністю заборони катування. По-третє, всі винятки 
позбавлення права на життя Суд розглядав в сукупності всіх 
фактів, обставин, обтяжливих чи пом’якшуючих факторів. За-
лежно від їх обсягу, впливу на стан жертви та ін. Суд міг прий-
мати різні рішення у формально подібних ситуаціях.

Але прогрес очевидний, якщо розглядати справу за спра-
вою. У справі «L. C. B. проти Сполученого Королівства» йшлося 
про «може» («неналежне фізичне поводження представників 
держави, яке не потягло за собою смерть, може бути порушен-
ням ст. 2»), у справах «Осман проти Сполученого Королівства» 
і «Яша проти Туреччини» вже йшлося про «навіть» («ст. 2 Кон-
венції застосовується у випадку, якщо заявник є потерпілим 
від насильницького нападу, який піддав його життя ризику, 
навіть якщо він випадково вижив), а у справі «Ільхан проти Ту-
реччини» вже йдеться про те, що той факт, що жертва вижила, 
взагалі не може вважатися перепоною для застосування ст. 2. 
У цій справі Суд, слід вважати, справедливо виступив проти 
«перетягування ковдри» зі ст. 3 на ст. 2 ЄКПЛ, але, разом з 
тим, він уточнив «спеціалізацію» кожної із цих статей: «пога-
не фізичне поводження представників держави, яке не потяг-
ло смерть, може бути порушенням ЄКПЛ лише у випадкових 
обставинах... Водночас ступінь і вид сили, яка застосовувала-
ся, і безсумнівний умисел або мета, які приховані за цим за-
стосуванням, можуть, серед інших факторів, бути враховані 
при оцінці того, чи повинно розглядатися в кожній конкретній 
справі застосування сили представниками держави, яке не по-
тягло смерть, як несумісне з об’єктами і цілями ст. 2 ЄКПЛ. 
Практично в усіх випадках, коли особа піддається нападу або 
неналежному поводженню з боку поліції або солдат, її скарги 
скоріше за все повинні розглядатися за ст. 3 Конвенції»1. Отже, 
в цій справі Суд знайшов порушення ст. 3, а не ст. 2 ЄКПЛ. 
Втім, вже в ній майже третина суддів — членів палати була го-
това знайти порушення ст. 2: «Суд припускає, що статті 2 і 3 

1 Ibid., р. 292.
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Конвенції є частиною єдиного цілого або, точніше, що їх норми 
відрізняються одна від одної лише ступенем серйозності пере-
дбаченого порушення. Навіть якщо припустити збіг або навіть 
поглинання одного з двох цих положень ЄКПЛ іншим, ми вва-
жаємо, що цілі статей 2 і 3 ЄКПЛ різні і розділені: в першому 
випадку це життя, в другому — буквальна цілісність особи і цілі 
мають бути досліджені як такі...

...Стаття 2 ЄКПЛ покладає на держави обов’язок захищати 
право на життя від дій, здатних поставити його під загрозу, не-
залежно від того, хто відповідальний за ці дії і чи стали вони 
результатом умислу, грубої необережності чи недбалості»1.

Судова практика Суду показує, що такі пропозиції окремих 
суддів з часом складають основу судових рішень. Щоправда, 
що стосується п. 2 ст. 2, то цей прогрес може затягтися, оскіль-
ки по всіх підпунктах основними акторами є представники дер-
жави. Але це дуже часто ускладнює розгляд справи у багатьох 
частинах: встановлення дій на відповідність закону і якість за-
кону, ступінь необхідності відповідних дій в демократичному 
суспільстві, поставлена мета і засоби її досягнення та ін.

Показовою в цьому плані є справа «Макараціс проти Греції», 
рішення від 20 грудня 2004 р.2, і результат якого досяг Суд. 
У справі йшлося про те, що заявника, який проїхав власним 
автомобілем на червоне світло, почали переслідувати кілька 
поліцейських автомобілів і мотоциклістів. На відмову зупини-
ти автомобіль поліцейські почали стріляти по машині заявни-
ка. Як результат заявник одержав кілька поранень в руку, ногу, 
грудну клітину та ін., його психічний стан значно погіршився. 
З’ясувалося, що його переслідували 29 встановлених поліцей-
ських і значна кількість невстановлених. Суд на національно-
му рівні не знайшов порушень. Адміністративне розслідування 
виправдало всіх поліцейських, оскільки не вдалося встановити 
поза розумним сумнівом тих з них, хто безпосередньо стріляв 
по жертві.

1 Ibid., рр. 303, 304.
2 Ibid, Vol. 2004-ХІ, pр. 195–301.
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Заявник серед інших скарг оскаржував офіційне толеран-
тне ставлення властей до незаконного застосування поліцей-
ськими зброї, що може призвести до летальних наслідків. 
Уряд заперечував можливість застосування ст. 2 ЄКПЛ, ос-
кільки заявник залишився живий і поліцейські діяли в межах 
необхідності. Беручи до уваги, що заявник скаржився на по-
рушення п. 1 ст. 2 щодо нього (не в інтересах заявника було 
оскаржувати дії поліції за п. 2 цієї статті, який дозволяв такі 
дії у виняткових випадках), Уряд надіслав відповідь щодо 
відсутності порушення з його боку саме в цій частині. Але 
мотивувальна частина відповіді Уряду в обґрунтуванні пра-
вомірності його дій досить часто спирался на аргументи саме 
п. 2 цієї статті: «У будь-якому разі, Уряд наголошує на тому, 
що поліцейські зіткнулися з небезпечною ситуацією і були 
змушені скористатися можливим вибором в прийнятті чес-
ного рішення щодо застосування сили. У цій справі заявник 
проїхав на червоне світло в центрі Афін, недалеко від амери-
канського посольства, де заходи безпеки завжди були поси-
лені, оскільки посольство вважається можливим об’єктом для 
терористичних дій. Замість того, щоб зупинити автомобіль за 
вказівкою поліцейських, заявник прискорив швидкість і про-
довжував їхати на шаленій, екстримально небезпечній швид-
кості, поставивши під ризик власне життя і життя невинних 
людей. За таких обставин поліція мала підстави допускати, що 
заявник був небезпечним кримінальним злочинцем і навіть 
терористом. І навіть тоді, до відкриття вогню, офіцери поліції 
намагалися арештувати його, використовуючи альтернативні 
методи, такі як штучні дорожні перепони, дорожні блокатори 
та ін. І лише коли вони зрозуміли, що ці методи неефектив-
ні, вони неминуче вимушені були вдатися до крайнього захо-
ду — застосування сили. Але і застосовуючи її, вони прагнули 
мінімізувати небезпеку, щоб не травмувати переслідуваного і 
зберегти йому життя. Останнє було чітко підтверджено тим 
фактом, що офіцери поліції цілилися лише по шинах автомо-
біля заявника і робили попереджувальні вистріли в повітря. 
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В їхніх діях не було елементів недбалості чи похибки стосов-
но проведення операції»1.

Суд, посилаючись на свою судову практику щодо прийнят-
ності ст. 2 ЄКПЛ, знову наголосив: «У цій справі сила, застосо-
вана до заявника, не призвела до смертельного наслідку. Проте 
це не виключає в принципі розгляд скарги заявника за ст. 2, 
текст якої слід розглядати в цілому і тоді стає очевидним, що 
вона охоплює не лише умисні вбивства, але і ситуації, коли доз-
волено застосовувати силу, що може мати результатом непере-
дбачувані наслідки у вигляді позбавленні життя... У дійсності 
Суд уже розглядав скарги згідно з цими положеннями, коли 
заявлена жертва не померла в результаті оспорюваних дій»2.

Суд повторив своє бачення проблеми в тому, що лише у ви-
няткових обставинах застосовується ст. 2, якщо щодо жерт ви 
відсутній летальний наслідок, то в таких випадках має засто-
совуватися ст. 3 і щодо цієї справи, зокрема, зауважив таке: 
«Зрозуміло зі свідчень, наданих Суду, що поліція застосовува-
ла зброю з метою зупинити автомобіль заявника, щоб його аре-
штувати, що є одним із випадків, передбачених другим пунк том 
ст. 2, коли застосування смертельної чи потенційно смертель-
ної сили може бути законним. А позаяк неналежне поводження 
передбачене ст. 3, то в ній зокрема жодним чином не можна ви-
водити з дій офіцерів поліції бажання нанести біль, страждан-
ня, приниження чи зневажання... Зокрема, Суд не встановив, 
що звинувачення заявника, нібито йому стріляли по ногах, ви-
тягнувши його з автомобіля, були обґрунтовані.

...У світлі згаданих вище обставин і особливо щодо визнан-
ня і методу застосованої сили Суд робить висновок, що неза-
лежно від того, чи дійсно поліція намагалася його вбити чи ні, 
заявник був жертвою такого поводження, яке цілком імовір-
но піддало його життя ризику, навіть якщо обставини скла-
лися так, що він залишився живим. Таким чином, в цій справі 
має застосовуватися ст. 2. Більше того, виходячи з контексту, 

1 Ibid, р. 223.
2 Ibid, р. 226.
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у зв’язку з яким життя було піддано ризику, і характеру по-
ведінки агентів Держави, які, відповідно, оскаржуються, Суд 
переконаний, що такі факти вимагають аналізу згідно зі ст. 2 
Конвенції»1.

Щоправда, розглянувши всі обставини справи, Суд визнав 
заявника жертвою і, відповідно, визнав порушення ст. 2 Кон-
венції, а тому не вбачав необхідності розглядати стандарти 
можливого застосування сили, про яке йдеться в другій час-
тині цієї статті: «Заявник є жертвою порушення ст. 2 ЄКПЛ на 
вказаних підставах. Виходячи з такого висновку, немає необ-
хідності аналізувати поведінку поліції, яка загрожувала життю 
на підставі другого пункту ст. 2»2. Суд також не вбачав підстав 
для розгляду справи за ст. 3 ЄКПЛ: «З точки зору підстав, на 
основі яких він знайшов подвійне порушення ст. 2 ЄКПЛ (дру-
гим порушенням було неналежне розслідування. — В. Б.), Суд 
вважає, що немає особливих питань, які б виникали на підставі 
ст. 3 Конвенції»3.

Достатньо детально Суд зупинився на цьому аспекті пробле-
ми в справі «Ісаєва, Юсупова і Базаєва проти Росії», рішення 
від 24 лютого 2005 р.4 У трьох скаргах («Ісаєва проти Росії» — 
№ 57947/00, «Юсупова проти Росії» — № 57948/00 і «Базаєва 
проти Росії» — № 57949/00), які були об’єднані в одну справу, 
заявниці говорили про неадекватне застосування сили, внаслі-
док чого двоє дітей було вбито. Вони зазначили, що спосіб 
планування, керування і здійснення операції (яка призвела до 
бомбардування цивільної колони) порушував їхнє власне пра-
во на життя, як і права на життя їхніх родичів. Заявники вва-
жали, що порушення було навмисним, непропорційним цілям, 
оскільки власті знали про скупчення цивільного населення в 

1 Ibid, р. 227.
2 Ibid, р. 231.
3 Ibid, р. 234.
4 [Електронний ресурс] / Сайт «Європейський суд з прав людини». Режим доступу : 
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1@portal=hbkm@action=html@high-
light=57950/00@sessionid=82570525@skin=hudoc-en
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районі запланованої операції, а отже воно не відповідало вимо-
гам необхідного застосування сили за ст. 2 ЄКПЛ.

Уряд не заперечував того, що в результаті нападу (нальоту) 
двоє дітей першої заявниці були вбиті, а друга і третя заявниці 
були поранені. Але він вважав, «що пілоти не мали наміру на-
шкодити цивільним особам, тому що вони не бачили колони і 
не могли її бачити. ...Що напад і його наслідки були виправда-
ними ст. 2 (а), тобто вони стали результатом застосування сили, 
абсолютно необхідної в тих обставинах для захисту особи від 
неправомірного насильства (п. 160)».

Центр міжнародних прав в галузі прав людини (США), 
який виступав третьою стороною у справі, акцентував увагу 
на пропорційності застосування сили задля захисту будь-якої 
особи від незаконного насильства, зокрема пославшись на 
справу «Гюлеч проти Туреччини», відповідно до якої держава 
повинна надавати в розпорядження своїх збройних сил не-
смертоносну зброю для застосування проти змішаних цілей. 
Вказана сторона акцентувала увагу на трьох основних умовах 
застосування сили в таких випадках: «право стосовно неміж-
народних збройних конфліктів, в тому вигляді, в якому воно 
міститься в міжнародному праві в галузі прав людини, вклю-
чає в себе випробування на три умови: по-перше, збройний 
напад на змішані цілі, які складаються з тих, хто бере участь у 
бойових діях, і тих, хто не бере участі в таких діях, законний 
лише в тому разі, якщо немає іншої альтернативи досягнення 
законної мети. По-друге, якщо таке застосування сили абсо-
лютно необхідно, засоби і методи застосування сили повин-
ні наносити найменшу кількість прогнозованих фізичних і 
моральних страждань. Збройні сили повинні застосовувати-
ся для нейтралізації ворожих сил, що може мати форму зда-
чі, арешту, виведення або ізоляції ворожої сили, а не тільки 
вбивства чи поранення. Це правило вимагає від держав нада-
вати несмертельну зброю в розпорядження особового складу 
збройних сил. Більше того, власті повинні утримуватися від 
нанесення уражень до тих пір, поки несмертельна альтерна-
тива не буде готова до застосування. По-третє, якщо такий за-
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сіб або метод застосування сили не досяг законних цілей, то 
можна поступово нарощувати сили до того часу, поки вони не 
будуть досягнуті (п. 167)».

Розглянувши ситуацію по суті, Суд звернув увагу на основні 
критерії і вимоги, яких мають дотримуватися держави при за-
стосуванні сили в контексті реалізації п. 2 ст. 2 ЄКПЛ. Перше: 
«Стаття 2, яка гарантує право на життя, визначає обставини, за 
яких може бути виправдане позбавлення життя, містить одне із 
фундаментальних положень ЄКПЛ, ніякі відхилення від яко-
го в мирний час згідно зі ст. 15 не дозволяються. Разом зі ст. 3 
вона також втілює одну із головних цінностей демократичних 
країн, які входять в Раду Європи. Тому обставини, за яких поз-
бавлення життя може бути виправдано, повинні тлумачитися 
надзвичайно жорстко. Завдання і мета ЄКПЛ як інструменту 
захисту окремої людської особистості вимагає тлумачення і за-
стосування ст. 2 таким чином, щоб її гарантії були практично 
виконані і ефективні (п. 169)».

Друге: «Стаття 2 стосується не лише навмисного вбивства, 
але і ситуацій, за яких дозволено “застосування сили”, яке може 
призвести, в якості ненавмисного результату, до позбавлення 
життя. Проте свідоме або навмисне застосування смертельної 
сили є лише одним фактором, який має братися до уваги при 
оцінці її необхідності. Будь-яке застосування сили дозволене 
лише у випадку “абсолютної необхідності” для досягнення од-
нієї чи кількох цілей, визначених в підпунктах (а), (b), (с). Ця 
умова вказує на те, що повинна застосовуватися більш жорстка 
і детальна перевірка необхідності, ніж та, яка зазвичай застосо-
вується при визначенні відповідності дій уряду “потребам де-
мократичного суспільства” відповідно до пунктів 2 статей 8–11 
Конвенції. Відповідно, застосована сила має бути суворо про-
порційною досягненню дозволених цілей (п. 169)».

Третє: «У світлі значення захисту, який надає ст. 2, Суд має 
піддати факт позбавлення життя найбільш ретельному вивчен-
ню, беручи до уваги не лише дії представників держави, а й всі 
супутні обставини... Зокрема, необхідно розібратися, чи пла-
нувалась і контролювалась властями операція таким чином, 
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щоб звести до максимально можливого мінімуму застосування 
смертельної сили. Власті мають вжити необхідних заходів для 
мінімізації будь-якого ризику для життя. Суд також повинен 
розібратися в тому, чи не поставились власті недбало до вибору 
своїх дій. Те саме стосується нападу, після якого жертва вижи-
ла, але який, внаслідок використання смертельної зброї, вва-
жається замахом на вбивство (пункти 170–171)».

Четверте: «Стосовно заперечування фактів, Суд нагадує 
про свою судову практику, підтверджуючи стандарт доведен-
ня “поза розумним сумнівом” при оцінці доведень. Такий доказ 
може виходити з існування достатньо сильних, чітких і збіжних 
висновків чи подібних їм неспростовних презумпцій факту. У 
такому контексті необхідно брати до уваги поведінку сторін 
при одержанні доказів (п. 172)».

За даною справою Суд перелічує труднощі, які не дали йому 
можливості проаналізувати всі аспекти дотримання п. 2 ст. 2 
і які, власне, спонукали його визнати схильність держави до 
застосування сили, непропорційної передбачуваній цим пун-
ктом. Зокрема, було зазначено, що «здатність Суду оцінити 
законність нападу і планування та проведення операції,сильно 
обмежена дефіцитом наданої йому інформації. Ніякого плану 
і ніякої інформації не було надано стосовно планування опе-
рації, оцінки можливих загроз і обмежень або іншої зброї чи 
тактики, які були в розпорядженні пілотів, коли вони зіткну-
лися з обстрілом з землі... Не було надано ніякої інформації, 
яка б пояснювала, що було зроблено для оцінки і попереджен-
ня можливого нанесення шкоди цивільному населенню, яке 
могло перебувати на дорозі поблизу того, що військові вважали 
законними цілями.

...У документах, наданих Урядом... робиться посилання на 
ряд нових доказів, які не були надані Суду. Кілька недатованих 
документів, на яких ґрунтуються висновки цього документа, 
не відповідають іншим доказам, наданим в матеріалах справи. 
Ніяких пояснень не було заявлено ні стосовно того, чому такі 
важливі свідчення, як показання техніків і огляд літаків, не 
були зібрані раніше, ні чому додані заяви пілотів суперечать їх-



447

2. Критерії та стандарти застосування ст. 2 ЄКПЛ

нім же свідченням, які вони імовірно дали раніше. Незрозумі-
ло, чому цей документ, який побачив світ у травні 2004 р., був 
наданий Суду і іншій стороні лише в жовтні 2004 р. Тому Суд 
буде ставитися до його змісту з обережністю.

...Суд готовий визнати, що якщо літаки були атаковані неза-
конними збройними формуваннями, це могло виправдати за-
стосування смертельної сили, що підводить ситуацію під сферу 
дії п. 2 ст. 2 ЄКПЛ.

Проте Уряд не надав у цій справі переконливих доказів на 
підтримку таких висновків. ...Свідчення були взяті в жовтні 
і грудні 2000 р., тобто через рік після нападу. Вони неповні і 
в них робляться посилання на заяви, зроблені цими свідками 
під час слідства, зміст яких Уряд не розкриває. Вони зроблені 
майже в ідентичних висловах і містять короткий і неповний 
опис подій.

...За відсутності всіх заяв, зроблених пілотами, і відсутності 
пояснень очевидних невідповідностей в них, Суд ставить під 
сумнів достовірність цих заяв.

...Уряд не надав жодних інших доказів, які б мали відношення 
до законності нападу, включаючи точний характер польотного 
завдання пілотів і оцінку припустимої загрози і обмежень, звіт 
пілотів після повернення, звіт по завданню чи інші відповідні 
пояснення, які вони, ймовірно, повинні були надати відносно 
використаних ракет і результатів удару, опис бойовиків, які ні-
бито були вбиті під час удару, чи їхні імена і т. п.

...Таким чином, припускаючи, що застосування сили можна 
пояснити метою, викладеною в п. 2 (а) ст. 2, Суд розгляне, чи 
такі дії не перевищували абсолютно необхідні для досягнення 
цієї мети. Суд, таким чином, буде вивчати, на основі інформа-
ції, наданої сторонами, і беручи до уваги перелічені вище прин-
ципи, чи відповідало статті Конвенції планування і проведення 
операції, (пункти 174–182)».

Уважно проаналізувавши хід проведення збройної опера-
ції, Суд зробив висновок: «Військові використали надзвичай-
но сильну зброю для досягнення своїх цілей… напад здійс-
нювався на цивільних осіб, які рятувалися від воєнних дій... 
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Питання очевидної непропорційності застосованої зброї було 
поставлено також Батайським гарнізонним трибуналом. ...Не-
здатність Уряду скористатися положеннями якого-небудь 
внутрішньодержавного закону, що регламентує застосування 
сили військами або силами безпеки в ситуаціях, подібних до 
цієї, хоч сама по собі не достатня для того, щоб дійти висновку 
про порушення державою її позитивних зобов’язань захища-
ти право на життя, має в обставинах цієї справи пряме відно-
шення до міркувань Суду щодо пропорційності відповіді на 
напад. 

Як результат, погоджуючись з тим, що застосування 12 неке-
рованих ракет С-24 «повітря — земля»... мало під собою закон-
ні підстави, Суд не може погодитися з тим, що операція біля с. 
Шаамі-Юрт була спланована і проведена з належною турботою 
про життя цивільного населення. Суд вважає, що мало місце 
порушення ст. 2 Конвенції... (пункти 174–200)».

Слід зазначити, що методика аналізу пропорційності засто-
сування сили, застосована Судом згідно з підпунктом «а» п. 2 
ст. 2 ЄКПЛ, може бути використана і для застосування під -
пунк тів «b» і «с» цього пункту ст. 2 ЄКПЛ. Важливо пам’ятати, 
що в будь-якому випадку перед застосуванням сили з можли-
вим смертельним результатом має захищатися право на жит-
тя громадян в цілому і підозрюваної особи зокрема, що мають 
бути вжиті всі заходи уникнення і мінімізації ризику випадко-
вої загибелі людини, а представники державної влади мають 
володіти відповідними навичками і належною підготовкою, 
щоб бути здатними застосовувати силу. Перед її застосуванням 
обов’язково оцінюється можливий ризик.

Правомірність застосування сили і питання «абсолютної 
необхідності». Лише одна стаття ЄКПЛ говорить про «абсо-
лютну (виключну) необхідність» — це ст. 2. У багатьох мова 
йде просто про «необхідність». Суд, таким чином, зазначив, що 
стандарти необхідності обмеження інших прав не підходять до 
права на життя. Тут має бути значно вищий стандарт гарантій 
і захисту. Перенесення його на інші права, де передбачені стан-
дарти просто «необхідності», могло б зруйнувати існуючий 
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правопорядок. Натомість в ситуації з правом на життя «абсо-
лютна необхідність» є оптимальним засобом захисту і гарантії.

Уперше Суд зіткнувся з нагальною необхідністю розтлума-
чити поняття п. 2 ст. 2 «виключно необхідний» у справі «Мак-
Канн та інші проти Сполученого Королівства». До цього воно 
застосовувалося в рішеннях Європейської комісії з прав люди-
ни, яка йому надавала значення «необхідності», але не якісно 
іншої, ніж то йдеться про неї в статтях 8–11, але лише в кіль-
кісному плані більш суворої. За такого підходу Комісії було 
достатньо визначати абсолютну необхідність через пропорцій-
ність поставленої мети і досягнутого результату. Що, власне, 
незначно відрізнялось від обмежень, встановлених іншими 
статтями ЄКПЛ. Зразком для Комісії слугувало визначення, 
дане Судом у справі «Гендісайд» і «Санді Таймс» поняття «необ-
хідність» (п. 59), яке вона у випадку «абсолютної необхідності» 
трохи жорсткіше формулювала, Так, у справі «Кетлін Стюарт 
проти Сполученого Королівства», рішення про прийнятність 
від 10 липня 1984 р.1, Комісія, процитувавши визначення «не-
обхідності», дане Судом у вказаних вище справах, додавши, що 
вона має значення «нагальної соціальної потреби», далі зазна-
чила: «Насамперед перевірка «необхідності» включає оцінку, 
чи було втручання в конвенційне право пропорційним постав-
леній меті... Нарешті, кваліфікація слова «необхідний» у п. 2 
ст. 2 прислівником «абсолютний» («виключний») відображає, 
що перевірка необхідності застосування має бути суворіша і 
більш нездоланна.

Розглянувши зазначене вище, Комісія, таким чином, вважає, 
що п. 2 ст. 2 дозволяє застосовувати силу для цілей, переліче-
них у підпунктах «а», «b» і «с», з розумінням тієї вимоги, що 
застосована сила має бути суворо пропорційною досягненню 
дозволеної мети. В оцінці, чи було застосування сили суворо 
пропорційним, необхідно подивитись на сутність поставленої 
мети, небезпеку для життя і здоров’я присутніх за даної ситу-

1 European Commission of Human Rights. Decisions and Reports. Vol. 39, pр. 162–185.
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ації і ступінь ризику у випадку, коли застосування сили може 
призвести до втрати життя»1. За такого «полегшеного» ро-
зуміння «виключної» («абсолютної») необхідності» Комісія в 
багатьох справах визнавала застосування сили правомірним, а 
самі справи неприйнятними.

Першою справою, яка була передана на розгляд Суду і в 
якій він мав дати своє бачення «абсолютної необхідності», була 
«Мак-Канн та інші проти Сполученого Королівства»2. Справа 
стосувалася операції проти терористів, в результаті якої заги-
нуло троє неозброєних людей. І заявники, і держава-відповідач 
у справі говорили про «абсолютну необхідність», але кожна 
сторона розуміла її по-своєму. «Заявники стверджували, що 
Уряд не продемонстрував за відсутністю обґрунтованих сум-
нівів того, що планування та проведення операції відповідало 
положенням п. 2 ст. 2 ЄКПЛ. Таким чином, убивства не були 
абсолютно необхідними згідно з цим положенням» (п. 144)3. 
«Уряд заявив, що випадки позбавлення життя, якого стосують-
ся заяви, були виправданими згідно з п. 2 (а) ст. 2 як такі, що 
сталися внаслідок застосування сили в обсязі, не більшому від 
абсолютно необхідного для захисту народу Гібралтару від не-
законного насильства, і Суду було запропоновано зробити вис-
новок про те, що факти не вказують на порушення ст. 2 ЄКПЛ 
щодо будь-кого з трьох померлих»4.

Комісія, розглянувши цю справу. дійшла висновку, що вона 
«переконана, що позбавлення життя, яке сталося в результаті 
застосування сили, було не більше, ніж “абсолютно необхідне” 
для тих цілей»5.

Рішення Комісії було не підтримано деякими її членами. 
Пан Трешель і п. Ермакора вважали, що було порушення ст. 2. 
На їхню думку, застосування сили не можна вважати «абсолют-

1 Ibid, pp. 170–171
2 Publications of the European Court of Human Rights. Vol. 324, pр. 4–101. 
3 Ibid, p. 45.
4 Ibid, pp. 44–45.
5 Ibid, p. 92.
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но необхідним», операція була неналежним чином підготов-
лена, організатори могли знати про відсутність зброї у жертв. 
Пан Лідді, п. Реффорі і п. Новіцкі вважали, що «застосування 
сили перевищувало “абсолютну необхідність” в захисті будь-
якої особи від незаконного насильства, як того вимагає п. 2 (а) 
ст. 2 Конвенції»1. Пан Лоукаідес також вважав, що держава-
відповідач порушила ст. 2 ЄКПЛ, а те, що вона пояснювала як 
«абсолютно необхідне застосування сили», у кращому випадку 
було «добросовісною і помірною помилкою»2.

У слуханні перед Судом заявники справедливо акцентували 
увагу на тому, що коли йдеться про «абсолютну (виключну) не-
обхідність» застосування сили, то мова має йти не про якийсь 
окремий етап проведення операції (планування, проведення, 
початок, завершення і т. п.). Тут слід говорити про те, що цей 
критерій є основоположним для всіх дій в цілому, у тому числі 
під таким кутом зору на них мають дивитися і під час розсліду-
вання правомірності здійснення цих дій, як і судового розгляду 
і прийняття рішення Судом. Саме відсутність такого підходу 
до справи, як здавалося заявникам, є важливим аргументом у 
визнанні дій держави-відповідача незаконними. «Слідчі про-
вадження, — вважали вони, — за своїм характером є погано 
придатними для повного та детального розслідування спірних 
убивств на кшталт справи, що розглядається. Крім того, у слід-
чому провадженні вбивства не розглядалися з точки зору таких 
концепцій, як “пропорційність” або “виключна необхідність”, а 
замість них застосовувалися слабкіші критерії: “обґрунтовано-
го застосування сили” чи розумної необхідності»3.

За цих обставин Суд, розглядаючи справу «Мак-Канн та 
інші проти Сполученого Королівства» мав дати роз’яснення, як 
слід розуміти термін «виключно необхідний» при застосуван-
ні кожного із трьох підпунктів п. 2 ст. 2 ЄКПЛ. Суд, зокрема, 
вказав, що положення підпунктів стосуються, здебільшого, на-

1 Ibid, p. 94.
2 Ibid, p. 100.
3 Ibid, p. 50.
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вмисного позбавлення життя, але не тільки. Якщо підходити до 
підпунктів цілісно, то стає очевидним, що вони не визначають 
випадків, за яких можна умисно позбавити життя, а говорять 
лише про ситуації, за яких буде правомірним застосувати силу. 
А оскільки діапазон такого застосування сили досить широкий: 
від подолання опору, нейтралізації об’єкта до позбавлення жит-
тя людини, то тут вибір держава має робити, виходячи з край-
ніх обставин для відповідних дій. Беручи до уваги, що в таких 
випадках на одній шальці терезів знаходиться життя людини, 
то на другій має бути виключна необхідність для таких дій, в 
усякому разі результатом їх має бути втрата не більше ніж од-
ного життя людини, до якої планується застосування сили.

Визначаючи критерії «абсолютно необхідного»1, Суд вста-
новлює передумови і складові його правомірності. В даному 
разі він оперує такими категоріями, як: суворіша і вагоміша 
необхідність, ніж то передбачено в застереженнях до інших 
статей; сувора пропорційність досягнутій меті, вказаній у 
підпунктах; якнайретельніша перевірка положень права і 
фактів; аналіз планів і контролю дій щодо застосування сили; 
жорстке обмеження в національному законодавстві обставин, 
за яких особа може бути позбавлена життя агентами держави; 
детальна, високопрофесійна підготовка і навчання агентів де-
ржави, яким може бути доручено застосування сили; суворий 
контроль над самою операцією із застосуванням сили; чіткість, 
ясність і однозначність положень національного законодавства 
щодо застосування сили; відмова в національному законодавс-
тві від таких підстав застосування сили як: «розумно виправда-
не», «доцільне», «необхідне за обставин, що складися» і т. п., а 
має бути лише один підхід — «виключно необхідного застосу-
вання»; приведення стандартів національної судової практики 
до утвердження вимог п. 2 ст. 2 ЄКПЛ; існування процедури 
розгляду законності застосування смертоносної сили держав-
ними агентами; наявність ефективного розслідування випадків 
позбавлення людей життя і т. д.

1 Ibid, pр. 45–62.
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Застосувавши вказані критерії до даної справи, «суд не пе-
реконаний у тому, що вбивство трьох терористів являло собою 
виключно необхідне застосування сили для захисту людей від 
неправомірного насильства в значенні п. 2 (а) ст. 2 Конвенції»1. 
На відміну від Комісії, більш жорстке ставлення до абсолютно 
необхідного застосування дало підставу Суду зробити висно-
вок про те, що ст. 2 ЄКПЛ було порушено.

Після справи «Мак-Канн та інші проти Сполученого Ко-
ролівства» Суд неодноразово розглядав питання абсолютної 
необхідності застосування сили, таким чином доповнював 
загальну систему стандартів з цього приводу. Серед таких 
справ можна вказати: «Андроніку і Константіну проти Кіпру» 
(1997), «Гюлеч проти Туреччини» (1998), «Огур проти Туреч-
чини» (1999), «Начова та інші проти Болгарії» (2005), «Сімсек 
та інші проти Туреччини» (2005), «Какулі проти Туреччини» 
(2005), «Рамсагаі проти Нідерландів» (2007) та ін.

Питання правомірності застосування сили за п. 2 ст. 2 
ЄКПЛ і обов’язок держави контролювати організацію і здій-
снення силових (смертельно небезпечних) операцій. Перед-
бачивши можливі гарантії права на життя, Конвенція допускає 
втручання в це право держави навіть у ситуаціях, коли особа 
може втратити життя. Отже, абсолютна заборона умисного 
позбавлення життя і винятки неумисного позбавлення життя 
не можуть вважатися двома частинами однієї норми. Не можна 
говорити про винятки до умисного позбавлення життя, бо їх 
Конвенція не допускає. Існування раніше «інакше ніж» у дру-
гому реченні ч. 1 ст. 2 на сьогодні перестало діяти через забо-
рони, які містять Протоколи № 6 і № 13. Те, про що йдеться в 
підпунктах «а», «b» і «с» п. 2 ст. 2, не можна відносити до кате-
горії умисного позбавлення життя.

Конвенція визначила цю ситуацію як «виключно необхід-
ну» (абсолютно необхідну, крайню необхідність), але в жодно-
му разі не умисну. Механізм формування умисного (навмис-

1 Ibid, p. 62.
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ного) і виключно (абсолютно) необхідного різний. У першому 
випадку ситуація формується в заданому напрямку, в другому 
дії є реакцією на ситуацію, що склалася.

Оскільки у другому випадку діяли заходи, які вживаються 
для зняття елементів небезпеки, що випливають із ситуації, яка 
склалася, то і вимоги до вироблення контролю над ситуацією 
особливі. Вони мають включати не лише контроль над діями, 
які чиняться під час ситуації, що склалася, а й жорсткі вимоги 
до тих, хто має чинити такі дії, як і ретельність, продуманість 
планування таких дій, безпека тих, на кого вони направлені, і 
оточуючих та ін.

Важливість таких дій настільки незаперечна, що Конвен-
ція покладає відповідальність за них на державу і обмежила 
можливість їх застосування до мінімуму, забезпечивши цей 
мінімум точними примусовими гарантіями. Фактично цей 
мінімум зводиться до забезпечення кожного захистом від не-
законного насильства, незаконного арешту, придушення заво-
рушення чи повстання. Коли йдеться про запобігання втечі 
особи, яку законно тримають під вартою, то в цій ситуації Суд 
несхильний її тлумачити аналогічно до перших ситуацій, ос-
кільки держава відповідальна за те, що не вжила всіх заходів 
для унеможливлення втечі. З самого початку вона контро-
лювала ситуацію і мала передбачити, щоб такий контроль не 
припинявся.

Для оцінки правомірності дій держави із застосування сили 
слід звертати увагу на жорстку розмірність, пропорційність, 
відповідність дій, їх абсолютну необхідність, характер мети, 
якої добиваються, можливість небезпеки для життя, здоров’я 
і фізичної недоторканності людей в ситуації, що склалася, ри-
зик для життя і здоров’я жертви, по відношенню до якої засто-
совується сила, ймовірність летального наслідку та ін. Отже, 
мова йде про обов’язок здійснювати більш жорсткий, більш 
спланований, ефективніше підготовлений і здійснюваний кон-
троль держави над застосуванням сили, ніж коли йдеться про 
застосування сили поза сферою дії ст. 2 ЄКПЛ. Основні стан-
дарти таких дій держави Суд сформулював у своїх рішеннях. 
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Ці стандарти стосуються дій держави від початку утворення 
ситуації до завершення ефективного розслідування і вжиття 
заходів відповідальності і санкцій. Особливий контроль за їх 
дотриманням має бути у випадках ймовірного смертельного 
наслідку.

Коли Суд розглядає подібні справи, то він звертає увагу, 
крім названих стандартів і критеріїв правомірності, на: забезпе-
ченість в національному законодавстві адекватного і ефектив-
ного захисту від забороненого застосування смертельної зброї; 
ефективність контролю держави над діями її агентів, які засто-
совують силу (від їх планування до завершення застосування, 
передбачуваність мінімізації ризику до унеможливлення смер-
тельного результату та ін.).

Як правило, Суд розглядає правомірність застосування 
сили, здатної заподіяти смерть, в цілому (загальні стандарти, 
прин ципи) і в конкретній справі зокрема. Такі стандарти він 
визначав послідовно, від справи до справи, охоплюючи таким 
чином весь спектр виключно необхідного застосування сили. 
До важливих справ в цьому контексті можна віднести: «Мак-
Канн та інші проти Сполученого Королівства», рішення від 
27 вересня 1995 р.; «Андроніку і Константіну проти Кіпру», 
рішення від 9 жовтня 1997 р.; «Кайя проти Туреччини», рішен-
ня від 19 лютого 1998 р.; «Ергі проти Туреччини», рішення від 
28 липня 1988 р.; «Яша проти Туреччини», рішення від 2 ве-
ресня 1998 р.; «Огюр проти Туреччини», рішення від 20 трав-
ня 1999 р.; «Ільхан проти Туреччини», рішення від 27 червня 
2000 р.; «Сальман проти Туреччини», рішення від 27 черв-
ня 2000 р.; «Гюль проти Туреччини», рішення від 14 грудня 
2000 р.; «Претті проти Сполученого Королівства», рішення 
від 29 квітня 2002 р.; «Макараціс проти Греції», рішення від 
20 грудня 2004 р.; «Ісаєва проти Росії, Юсупова проти Росії, 
Базаєва проти Росії», рішення від 24 лютого 2005 р., «Баб-
бінс проти Сполученого Королівства», рішення від 17 березня 
2005 р.; «Начова та інші проти Болгарії», рішення від 6 лип-
ня 2005 р.; «Рамсагаі та інші проти Нідерландів», рішення від 
15 травня 2007 р. та ін.
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У своїх рішеннях Суд зазначав як дотримання стандартів 
правомірної поведінки, що випливають зі ст. 2 ЄКПЛ, так і їх 
порушення. Так, у справі «Мак-Канн та інші проти Сполучено-
го Королівства», про яку йшлося вище, Суд дав тлумачення по-
няттям «абсолютно необхідний», «абсолютно необхідне засто-
сування сили» і обов’язкам держави щодо визначення ситуації, 
що вона є саме такою і що інших способів окрім застосування 
сили немає. Суд зазначив, що рішення поліції «вогонь на по-
разку» без ретельного аналізу, в яких умовах це має здійснюва-
тись, в разі реалізації буде порушенням ст. 2.

У цій справі Суд виявив також розходження між національ-
ними стандартами застосування сили і тими, що випливають зі 
ст. 2 ЄКПЛ. Але вони не настільки значні і їх застосування не 
настільки насторожує, щоб вбачати в них порушення положень 
ЄКПЛ. Суд також зазначив, що Держава ретельно впорядку-
вала у законодавстві правила застосування зброї, держава від-
повідально поставилася до розслідування інциденту, але сама 
не здійснила належного контролю за операцією арешту та її ор-
ганізацією.

Ретельно перевіривши правомірність застосування зброї у 
справі «Андроніку і Константіну проти Кіпру», Суд зазначив, 
що держава відповідально поставилася до організації, прове-
дення і завершення операції. Точні і достовірні факти пере-
конали Суд, що як чіткі інструкції, так і контроль за їх вико-
нанням знаходилися в межах пропорційності дій, поставленій 
в ситуації меті. А тому підстав для визнання порушення ст. 2 
ЄКПЛ державою-відповідачем, зокрема, щодо її контролю за 
організацією і здійсненням силового захисту, Суд не знайшов, 
незважаючи на наявні результати силового позбавлення жит-
тя. Суд з цього приводу зазначив положення загального харак-
теру, які діють в подібних ситуаціях, і дотримання їх, зокрема 
в цій справі. Щодо загальних положень: «Суд нагадує, що ст. 2 
містить одне із основних положень ЄКПЛ, одне із тих, щодо 
яких не допускаються в мирний час обмеження чи відступ, як 
то передбачено у ст. 15. Як і ст. 3 ЄКПЛ, вона захищає одні із 
основоположних цінностей демократичних суспільств, що 
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створили Раду Європи. Як такі її положення мають жорстко 
тлумачитись. Це твердження особливо правильне стосовно ви-
нятків, викладених у п. 2 цієї статті, який визначає не тільки 
ті випадки, за яких когось можна умисно позбавити життя, а й 
ситуації, що допускають використання сили, результатом яко-
го може бути неумисний наслідок — позбавлення життя. Проте 
застосування сили має бути не менше, ніж «абсолютно необхід-
ним» для досягнення цілей, визначених у підпунктах «а», «b» 
і «с».

У цьому відношенні використання терміну «абсолютно не-
обхідний» в п. 2 ст. 2 вказує на те, що слід провести більш сувору 
і ретельну перевірку того, чи були дії Держави «необхідними в 
демократичному суспільстві, як то передбачають пункти 2 ста-
тей 8–11 ЄКПЛ. Зокрема, використання сили має бути суворо 
пропорційним досягненню цілей, викладених у підпунктах «а», 
«b» і «с» ст. 2.

Більше того, визнаючи важливість цієї норми в демокра-
тичному суспільстві, Суд повинен при розгляді справи піддати 
випадки позбавлення життя найретельнішому вивченню, особ-
ливо тоді, коли навмисно застосовується сила, яка потягла за 
собою позбавлення життя, при цьому слід враховувати не лише 
дії представників Держави, які реально застосовують цю силу, 
а й усі супутні обставини, включаючи такі питання, як плану-
вання і контроль дій, вчинених з цього приводу»1.

Оцінюючи здійснення контролю держави за організацією і 
здійсненням силової операції в цій справі, він зазначив: «Суд 
визнає, що відповідно до висновків комісії по розслідуванню 
представники влади, офіцери № 1 і № 4 добросовісно вірили 
в те, що було необхідно вбити (Л. Андроніку) для того, щоб 
спасти життя Е. Константіну і їхнє власне життя, і вистрілити 
в нього кілька разів, щоб запобігти будь-якому ризику того, що 
він заволодіє зброєю. Він зазначає щодо цього, що застосуван-
ня сили агентами держави для досягнення однією з цілей, вка-

1 European Court of Human Rights. Reports of Judgments and Decisions, Vol. 1997-VI, pp. 
2097–2098.
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заних в п. 2 ст. 2 ЄКПЛ, може бути виправдано відповідно до 
цієї статті в тих випадках, коли застосування сили ґрунтуєть-
ся на щирому переконанні, яке може вважатися правильним у 
момент вчинення дій, але згодом може виявитися помилковим. 
Виносити інше рішення — означало б покласти нереальний 
тягар відповідальності на плечі Держави і визначених її зако-
ном виконавців персонально у виконанні ними свого обов’язку, 
можливо, наражати на небезпеку їхнє життя і життя інших лю-
дей»1.

У цій ситуації Суд не знайшов недоліків у діях держави щодо 
контролю за організацією і здійсненням смертельно небезпеч-
ної операції і, незважаючи на трагічний результат, не знайшов 
порушення підпунктів п. 2 ст. 2 ЄКПЛ.

У справі «Кайя проти Туреччини» Суд наголосив ще на од-
ній вимозі до Держави в разі застосування сили, передбаченої 
п. 2 ст. 2 — необхідності вимагати повного звіту про проведену 
операцію: «Суд зазначає, що в процесуальному плані захист 
права на життя відповідно до ст. 2 ЄКПЛ включає обов’язок 
властей відзвітувати, чому була застосована смертельна зброя, 
що необхідно для незалежного і публічного розслідування, яке 
б дало можливість встановити, чи було застосування зброї вип-
равданим у конкретно взятій ситуації»2. У цій же справі Суд 
підкреслює обов’язок Держави провести впливове ефективне 
розслідування застосування зброї, яке призвело до втрати жит-
тя (п. 86).

У наступній справі «Ергі проти Туреччини» Суд знову по-
вернувся до зобов’язання Держави провести розслідування, 
якщо застосування сили привело до смертельного результа-
ту і зазначив його імперативність: «Зобов’язання охороняти 
право на життя відповідно до ст. 2 ЄКПЛ... вимагає за своїм 
змістом, щоб в якій-небудь формі проводилось ефективне 
офіційне розслідування на випадок загибелі осіб у результаті 
використання сили, особливо агентами Держави... Таким чи-

1 Ibid, p. 2107.
2 Ibid, Vol. 1998-I, p. 324.
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ном, це зобов’язання стосується не лише випадку, коли було 
встановлено, що смерть була викликана діями агентів держа-
ви. Також не відіграє вирішальної ролі, подали чи ні члени сім’ї 
померлого чи інші особи офіційну скаргу щодо смерті властям, 
компетентним провести розслідування. У таких випадках про-
стий факт інформування властей про смерть тягне ipso facto 
зобов’язання на підставі ст. 2 провести ефективне розслідуван-
ня обставин, за яких настала смерть»1.

Про цю вимогу Суд знову наголосив у справах «Яша проти 
Туреччини» (п. 100), «Огюр проти Туреччини» (п. 88), «Ільхан 
проти Туреччини» (пп. 89–93) та ін. При цьому Суд виходив з 
того, що Держава має контролювати не лише хід самої операції, 
а й усі аспекти: від рішення про необхідність застосування сили 
до розслідування ходу її проведення і завершення. Досить час-
то Суд не знаходив, що такий контроль був ефективним чи мав 
місце взагалі, але й були нерідкі випадки, коли він вважав, що 
держава контролювала застосування сили згідно з існуючими 
стандартами. При цьому Суд розглядає ефективність контро-
лю держави над силовими операціями як у цілому, так і на ок-
ремих етапах їх здійснення. У справі «Гюлеч проти Туреччини» 
Суд не був переконаний в тому, що була абсолютна (виключна, 
безсумнівна) необхідність застосовувати силу (офіцер поліції 
відкрив вогонь на поразку лише на підставі того, що квартира, в 
якій планувалося провести обшук, була відкрита). Суд вважав, 
що така операція не була ретельно спланована, офіцера поліції 
не проінструктували, за яких умов можна було застосовувати 
зброю, він і його колеги не продумали іншої можливості, окрім 
застосуванням зброї після входження в квартиру, а, як показа-
ла перевірка ходу проведення цієї операції, сила, застосована в 
ході її проведення, не була пропорційною меті її проведення2.

Як уже зазначалось, у справі «Макараціс проти Греції» Суд 
не ставив під сумнів необхідність застосування сили, але вва-

1 Ibid, Vol. 1998-IV, p. 1778.
2 Див. Interrights. The right to life under European Convention on Human Rights (article 
2). Interrights. Manual for Lawers, 2008, p. 17.
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жав, що планування і проведення відповідної операції прово-
дилось поза контролем держави (щодо планування, то взагалі 
він не був переконаний, що воно було, натомість його замінили 
хаотично прийняті рішення). Не знайшов Суд, що застосуван-
ня сили було ретельно спланованим і у справі «Начова та інші 
проти Болгарії», «Ісаєва проти Росії, Юсупова проти Росії, Ба-
заєва проти Росії» та ін.

Окрім згаданої вище справи «Андроніку і Константіну 
проти Кіпру», Суд також не мав особливих зауважень щодо 
планування і застосування сили, як і потім перевірки якості 
планування і застосування сили у справах «Баббінс проти Спо-
лученого Королівства», «Рамсагаі та інші проти Нідерландів» 
та ін. Для цілей контролю над застосуванням сили кожний із 
етапів однаково важливий: планування, здійснення, перевірка 
планування і здійснення. При цьому головна увага має бути 
сконцентрована не на тому, що п. 2 ст. 2 ЄКПЛ дозволяє у ви-
няткових випадках застосувати силу, яка може призвести і до 
ненавмисного позбавлення життя, а на тому, яких заходів вжи-
ти, щоб таку силу не застосовувати, а якщо це не можливо, то 
як застосувати силу так, щоб повністю виключити можливість 
смертельного результату.

Саме на цей аспект проблеми мають бути націлені всі зу-
силля від законодавства (у цій царині, зокрема, від закону до 
інструкції) до безпосереднього виконавця. Тут всі дії мають 
бути чітко продумані і врегульовані, а не хаотичні, імпульсив-
ні, довільні. Силові заходи повинні бути пропорційні, суворо 
розмірні до поставленої мети. Навіть у випадках, коли Конвен-
ція допускає можливість застосування сили аж до позбавлення 
життя, таке застосування вважатиметься неправомірним, якщо 
відповідного суб’єкта не можна вважати потенційною загрозою 
життю інших. Скажімо, якщо особа, яку планують заарештува-
ти, не являє собою загрози для життя інших, застосовувати до 
неї силу, здатну призвести до ненавмисного позбавлення жит-
тя, — неправомірно.

Неправомірність застосування сили має встановлюватись 
із врахуванням як відповідних дій, так і наявної детальної рег-
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ламентації законодавством і адміністративними правилами. За 
відсутності правової врегульованості таких дій, навіть вимуше-
них в ситуації їх застосування, складе підставу для розгляду на 
предмет правомірності (звичайно, тут не йдеться про нетипові, 
важкопередбачувані ситуації). Таке законодавство і адміністра-
тивні правила повинні, за будь-яких обставин, закріплювати 
принцип первинності людського життя як основоположної 
цінності, захисту від зловживання силою чи непрофесійного її 
застосування, не кажучи вже про свавільні дії.

Операції із застосуванням сили в боротьбі з тероризмом 
та іншим насильством, як і для придушення заворушення або 
повстання мають плануватися заздалегідь і передбачати особ-
ливі засоби контролю і безпеки для цивільного населення, але 
й застосування сили до окремої особи не має бути спонтан-
ним. Говорячи про доречні правові рамки застосування сили у 
справі «Начова та інші проти Болгарії», «Суд відзначив значне 
занепокоєння тим, що відповідне регулювання використання 
вогнепальної зброї військовою поліцією дійсно дозволяє ви-
користання смертоносної зброї під час арешту військовослуж-
бовців навіть за незначні злочини. Не тільки положення тако-
го регулювання не були опубліковані, але ж вони не містили 
жодних ясних гарантій забезпечення запобігання свавільному 
позбавленню життя. Згідно з такими положеннями, законним 
є стріляти в будь-якого втікача, який не підкорився негайно 
після усного попередження та попереджувального пострілу в 
повітря... Невизначеність постанов з використання вогнепаль-
ної зброї і спосіб, в який вони дозволяють використання смер-
тоносної сили, очевидно призвели до подій, коли було зроблено 
смертельний постріл в п. Ангелова та п. Петкова, і відповідного 
розслідування властями цих подій»1. 

Суд зазначив у цій справі, що такий захист права на життя 
законом держави слід вважати неповноцінним. Недосконалим 
він є і тоді, коли держава і її правозастосовчі органи лише де-

1 European Court of Human Rights. Reports of Judgments and Decisions, Vol. 2005-VII, 
p. 27.



462

Європейський суд з прав людини. Судова практика

кларують пропорційність застосування сили, не забезпечивши 
відповідними гарантіями і механізмом застосування. У таких 
випадках основоположне значення має і особа, уповноважена 
застосовувати силу, яка може призвести до смертельного ре-
зультату. Держава не тільки відповідає за дії своїх агентів, які 
застосовують таку силу, а й має забезпечити їхню підготовку, 
аби вони здійснювали подібні повноваження професійно, з від-
повідальністю за життя людей.

Вони мають виконувати такі повноваження добросовіс-
но, з переконанням в тому, що інші дії, крім застосованих, не-
можливі (Суд допускає, що в такому переконанні можлива 
добросовісна помилка, як і те, що заздалегідь непередбачене 
використання смертоносної зброї, яке привело до досягнен-
ня поставленої мети і ліквідувало загрозу життю, може бути 
визнане виправданим); агенти держави, які застосовують силу, 
здатну призвести до смертельного результату, мають зважати 
на необхідність збереження життя як населення, яке перебуває 
в зоні ситуації, так і не нехтувати життям жертви застосуван-
ня сили. Мета арешту особи не може абсолютно превалювати 
над необхідністю збереження її життя, а застосування сили, яка 
може мати смертельний результат, до особи, яка не загрожує 
життю інших, взагалі недопустиме.

Застосування смертоносної зброї не виправдане і у випад-
ках вчинення жертвою злочинів економічного характеру і не-
значних за своєю суттю.

У цілому Суд підсумував свою судову практику з цього при-
воду у справі «Рамсагаі та інші проти Нідерландів», рішення 
від 15 листопада 2005 р. (остаточне рішення прийнято Вели-
кою Палатою 15 травня 2007 р.): «Застосування сили держав-
ними агентами для досягнення цілей, окреслених у п. 2 ст. 2, 
може бути виправданим відповідно до цього положення, якщо 
воно ґрунтувалося на глибокому переконанні, для якого на той 
час були вагомі підстави, навіть якщо згодом воно виявилось 
помилковим. Інше рішення поклало б непереборний тягар на 
державу та її агентів під час виконання ними своїх обов’язків, 
що, можливо, поставило б під загрозу їхнє життя та життя ін-
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ших людей. З цього має випливати, a fortiori, що випадкове ви-
користання смертоносної сили під час операції, спрямованої на 
досягнення однієї із зазначених цілей, не порушує ст. 2 ЄКПЛ, 
якщо загроза для життя насправді виявилася дійсною»1.

Стосовно обов’язків держави щодо планування та застосу-
вання сили, здатної призвести до смертельних результатів, то 
вони поширюються на широкий спектр дій, зокрема: спроб 
звести до мінімуму застосування такої сили, проконтролювати 
обґрунтованість і забезпеченість таких планів, переконатися 
в наявності застережних, упереджувальних та інших превен-
тивних заходів, в можливостях уникнути випадкової загибелі 
та ін.

Важливим є контроль держави, щоб планування і застосу-
вання сили були узгоджені, як і те, щоб вони відповідали вимо-
гам ст. 2 ЄКПЛ. При цьому слід виходити з того, що планування 
операції для захисту від незаконного насильства і планування 
для здійснення законного арешту і для вчинення правомірних 
дій для придушення заворушення або повстання мають відріз-
нятись індивідуальними характеристиками, пов’язаними з 
особливостями кожного із вказаних в п. 2 ст. 2 ЄКПЛ винятків, 
як і тим, що кожному з них властивий свій ступінь абсолютної 
необхідності.

Питання доведення правомірності застосування п. 2 ст. 2: 
стандарти доведення необхідності силової операції. Стосовно 
доведень в оцінці оспорюваних фактів Суд напрацював багату 
судову практику, в якій основним є застосування критерію до-
ведень: «поза розумним сумнівом». Практично на цьому Суд 
наполягав від рішення у справі «Ірландія проти Сполучено-
го Королівства» (п. 161) до справ, які були розглянуті щойно. 
У справі «Ісаєва проти Росії...» Суд знову підкреслив: «Стосовно 
фактів, які оспорюються, Суд нагадує про свою судову практи-

1 [Електронний ресурс] / Сайт «Європейський суд з прав людини». Режим досту-
пу : http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=@portal=hbkm@action=html@
highlight=Ramsahai%20%7%20others%207%others%20%7%20Netherlands@sessio-
nid=82783358@skin=hudoc-en, p. 382.
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ку, підтверджує стандарт доведення «поза розумним сумнівом» 
при оцінці доказів. Такий доказ може грунтуватися на достатньо 
сильних, чітких висновках, що збігаються, або таких самих не-
спростовних презумпціях факту. У такому контексті слід брати 
до уваги поведінку сторін під час одержання доказів»1.

Розуміння стандарту «поза розумним сумнівом» є корект-
ним тоді, коли воно враховує інші стандарти. Скажімо, коли 
йдеться про стандарт «поза розумним сумнівом», мається на 
увазі, що він стосується і «абсолютної (виключної) необхід-
ності», а не просто «необхідності» чи «обґрунтованості».

Слід також зважати, що Суд вирішує питання доведення 
«поза розумним сумнівом» не кримінальної, а міжнародної 
відповідальності держави-відповідача. Дії основних учасників 
застосування сили — агентів держави у кримінальному аспекті 
має оцінювати держава згідно зі своїм законодавством і поло-
женнями ЄКПЛ, ці самі дії виконавців Суд розглядатиме крізь 
призму наявності чи відсутності відповідальності держави за їх 
вчинення чи невчинення. Остаточним результатом може бути 
вимога Суду притягти винних до відповідальності (криміналь-
ної), але це має зробити держава, реалізовуючи свою міжнарод-
ну відповідальність за порушення ст. 2 ЄКПЛ. У справі «Авсар 
проти Туреччини», рішення від 10 липня 2001 р.2, Суд чітко роз-
ділив два підходи: «Якщо звинувачення висувається за стаття-
ми 2 і 3 ЄКПЛ... Суд повинен розглядати обставини особливо 
ретельно. Коли проводиться кримінальне судочинство у внут-
рішньодержавному суді стосовно певних звинувачень, необхід-
но мати на увазі, що відповідальність за кримінальним правом 
відрізняється від відповідальності за міжнародним правом, яка 

1 Див. п. 172. (Вперше стандарт «поза розумним сумнівом» застосувала Європейська 
комісія з прав людини в «greek Case» (див.: Yearbook of the European Convention of 
Human Rights, 1969, p. 198 (§ 30).
2 [Електронний ресурс] / Сайт «Європейський суд з прав людини». Режим доступу : 
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=@portal=hbkm@action=html@highlig
ht=Avsar%20%7%20Turkey%20%7%2025657/94@sessionid=82784973@skin=hudoc-en.. 
Див. також: European Court of Human Rights. Reports of Judgments and Decisions, Vol. 
2001-VII, pp. 83–151.
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виникає відповідно до ЄКПЛ. Компетенція Суду обмежується 
останньою. Відповідальність згідно з Конвенцією заснована на 
її власних положеннях, які мають тлумачитися і застосовувати-
ся на підставі приписів ЄКПЛ і у світлі відповідних принципів 
міжнародного права. Відповідальність держави згідно з Кон-
венцією виникає за дії її органів, агентів і службовців і не може 
змішуватися з особливостями внутрішньодержавної законної 
кримінальної відповідальності особи, яка встановлюється на 
підставі аналізу національними кримінальними судами. Суд 
нею не зв’язаний стосовно свого розслідування і досягнення в 
доведенні вини чи невинуватості»1.

З цього також випливає, що стандарт «поза розумним сум-
нівом» має бути основоположним не за встановленими внут-
рішньодержавними стандартами, а, як то визначив Суд, на під-
ставі ст. 2 ЄКПЛ. Держава може керуватися національними 
стандартами, але так, щоб не порушувати, не мінімізувати стан-
дартів ЄКПЛ. У справі «Мак-Канн та інші проти Сполученого 
Королівства» Суд не мав з цього приводу зауважень, оскільки 
«правила застосування збройної сили, видані військовослуж-
бовцям та поліції за цією справою, містять набір положень, 
котрі регулюють застосування сили, і в них ретельно відобра-
жено національний стандарт, а також зміст стандарту, встанов-
леного Конвенцією»2.

Стандарт доведення «поза розумним сумнівом» стосується 
обох сторін в судочинстві, і там, де він покладається на одну 
сторону, вона не може його перекладати на іншу, рівно як і не 
може плутати його з тягарем доведення, про що йтиметься 
далі. У згадуваній вище справі «Мак-Канн та інші проти Спо-
лученого Королівства» заявники досить категорично вимагали: 
«Суд повинен покласти на Уряд тягар доведення за відсутність 
обґрунтованих сумнівів («поза розумним сумнівом») у тому, 
що планування та проведення операції відповідали положен-
ням ст. 2 ЄКПЛ. Крім того, він не повинен поширювати на де-

1 Ibid, p. 284.
2 Ibid, Vol. 324, p. 284.
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ржавні органи презумпцію невинуватості, ніби тут ідеться про 
кримінальну відповідальність»1. Суд зауважив, що він буде в 
цій справі оцінювати проблему у світлі всіх матеріалів, наданих 
йому як заявниками, так і Урядом. Обидві сторони в разі необ-
хідності мали керуватися при цьому стандартом «поза розум-
ним сумнівом». Звідси зовсім не випливає, що тягар доведення 
відповідності свідчень стандарту «поза розумним сумнівом» 
покладається на іншу сторону. Навпаки, в цій справі, зокрема: 
«Суд вважає, що для того, аби дійти висновку про наявність 
заздалегідь обдуманого плану в сенсі, запропонованому заяв-
никами, йому б знадобилися переконливі докази. У світлі про-
веденого самостійного розгляду поданих матеріалів Суд не дій-
шов висновку, що вони підтверджують заяву заявників»2.

Стандарт «поза розумним сумнівом» допускає докази на 
основі як безпосередніх, так і опосередкованих свідчень чи не-
спростовних презумпцій, які мають бути достатньо серйозні, 
точні і збіжні, та з урахуванням поведінки сторін під час до-
слідження (аналізу) доказів3.

У численних справах Суд доходив як того висновку, що свід-
чення і докази подані на підставі і згідно зі стандартом «поза 
розумним сумнівом», так і того, що такі докази не відповіда-
ють вказаному стандарту, а тому немає підстав говорити про 
порушення (див., наприклад, «Яша проти Туреччини», рішен-
ня від 2 вересня 1998 р.; «Танрікулу проти Туреччини», рішен-
ня від 8 липня 1999 р.; «Екінчі проти Туреччини», рішення від 
8 червня 1999 р.; «Нурей Шен проти Туреччини», рішення від 
30 березня 2004 р.; «Тахсін Акар проти Туреччини», рішення від 
8 квітня 2004 р.; «Текдаг проти Туреччини», рішення від 15 січня 
2004 р.; «Несіб Гаран проти Туреччини», рішення від 6 квітня 
2005 р. та ін.

Нерідкими були випадки, коли обидві сторони у своїх дока-
зах «не дотягували» до стандарту «поза розумним сумнівом», 

1 Ibid, p. 51.
2 Ibid, p. 52.
3 Див.: Case Kaya v. Turkey. Ibid. Vol. 1998-I, p. 311.
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як і такі, коли держава-відповідач не проявляла належної доб-
росовісності у співробітництві з Судом. У таких випадках для 
прийняття рішення Судом суттєве значення мала поведінка 
сторін у судочинстві з відповідних питань. 

Слід зазначити, що визначений у свій час Європейською 
комісією з прав людини і підтриманий Судом стандарт «поза 
розумним сумнівом» не завжди був бездоганно доведений ос-
таннім у кожній із його відповідних справ1. Як правило, це по-
роджувало індивідуальні і колективні особливі думки суддів 
і мало-помалу знижувало (у деяких справах) явно завищену 
планку доведення. Втім, критика Суду в цій частині не припи-
нилася і дотепер. Та й самі судді досить часто піддають сумніву 
позицію Суду щодо аргументованості відмови в доведеності 
стандарту «поза розумним сумнівом». Деякі справи Суд при-
ймає незначною більшістю голосів. Так, наприклад, у справі 
«Лабіта проти Італії», рішення Суду від 6 квітня 2000 р., біль-
шістю лише в один голос Суд відмовив у тому, що наявні дока-
зи є «поза розумним сумнівом». Виходячи з того, що заявник 
не спростував того, що він відмовився від огляду лікарем, і що 
після неналежного з ним поводження він не оскаржував це, а 
вимагав звільнення з в’язниці і лише через деякий час оскар-
жив такі дії, Суд зробив висновок, що порушення статті ЄКПЛ 
не було, оскільки матеріали справи не переконують його «поза 
розумним сумнівом», що з ним неналежно поводились.

Вісім суддів з 17 (А. П. Рідройхо (Іспанія), Дж. Бонел-
ло (Мальта), Є. Макарчик (Польща), Фр. Тулкенз (Бельгія), 
В. Стражнецка (Словаччина), В. Буткевич (Україна), Х. Кас-
садеваль (Андорра), Б. Жупанчич (Словенія)) висловили свою 
незгоду з таким висновком: «Більшість Суду вважала, що заяв-
ник не довів «поза розумним сумнівом», що він був підданий не-
належному поводженню у тюрмі Піаноза, на що він скаржився. 
В той час як ми погоджуємося з більшістю в тому, що матеріали, 

1 Більш детально про методи встановлення цього стандарту див.: Європейський суд з 
справ людини. Судова практика / за заг. ред. В. Г. Буткевича. — К. : Ред. журн. «Право 
України», 2011. — Вип. 1, ч. 1–2. — С. 843–857.



468

Європейський суд з прав людини. Судова практика

подані заявником, становлять лише prima facia (на перший пог-
ляд) докази, тим не менше, ми враховуємо труднощі, які в’язень, 
що страждав від такого неналежного поводження з боку тюрем-
ної охорони, переносив і ті ризики, яким піддавав себе, вирішив-
ши оприлюднити таке поводження. Насправді ж заявник стверд-
жував, що охоронці Піанози попередили в’язнів не говорити про 
неналежне поводження і страждання, які вони перенесли, ні між 
собою, ні з їх адвокатами і погрожували їм вжити відповідних за-
ходів, якщо вони їх не послухаються. Заявник стверджував, що 
щонайменше з одного приводу до нього були вжиті відповідні 
заходи. У контексті того, що описав Суддя Ліворно в його до-
повідній від 5 вересня 1992 р. (про відповідальність тюремної 
охорони за здійснення покарань), стає зрозумілим, що в’язні не 
могли насмілитися попросити лікаря для огляду негайно після 
того, як були піддані поганому поводженню, особливо коли лі-
кар міг контактувати з тюремними властями.

Відповідно ми вважаємо, що стандарт, застосований при 
оцінці доказів у цій справі, є неадекватним, можливо, нелогіч-
ним і навіть не діючим, оскільки через відсутність ефективного 
розслідування заявнику було відмовлено в одержанні доказів, а 
власті навіть не встановлювали наглядачів, які мали понести від-
повідальність за встановлені випадки неналежного поводження. 
Після такого рішення Держави тепер можуть сподіватися на те, 
що Суд в аналогічних справах не стане розглядати скарги про 
неналежне поводження на підставі недостатності доказів; у них 
появиться зацікавленість не розслідувати подібні скарги і таким 
чином позбавляти заявників доказів «поза розумним сумнівом». 
Навіть якщо ми вважаємо, що в деяких справах процедурні до-
сягнення можуть бути як корисними, так і необхідними, в ситуа-
ціях, подібних до тієї, що розглядається, вони дозволять Державі 
зменшувати її відповідальність в розслідуванні порушення лише 
з процедурних зобов’язань, які, очевидно, менш серйозні, ніж 
порушення через неналежне поводження.

...Ми вважаємо, що якщо деякі чи всі докази по суті мо-
жуть бути відомі лише властям, у той час, коли жертва пере-
буває у в’язниці, виникає серйозна презумпція, що поранення 
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і неналежне поводження були нанесені під час тримання. У 
таких справах можна навіть вважати, що тягар доведення ле-
жить на властях надати задовільне і переконливе пояснення. 
У будь-якому разі, стандарт, яким має керуватися заявник в 
його справі — нижчий; незважаючи на те, що не з’ясовано, чому 
власті не провели ефективне розслідування і така можливість 
зробила би прийнятним висновок Суду.

Нарешті, необхідно пам’ятати, що стандарт доведення «поза 
розумним сунівом» є в ряді правових систем складовою кримі-
нального судочинства. Проте цей Суд не розглядає питання 
індивідуальної вини чи невинуватості або покарання тих, хто 
безпосередньо відповідальний за відшкодування шкоди, яка 
стала наслідком дій Держави-відповідача. Перевірка, методи 
і стандарт доведення відносно передбаченої Конвенцією від-
повідальності відрізняються від тих, що існують у різних на-
ціональних системах стосовно відповідальності індивідів у 
кримінальних злочинах...»1.

Деякі дослідники вважають, що «Суд визнав цю критику у 
своїй постанові у справі «Начова та інші проти Болгарії», ви-
несеній 6 липня 2005 р.»...2 Суд, дійсно, в рішенні по цій справі 
заявив, що не є його метою запозичення стандарту доведення 
«поза розумним сумнівом» з національних правових систем, 
що він не вирішує питання кримінальної вини чи цивільної 
відповідальності і т. д. Але сказати, що це була реакція Суду 
на критику не можна. Крім всього іншого, в особливій думці 
восьми суддів йшлося про те, щоб стандарт доведення «поза 
розумним сумнівом» був для осіб, які повністю перебувають 
в ситуації залежності від агентів держави, не таким жорстким. 
Держава, в розпорядженні якої є всі наявні можливості для 
доведення своєї позиції, перебуває явно в кращій ситуації, ніж 
залежна від неї жертва. Не можна державу-відповідача і жерт-
ву-заявника ставити на одні шальки терезів у доведенні «поза 

1 European Court of Human Rights. Reports of Judgments and Decisions, Vol. 2000-IІІ, 
pp. 152–153.
2 Erdal U., Bakirсi H. Article 3 of the European Convention on Human Rights. OMCT 
Handbook Series. vol 1, Series Editor: Boris Wijkström. — Geneva, 2006. — P. 258–269.
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розумним сумнівом». У таких випадках стандарт доведення 
для жертви має бути нижчим. На жаль, поки що це призвело 
до того, що Суд почав підходити до визначення «поза розум-
ним сумнівом» як до автономного значення. Але він не уточнив 
межу його застосування, хоч дещо пом’якшив вимоги до заяв-
ників у процедурі розгляду скарг.

Тягар доведення правомірності застосування положень 
п. 2 ст. 2 ЄКПЛ. Стандарт доведення фактично визначається 
всіма учасниками судочинства: сторонами, які надають докази 
на свою користь, Комісією, яка збирала і давала оцінку фактам, 
Судом, який власне розглядає надані докази і визначає, чи від-
повідають вони вказаному стандарту і чи можна говорити про 
його наявність у конкретній справі.

Тягар доведення здебільшого покладається залежно від си-
туації і стадії процесу на заявника чи державу-відповідача чи на 
обидві сторони. Важливо при цьому пам’ятати, що ЄСПЛ, роз-
глядаючи справи за ст. 2 (як і за ст. 3) ЄКПЛ, не завжди вважає 
доречним керуватися принципом affirmаnti incumbit probatio 
(хто звинувачує, той доказує звинувачення). Для ст. 2 такий 
порядок особливо важливий через навіть об’єктивні обставини, 
оскільки ті, хто втратили життя насильницьким шляхом, вже 
не можуть нічого доводити (сама постановка такого питання 
перебуває поза межами стандарту «поза розумним сумнівом»), 
а живим часто буває важко чи неможливо назвати незалежних 
свідків злочину. Такі злочини чиняться або без складання про-
токолів, або із записами на користь правопорушника, чи в яких 
факт порушення відсутній. Як справедливо зазначив суддя Дж. 
Бонелло у справі «Севтап Везнедароглу проти Туреччини», рі-
шення від 18 жовтня 2005 р.1 з приводу доказів «поза розумних 
сумнівів» за ст. 3 ЄКПЛ: «Незалежні спостерігачі, наскільки 
мені відомо, зазвичай не запрошуються, щоб стати свідками 
того, що відбувається; наприкінці кожного катування протокол 

1 [Електронний ресурс] / Сайт «Європейський суд з прав людини». Режим доступу : 
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp
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процедури в потрійному примірнику не ведеться; жертвизаля-
кані, перебувають у подавленій і хворобливій самотності, в той 
час, як у того, хто веде допит, є в розпорядженні практично всі 
необмежені засоби для того, щоб заперечувати те, що сталося, 
чи свою участь у цьому ганебному спектаклі. Скарга одинокої 
жертви практично завжди неминуче протистоїть запереченню 
того, що сталося, яке “підтверджують” багато інших осіб»1.

Якщо взяти загальну статистику, в якій превалює кількість 
заяв, визнаних неприйнятними (біля 95 %), то може скластися 
глибоке переконання, що тягар доведення повністю покладе-
но на заявника. Адже в разі недоведення ним порушення статті 
ЄКПЛ Суд визнає його заяву неприйнятною. Таке враження 
може бути, коли заяви розглядали незалежно від стадії судо-
чинства, ситуацій чи інших обставин вчинення правопорушен-
ня, поведінки сторін та ін. Особливо це важливо пам’ятати, коли 
жертва перебувала чи ні, повністю чи частково під контролем 
держави і т. д. Тягар доведення в міжнародному судочинстві за 
своєю суттю інститут права більш складний і різновекторний 
за ситуаціями, ніж він є у національному судочинстві. Він не 
допускає виведення імперативу з однієї ситуації чи повного 
перенесення природи, характеру доведення з одного етапу су-
дочинства на інший. У багатьох випадках так слід розуміти і 
доктринальні твердження щодо сутності цього інституту.

Коли автори дослідження «Право на життя згідно з Євро-
пейською Конвенцією з прав людини» (Interights) говорять: 
«Тягар доведення (державні агенти відповідальні за порушен-
ня прав людини), лежить на заявнику, як зазначено в «Мак-
Канн та інші проти Сполученого Королівства»2 — то вони праві. 
Але вони праві і тоді, коли стверджують: «Проте, знову таки, на 
практиці ця вимога застосовується певною мірою більш гнуч-
ко, ніж може здатися на перший погляд»3.

1 Ibid.
2 Ibid, p. 22.
3 Ibid.
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У справі «Ірландія проти Сполученого Королівства», в якій 
Уряд Ірландії заявляв про порушення серед інших і ст. 2, Суд 
так визначив процедуру доведення: «Суд не буде покладати-
ся на концепцію того, що тягар доведення несе один із двох 
урядів. У справі, яка подана на його розгляд, Суд перевіряє 
всі матеріали, які є в його розпорядженні, незалежно від того, 
направлені вони Комісією, сторонами або іншими суб’єктами, 
якщо необхідно, одержує матеріали proprio moty»1 (за власною 
ініціативою).

Тут можна виявити таку закономірність: тягар доведення 
превалює для заявника на стадії обґрунтування заяви, чи у 
випадках, коли держава-відповідач демонструє ретельне ви-
конання своїх позитивних і негативних зобов’язань. У справі 
«Мак-Канн та інші проти Сполученого Королівства» йшло-
ся саме про такий випадок і тому Суд досить послідовно під-
креслює необхідність заявника довести його звинувачення.

Процесуальний діалог Суду і заявників неоднозначно це під-
креслює: 1) а) «Суд вважає, щоб дійти висновку про наявність 
заздалегідь обдуманого плану в сенсі, запропонованому заяв-
никами, йому знадобилися б переконливі докази»; б) «У світлі 
проведеного самостійного розгляду поданих матеріалів Суд не 
дійшов висновку про те, що вони підтверджують наявність змо-
ви з метою здійснення страти на найвищому рівні командуван-
ня Міністерства оборони або Уряду... Крім того, немає доказів 
того, що органи влади приховано підштовхували їх до цього або 
натяками чи грою слів спонукали їх до здійснення страти трьох 
підозрюваних»; 2) а) «Чинники, на які спираються заявники, є 
низкою припущень щодо того, що органи влади повинні були 
знати про те, що вибухового пристрою в автомобілі не було»; 
б) ураховуючи отримані владою «розвідувальні дані, відомі 
характеристики трьох терористів... думку про те, що в автомо-
білі був вибуховий пристрій, не можна описувати як неправдо-
подібну або цілком необґрунтовану»; 3) а) на думку заявників, 
«використання спеціального антитерористичного підрозділу 

1 Publications of the European Court of Human Rights. Vol. 25, р. 64.
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саме собою доводить навмисність вбивства підозрюваних»; 
б) «цілком природним було те, що у світлі завчасного поперед-
ження про плановий терористичний напад, отриманого орга-
нами влади, вони звернулися до САС по навички й досвід для 
того, щоб усунути загрозу в якнайбезпечніший та максимально 
поінформований спосіб»1 і т. д.

У цій ситуації очевидно превалює тягар доведення заявників, 
оскільки подання держави-відповідача виявилось більш обґрун-
тованим, переконливим, таким, що за багатьма напрямами 
спростовувало їхні звинувачення. Але цей приклад не є визна-
чальним для всіх стадій судочинства. Якщо заявник продемонс-
трував (медичними документами, фотографіями, показаннями 
свідків, іншими матеріалами і доказами), що мова може йти про 
наявність порушення, а отже, заява не є необґрунтованою, то тя-
гар доведення (тягар спростування) переходить до уряду. І вже 
потрібно надавати доказову аргументацію урядом. Останнє по-
ширюється на уряд і у випадках встановлення фактичних обста-
вин справи: як і коли жертва перебувала під вартою.

У таких випадках тягар доведення покладається на держа-
ву щодо: наявності практичного і ефективного захисту означе-
ної заявником жертви, спростування заявлених фактів, подій, 
матеріалів та ін., проведення адекватного розслідування та ін. 
аспектів справи. За всіма означеними аспектами держава має 
співробітничати з Судом і надавати на його запит необхідну 
інформацію. Загалом в оцінці Судом, наскільки держава доб-
росовісно виконує свої зобов’язання щодо тягара доведення, 
можна вирізнити три основні передумови: 1) визначення, яким 
має бути виконання державою її тягаря доведення; 2) пояснен-
ня, чому держава має нести той чи інший тягар доведення; 3) 
констатація як держава виконала свої зобов’язання в цьому 
контексті.

Показовою в цьому є справа «Орхан проти Туреччини», у 
якій Суд відповів практично на всі порушені запитання, від-
повідаючи на основні принципи визначення, яким має бути 

1 Publications of the European Court of Human Rights. VolVol. 324, pр. 52–53.
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доведення, він, зокрема, зазначив: «Суд звертається до своїх 
рішень щодо стандарту доведення «поза розумним сумнівом» 
при оцінці доказів... Таке доведення може випливати зі співіс-
нування достатньо сильних, ясних і взаємопідтверджуючих 
умовиводів або аналогічних неспростовних презумпцій факту. 
У цьому контексті поведінка сторін при одержанні доказів має 
братися до уваги»1.

Стосовно того, яка і чому держава має нести тягар доведен-
ня, Суд констатував: «Важливо зазначити те, що процедура, 
передбачена Конвенцією, не з усіх справ такого роду, як скарга, 
що розглядається, застосовується принцип affirmanti in cumbit 
probatio (той, хто висунув звинувачення, має його довести). 
Суд раніше вказував на те, що найважливішим елементом для 
ефективної дії системи індивідуальних звернень, передбаче-
ним колишньою ст. 25 ЄКПЛ (нині замінена на ст. 34), є те, 
що Держава зобов’язана надати всі необхідні засоби для того, 
щоб зробити можливим належний і ефективний розгляд заяв... 
Невід’ємною рисою справ такого роду, де заявник звинувачує 
агентів Держави в порушенні прав, передбачених Конвенцією, 
є те, що в низці випадків тільки Уряд-відповідач має доступ до 
інформації, здатної підтвердити чи спростувати заявлені пору-
шення. Ненадання Урядом інформації, яка є в його розпоряд-
женні, без задовільних пояснень, створює підстави не лише для 
відповідних висновків про обґрунтованість скарг заявника, а й 
може негативно позначитися на рівні дотримання Державою-
відповідачем своїх зобов’язань за ст. 38 § 1 (а) ЄКПЛ. Такий же 
підхід застосовується у випадку відстрочення Державою-від-
повідачем надання інформації, що перешкоджає встановленню 
фактичних обставин у справі»2.

Нарешті, стосовно констатації як держава виконала свої 
зобов’язання, на жаль, у цій справі Суд оцінив їх незадовільно: 
«267. У цьому відношенні Суд зазначає, з деякою стурбованіс-

1 [Електронний ресурс] / Сайт «Європейський суд з прав людини». Режим доступу : 
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp127/view.asp?item...
2 Ibid, p. 266.
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тю, три аспекти відповіді Уряду на запити органів ЄКПЛ про 
надання документів, інформації та свідків.

268. По-перше, не відповівши на запит Заявника у січні 
1998 р. про військові операції, проведені в травні 1994 р. в ре-
гіоні, що розглядається, до Уряду був направлений запит щодо 
цієї документації листом від 13 вересня 1999 р. Перед делегата-
ми Уряд спочатку заявив, що у нього немає на руках даних про 
операції, що вони конфіденційні, а тому їх складно одержати. В 
останній день надання доказів делегати повторили свій запит 
про надання вказаних даних. Уряду нагадали про запити, зроб-
лені в листах від 28 жовтня 1999 р. і 13 березня 2000 р. У зв’язку 
з тим, що коментарі Уряду, направлені в червні 2000 р., не міс-
тили посилання на ці запити, Суд направив письмове нагаду-
вання 14 червня, 4 і 19 липня 2000 р. Разом з листом Уряду від 
2 серпня 2000 р. було одержано документ на одному аркуші, в 
якому вказувалось, що «технічні помилки і проблеми комуні-
кації стали причинами відстрочення.

269. Суд вважає, що комунікація в лютому 1995 р. колиш-
ньою Комісією детальних скарг заявника означала те, що з 
вказаної дати дані про проведення військових операцій набу-
ли особливої важливості стосовно позиції Уряду про фактичні 
обставини цієї справи. Отже, додаткова відстрочка після одер-
жання конкретних запитів про надання цих даних не була по-
яснена Урядом достатньо переконливо, лише з коротким поси-
ланням на технічні помилки і проблеми комунікації. Крім того, 
документ являє собою узагальнення, таблицю на одному ар-
куші, яка описує 30 військових операцій у провінції Диярбакир 
у період з 2 по 31 травня 1994 р.. Окрім коротких посилань на 
підрозділи, які брали в них участь, не вказуються інші деталі: 
скільки осіб брало участь, де вони розташовувались або для 
чого, беручи до уваги те, що було встановлено Судом у справі 
«Чічек проти Туреччини» (§ 132), що 10 травня 1994 р. війсь-
кові частини провели операцію в селі Дерняк, району Ліче, і 
той факт, що надіслані в Суд дані не відображали її проведення, 
Суду складно уникнути висновку, що дані про проведення вій-
ськових операцій є неповними.
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270. По-друге, Комісія запитала в листі від 10 травня 1999 р. 
особисті дані і явку перед делегатами командуючого військо-
вими операціями в указаному регіоні, ймовірно з підрозділу 
Болу. У відповіді Уряду від 9 серпня 1999 р. не було посилання 
на цей запит. У той час, як в перший день одержання делегата-
ми доказів у справі (у жовтні 1999 року), Уряд вказував, що у 
нього немає інформації, а наступного дня Уряд підтвердив, що 
«відповідний офіцер, який проводив операції в цьому регіоні — 
це генерал Явуз Ертюрк». Уряд додав, даючи усні свідчення в 
Суді в травні 2001 р., що генерал Ертюрк був командуючим 
підрозділом Болу і не явився до делегатів, оскільки вже давав 
їм свідчення у іншій справі…, що в нього немає більше жодної 
інформації, так що не було смислу повторювати перед делега-
тами свідчення, які він дав раніше.

271. Суд вважає, що сам генерал і його свідчення мали б цен-
тральне значення для встановлення позиції Уряду щодо фактів 
цієї справи, які, як зазначено вище, були комуніковані в лютому 
1995 р. Проте жодних пояснень тому, чому особа цього офіцера 
не могла бути встановлена до жовтня 1999 р., до часу свідчення 
делегатам, не було надано, що негативно позначилось на мож-
ливості заслуховування їх свідчень. І, нарешті, Комісії, також 
як і цьому Суду, прийшлось вирішувати, чи є і, якщо так, то, 
до якого ступеня свідок є таким, що має відношення до справи 
при оцінці фактів. Стосовно останнього Суд зазначає, що спра-
ва «Акденіз» про проведення військової операції в певний час 
(жовтень 1993 р.) і в певному місці (село Алача) відрізняється 
від операції, яка мала місце в цій справі.

272. По-третє, і що більш важливо, 10 травня 1999 р. Комісія 
також вимагала, в тому числі, і явки до делегатів і надання осо-
бистих даних офіцера, командуючого військовими в школі-ін-
тернаті Ліче. Оскільки відповідь Уряду від 9 серпня 1999 р. не 
містила цієї інформації, наступні письмові нагадування були 
направлені Комісією в серпні та вересні 1999 р. Вказавши де-
легатам в жовтні 1999 р., що у нього немає такої інформації, 
Уряду було зроблено нагадування про цей запит у листах Ко-
місії і Суду від 28 жовтня 1999 р. і 13 березня 2000 р. Комен-
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тарі Уряду від червня 2000 р. не містили посилання на запи-
тання, пов’язане з подальшими письмовими нагадуваннями з 
Суду від червня і липня 2000 р. Лист Уряду від 2 серпня 2000 р. 
надавав певну запитувану раніше інформацію, проте нічого з 
того, що призвело до наступних письмових нагадувань Суду в 
серпні, вересні та листопаді 2000 р. Запитання залишилося без 
відповіді, коли Суд поставив вимогу перед Урядом під час слу-
хання у справі, пояснити, чому не була надана така інформація. 
Уряд не відповів на поставлене йому запитання.

273. Суд зазначає, що, крім короткої відповіді делегатам, 
Уряд не визнав і взагалі не відповів на попередні численні усні 
та письмові запити про особу офіцера, який командував війсь-
ковими, розташованими в школі-інтернаті Ліче. Зрозуміло, що 
це призвело до його неявки до делегатів. Значення його свідчень 
для справи очевидне, беручи до уваги повторні твердження заяв-
ника про те, що йому сказали, що Орханів тримали в цій школі.

274. Суд робить висновок, що Уряд не надав переконливих 
пояснень відстрочкам і упущенням у відповідях на запити Ко-
місії і Суду про надання інформації, документів і свідків, які 
мали відношення до справи. Відповідно Суд доходить висновку 
про поведінку Уряду. Більше того, беручи до уваги важливість 
співробітництва Держави-відповідача при розгляді справи, а 
також пам’ятаючи про труднощі, які неминуче виникають при 
одержанні свідчень такого роду... Суд вважає, що Уряд не вико-
нав повною мірою свої зобов’язання згідно зі ст. 38 п. 1 (а) (ко-
лишня ст. 28 п. 1 (а)) Конвенції зі створення всіх необхідних 
умов для Комісії і Суду при виконанні ними завдання щодо 
встановлення фактів»1.

Коли йдеться про тягар доведення, то слід мати на увазі, що 
обсяг цього тягаря не визначається сторонами у справі, а має 
здійснюватися, як це передбачено стандартами Суду. У справі 
«Хашієв і Акаєва проти Росії», рішення від 24 лютого 2005 р.2, 

1 Ibid, pр. 267–274.
2 [Електронний ресурс] / Сайт «Європейський суд з прав людини». Режим доступу : 
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp/197/view.hbkm.asp?sessionid=7... 
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Суд, керуючись стандартом «поза розумним сумнівом», так 
оцінив свідчення Уряду: «У порядку мати змогу оцінити скаргу 
заявників по суті та беручи до уваги сутність скарг, Суд зробив 
запит Уряду надати копії всіх матеріалів кримінального розслі-
дування, яке проведено у цій справі. Уряд надав біля двох тре-
тин таких матеріалів, оскільки решта документів, з точки зору 
Уряду, не мали значення. Жодного іншого пояснення, чому до-
кументи не були надані, Уряд не надав»1.

У цій справі Суд ґрунтувався на тому, що саме він має оці-
нити заяву по суті, а отже, йому визначати, які документи і 
матеріали необхідні для цього, і сторони у справі не можуть 
звужувати свій тягар доведення чи вибирати на власний роз-
суд рівень співробітництва з Судом. Суд не забарився нагада-
ти Дер жаві-відповідачу про необхідність дотримуватися по-
ложень ЄКПЛ і його судової практики: «Суд не переконаний, 
що пояснення Уряду стосовно ненаданих деяких документів, 
як таких, що не мають відношення до справи, що це так. Коли 
заява містить скаргу, що не було проведено ефективного роз-
слідування, і якщо, як у цій справі, копії документів були на-
правлені Урядом на запит Суду, Суд вважає це обов’язковим, 
щоб відповідна держава надала всю необхідну документацію, 
яка має відношення до розслідування. Питання, чи стосуються 
певні документи до справи, не може бути вирішено односто-
ронньо Урядом-відповідачем. Більше того, Суд зазначає, що 
Уряд посилався в його зауваженнях на документи, копії яких 
не були надані Суду»2.

За таких обставин Суд може прийняти рішення про пору-
шення Державою ст. 38 п. 1 ЄКПЛ про зобов’язання створюва-
ти усі необхідні умови для вирішення справи чи вирішити її по 
суті в разі, коли наявної інформації вистачає для цього. У цій 
справі Суд нагадав про це (Суд може зробити відповідний ви-
сновок з цього приводу), проте «не вважає необхідним прий-

1 Ibid, p. 136.
2 Ibid, p. 138.
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мати окремий висновок згідно зі ст. 38 Конвенції щодо того, на-
скільки Уряд виконав його зобов’язання, беручи до уваги пода-
ну більшу частину матеріалів справи»1.

Натомість, наявних матеріалів Суду вистачило, щоб дійти 
висновку про відповідальність Держави-відповідача і пору-
шення ст. 2 ЄКПЛ.

Як показує судова практика Суду, як правило, він вирішує 
питання стандарту і тягаря доведення, як і приймає рішення 
стосовно порушення ст. 2 ЄКПЛ, залежно від рівня свободи, 
якою користувалася жертва на період порушення її права на 
життя. Найбільш жорстко Суд підходить до випадків, коли 
особа перебувала в стані обмеженої державою свободи і якщо 
сталося порушення її права на життя.

Випадки смерті затриманих і в’язнів і правомірність засто-
сування п. 2 ст. 2 ЄКПЛ. Існуюча судова практика Суду визнає 
як імперативні зобов’язання держави за стан здоров’я затрима-
них і в’язнів, оскільки останні, як неодноразово підкреслював 
Суд, в такій ситуації перебувають у вразливому стані. Маючи 
добре здоров’я, вони вправі пред’являти державі претензії за дії 
чи бездіяльність її агентів, які призвели до втрати чи суттєвого 
погіршення здоров’я з їхньої вини. Якщо в’язень чи затрима-
на особа помирає, держава має дати переконливе пояснення 
цьому, провести відповідне розслідування і винних покарати, 
інакше настає відповідальність за ст. 2 ЄКПЛ за смерть таких 
осіб. Залежно від обставин не виключається відповідальність і 
за ст. 3 ЄКПЛ. 

У справі «Салман проти Туреччини», рішення Суду від 
20 червня 2000 р.2, заявниця стверджувала, що її чоловік 
А. Салман помер унаслідок катування від рук співробітників 
поліції в Управлінні безпеки, не було проведено належного 
повноцінного розслідування, а отже, мало місце порушення 

1 Ibid, p. 139.
2 European Court of Human Rights. Reports of Judgments and Decisions. — Vol. 2000-VII, 
pp. 365-487.
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ст. 2 ЄКПЛ; через те, що, як вона вважала, до нього було за-
стосовано катування, держава має відповідати за порушення 
ст. 3 ЄКПЛ.

На її думку, власті не змогли дати задовільного пояснення 
смерті, підготувавши версію для приховування правди, а тому 
діє правило, що у випадку, коли людина заарештована здо-
ровою і помирає, за відсутності правдоподібного пояснення, 
смерть, напевно, є справою рук властей. Європейська Комісія 
з прав людини встановила, що розслідування смерті її чолові-
ка було настільки неадекватним, що воно було рівноцінно від-
сутності захисту права на життя. Уряд вважав ці твердження 
як необґрунтовані, оскільки заарештований помер від зупинки 
серця через хвилювання у зв’язку із затриманням і триманням 
в камері. Його спробували реанімувати, що призвело до пере-
лому ребер. Уряд подав, в основному, кількісні, а не якісні дані 
про розслідування: були взяті показання у відповідних свідків 
і офіційних осіб, проведені необхідні судово-медичні експерти-
зи, суд розглядав справу про вбивство затриманого і не знай-
шов винних, а звинувачених виправдав і т. д.

В оцінці фактів, чи було порушення ст. 2, Суд нагадав, що 
«Мета і призначення Конвенції як інструменту захисту людей 
також вимагає, щоб ст. 2 тлумачилась і застосовувалась таким 
чином, щоб її гарантії були практичними і дієвими»1. Суд під-
креслив, що текст ст. 2 слід розглядати як одне ціле і тоді стає 
зрозумілим, що ст. 2 охоплює не лише умисне вбивство, а й ті 
ситуації, коли допустимо «застосовувати силу», що може приз-
вести до ненавмисного результату — позбавлення життя. Про-
те умисне (навмисне) застосування потенційно смертельної 
зброї є лише одним із фактів, який має братися до уваги при 
оцінці його необхідності. Будь-яке застосування сили має бути 
не більше, ніж «абсолютно необхідним» для досягнення однієї 
чи кількох цілей, перелічених у підпунктах «а», «b», «с» ст. 2. 
Цей термін вказує, що тут має застосовуватися більш суворий і 

1 Ibid, p. 97.
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більш неспростовний критерій необхідності, ніж то вимагаєть-
ся за статтями 8–11 ЄКПЛ. Застосовувана сила має бути суво-
ро розмірною досягненню допустимих цілей.

Керуючись цими стандартами, а також критерієм доведенос-
ті «поза розумним сумнівом», Суд дійшов висновку, що А. Сал-
ман був узятий під варту, будучи явно при доброму здоров’ї, 
без будь-яких травм і хвороб в активній стадії. Але Уряд не 
надав достовірних пояснень, чому такі травми з’явилися після 
арешту і тому «настає відповідальність за смерть А. Салмана, 
а отже, і визнання, що було порушення ст. 2. Суд також виз-
нав відповідальність держави і відповідно порушення ст. 2 че-
рез непроведення ефективного розслідування обставин смерті. 
Визнавши порушення і за статтею 3 Конвенції, Суд не вважав 
за необхідне приймати окреме рішення1.

У справі «Танлі проти Туреччини», рішення від 10 липня 
2001 р.2, заявник стверджував, що його син помер від катуван-
ня в поліцейській дільниці. Через це, а також тому, що не було 
проведено ефективне розслідування, він просив Суд визнати 
порушення ст. 2 ЄКПЛ. Уряд Туреччини стверджував, що за-
арештований помер природною смертю через серцевий напад, 
що розслідування не показало ні свіжих травмувань його тіла, 
ні застосування катування.

Суд повторив загальні стандарти, які мають застосовувати-
ся у випадках, коли йдеться про ст. 2 і особливості, які мають 
братися до уваги з урахуванням обставин кожної конкретної 
справи. У рішенні у цій справі він зазначив, що держава-від-
повідач не довела, що син заявника помер природною смертю, а 
тому мало місце порушення ст. 2: «Без сумніву, причина смерті 
не може вважатися природною всупереч твердженню властей 
держави-відповідача. Власті не змогли надати переконливе по-
яснення смерті Махмута Танлі, здорового двадцятидворічно-
го чоловіка, під час тримання під вартою в поліції. У зв’язку з 

1 Ibid, p. 97–117.
2 European Court of Human Rights. Reports of Judgments and Decisions, Vol. 2001-IІІ, p. 
211–274.
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цим відповідальність за його смерть в період перебування під 
вартою в поліції Улуйола лежить на властях Туреччини. Від-
повідно, порушення ст. 2 ЄКПЛ мало місце»1. Окрім того, Суд 
знайшов порушення ст. 2 через непроведення належного роз-
слідування обставин смерті. Разом з тим, Суд не знайшов під-
став для визнання порушення ст. 3 ЄКПЛ стосовно заявника.

У справі «Велікова проти Болгарії», рішення від 18 травня 
2000 р.2, заявниця стверджувала, що п. Цончев, з яким вона 
проживала 12 років, помер у поліцейській дільниці, у якій він 
перебував біля 12 годин. Оскаржуючи порушення ст. 2 ЄКПЛ 
через те, що смерть трапилася в поліцейській дільниці, вона 
також вимагала визнати неефективним розслідування при-
чин смерті, а що стосується її, на додаток, вимагала визнати її 
цивільні права на моральну шкоду і відповідну компенсацію. 
Держава-відповідач заперечувала, що з п. Цончевим неналежно 
поводилися в поліцейській дільниці, і як тільки він поскаржив-
ся на погане самопочуття, до нього була викликана «швидка 
допомога». Але коли лікарі приїхали, вони знайшли п. Цончева 
мертвим. Уряд стверджував, що смертельні ушкодження були 
нанесені жертві до арешту.

Суд знайшов такі пояснення неправдоподібними, що існує 
достатньо доказів того, що п. Цончев помер від ушкоджень в 
період перебування в поліцейській дільниці. Суд дійшов вис-
новку, що не було проведено ні належного медичного огляду, 
ні розслідування справи з приводу того, що сталося. Суд конс-
татував відповідальність держави і зробив висновок про пору-
шення статті 23.

У справі «Ангелова проти Болгарії», рішення від 13 червня 
2002 р.4, Заявниця стверджувала, що жорстоке поводження 
поліцейських з її сином стало причиною його смерті, що йому 
не було надано належної медичної допомоги, не було проведе-

1 Ibid, p. 231.
2 Ibid, Vol. 2000-VI, p. 1–70.
3 Ibid, p. 27.
4 Ibid, Vol. 2002-IV, p. 355–456.
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но належного розслідування, а тримання під вартою було не-
законним. Як наслідок, вона вимагала визнати порушення ст. 2 
ЄКПЛ. Уряд стверджував, що смертельна рана сину Заявниці 
(п. Забчеков) була нанесена до його арешту. Перелом черепа 
викликав смерть у поліцейській дільниці, на думку Уряду, у 
зв’язку з дією так званого «інтервалу смерті», оскільки п. Заб-
чеков був у стані тяжкого сп’яніння вже до арешту. Зважаючи 
на те, що проведене державою розслідування не знайшло по-
рушень, Уряд доводив необхідність визнати відсутність пору-
шень ст. 2 в цілому.

Новим у цій справі (порівняно з попередньою) було поси-
лання на те, що після того, як смертельна рана була нанесена 
задовго до затримання, решта ран були нанесені під час гонит-
ви. Тобто Уряд ґрунтувався на тому, що, якщо Суд не визнає пе-
реконливим твердження про смертельне поранення до арешту, 
то принаймні має взяти до уваги вимушеність дій відповідно до 
п. «b» ст. 2 ЄКПЛ (питання невизнання порушенням права на 
життя позбавлення життя під час «здійснення законного ареш-
ту або для запобігання втечі особи, яку законно тримають під 
вартою»).

Керуючись загальними принципами при розгляді справ 
щодо захисту права на життя, а також застосовуючи їх до цієї 
справи, Суд не знайшов вагомих пояснень Уряду з приводу 
кончини п. Забчекова. Подані матеріали медичних експертиз 
він визнав непереконливими, дії поліцейських підозрілими, 
пояснення Урядом низки фактів неймовірними тощо. Крім 
того, Суд виявив, що поліцейські не викликали «швидкої допо-
моги», оскільки, ймовірно, підбирали потрібного їм лікаря для 
огляду потерпілого, що реєстраційний журнал у поліції фаль-
сифікований, а при огляді лікарем потерпілого вони сказали 
неправду експерту. Отже, Суд не вважав вагомими пояснен-
ня Уряду і встановив порушення ст. 2 ЄКПЛ. Порушення цієї 
статті також було встановлено з приводу ненадання потерпі-
лому своєчасної медичної допомоги, а також «Суд вважав, що 
Держава-відповідач не виконала покладену на неї відповідаль-
ність відповідно до п 1 ст. 2 Конвенції провести ефективне роз-
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слідування обставин смерті п. Забчекова»1. Суд не сприйняв 
заяви про одержання травм під час погоні і зробив висновок, 
що «травми є ознакою нелюдського поводження і перевищу-
ють ступінь тяжкості, яку допускає ст. 3 Конвенції. Таким чи-
ном, мало місце порушення цього положення»2.

Одним із імперативних положень ЄКПЛ є обов’язок Ви-
соких Договірних сторін створити всі необхідні умови для 
ефективного проведення Судом, в разі необхідності, розслі-
дування. Особливо це стосується випадків, коли йдеться про 
порушення ст. 2 і, що принципово важливо, коли жертва пе-
ребувала під контролем Держави. У справі «Акташ проти Ту-
реччини», рішення від 24 квітня 2003 р.3 йшлося про смерть 
жертви під час затримання, ймовірно через застосування ка-
тування. Уряд категорично заперечував будь-яке порушення 
цієї статті.

Заявник стверджував, що його брата було заарештовано в 
доброму стані здоров’я, але вже через тиждень він був мертвий. 
Уряд заявив, що він провів ретельне розслідування, але жодних 
порушень з боку офіцерів жандармерії не знайшов. Такий ре-
зультат був встановлений і під час національного судочинства. 
Справу розглядала до Суду Європейська комісія з прав лю-
дини, яка через брак даних проводила власне розслідування. 
11 офіцерів жандармерії відмовилися свідчити перед Комісією 
в присутності родичів жертви. Уряд не забезпечив Комісію за-
питаними документами. Розглядаючи справу, Комісія визнала 
її прийнятною і висловила думку, що в ній наявні порушення 
Дер жавою-відповідачем статей 2, 3 і 13 ЄКПЛ. Рішення Ко-
місії не визнав Уряд-відповідач.

Справа була передана на розгляд Суду. Перше, на що Суд 
звернув увагу, це на необхідність держави дотримуватися 

1 Ibid, рp. 385, 386, 390.
2 Ibid, p. 390.
3 Ibid, Vol. 2003-V, p. 1–28. (Повний текст рішення див.: [Електронний ресурс] / Сайт 
«Європейський суд з прав людини». Режим доступу : http://cmiskp.echr.col.int/tkp...)
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зобов’язань за статтею 38 п. 1 (а) ЄКПЛ1. Суд зазначив, що 
процедура передбачена Конвенцією, не за всіма справам тако-
го роду, як скарга, що розглядається, застосовується принцип 
affirmanti incumbit probatio (хто звинувачує в чомусь, має довес-
ти це звинувачення). Суд констатував, що одним із найбільш 
важливих елементів дії системи індивідуальних звернень, пе-
редбачених колишньою ст. 25 ЄКПЛ (заміненою ст. 34), є те, 
що Держава зобов’язана надати всіх необхідних засобів для 
того, щоб зробити можливим належний і ефективний розгляд 
скарги. Невід’ємною рисою таких справ, де заявник звинувачує 
агентів держави в порушенні прав, передбачених Конвенцією, 
є те, що в низці і випадків лише уряд держави-відповідача має 
доступ до інформації, здатної підтвердити або спростувати за-
явлені порушення. Ненадання без задовільних пояснень уря-
дом інформації, яка є в його розпорядженні, створює підстави 
не лише для відповідних висновків про обґрунтованість скарг 
заявника, але і може негативно проявитися на рівні дотри-
мання державою-відповідачем її зобов’язань за ст. 38 п. 1 (а) 
ЄКПЛ. Той самий підхід застосовується у випадку відстрочен-
ня з боку держави в поданні інформації, яке не дозволяє вста-
новити фактичні обставини. Виділивши три основні аспекти 
недобросовісного співробітництва з Комісією, Суд зробив ви-
сновок, що Уряд не надав переконливих пояснень відстрочкам 
і упущенням у відповідях на запити Комісії і Суду про надання 
документів, інформації і свідків, які мають відношення до спра-
ви. Взявши до уваги важливість співробітництва Держави-від-
повідача при розгляді справ і виходячи з того, що завжди вини-
кають труднощі при одержанні таких показань, Суд знайшов, 
що Уряд не виконав повною мірою свої зобов’язання за ст. 38 
п. 1 (а) із забезпечення усіх необхідних засобів для Комісії і 
Суду при виконанні ним завдання з встановлення фактів.

Крім того, виходячи з наявних у справі документів і ма-
теріалів, Суд зробив висновок про порушення статей 2, 3, 13 
ЄКПЛ. Для такого рішення Суд вже мав достатньо стабільну 

1 Ibid, p. 272–277.
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практику, у т. ч. і в турецьких справах (див., наприклад, «Сал-
ман проти Туреччини», «Чакічі проти Туреччини», «Ертак про-
ти Туреччини», «Тімурташ проти Туреччини», «Орхан проти 
Туреччини» та ін.).

Враховуючи те, що тягар відповідальності держави-відпові-
дача у випадку смерті затриманого чи в’язня лягає, здебільшо-
го, тягарем доведення на держави, то вони завжди дуже при-
скіпливо ставилися до таких питань і вимагали від Суду чіткої і 
однозначної відповіді: коли виникає для них зобов’язання дати 
відповідь на те, що сталося, до якого періоду це зобов’язання 
триває, якими мають бути такі пояснення та ін.

Складніше за все державам доводити неправдоподібність 
тверджень заявника, але й тут вироблені певні критерії, керую-
чись якими держава зможе поставити під сумнів заяву скарж-
ника. Слід мати на увазі, що для прийнятного пояснення не 
підходить спростування на рівні припущень: «мабуть», «мож-
ливі причини», «могло статися» і т. д. Відповідач має надавати 
сам неспростовні докази, стверджувати щось, що не викликає 
сумніву. Для таких цілей підходять якісні медичні свідчення 
(матеріали медичних оглядів і судово-медичної експертизи, 
безпосередні свідчення лікарів — учасників подій і т. д.). До 
уваги беруться факти, що стосуються справи: документи та 
інші матеріали, свідчення очевидців та інших осіб, чиї свідчен-
ня допомагають вияснити фактичні обставини справи, журнал 
записів реєстрації осіб, які знаходяться під вартою, фотографії, 
відеознімки, плани місць затримання і тримання під вартою, 
функціональні обов’язки відповідних агентів держави, патоло-
гоанатомічні дані та ін. Слід мати на увазі, що більшість з вказа-
них засобів доказу Суд може прийняти як опосередковані, але 
такі, що можуть допомогти йому встановити обґрунтованість 
спростувань держави.

Що стосується встановлення періоду виникнення і завер-
шення зобов’язання держави дати переконливу відповідь, що 
трапилося з жертвою, яка була затримана чи ув’язнена, то тут 
відносно простіше визначитись з критеріями. Зобов’язання дер-
жави дати правдоподібне пояснення, того що трапилося з осо-
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бою — жертвою, виникає з моменту її затримання. При цьому 
мова йде саме про початок затримання, а не про час припровад-
ження до поліцейської дільниці чи до інших місць тримання 
під вартою. Останнє є продовженням, а не початком періоду, 
за який держава-відповідач несе вказані зобов’язання за Кон-
венцією. Судова практика Суду досить послідовна в тому, що 
держава несе відповідальність про смерть чи інші наслідки, які 
підпадають під дію ст. 2 ЄКПЛ з моменту арешту, оскільки саме 
з нього особа попадає у вразливе становище.

Не менш чітко Суд визначає і період завершення зобов’язань 
держави за ст. 2 ЄКПЛ щодо затриманої чи ув’язненої особи. 
Він завершується моментом реального звільнення жертви, а не 
прийняття адміністративного чи судового рішення про звіль-
нення. Так, у справі «Сюгейла Айдін проти Туреччини», рішення 
від 24 серпня 2005 р.1, заявниця оскаржувала дії держави, в тому 
числі за ст. 2 ЄКПЛ, на тій підставі, що її чоловік після приве-
дення його до поліцейської дільниці був вбитий і що власті не 
провели ефективного розслідування причин його смерті.

Держава-відповідач заявила, що «немає свідчень, які б під-
твердили, що як заявницю, так і її чоловіка було піддано не-
належному поводженню під час затримання. Її чоловіка було 
звільнено 4 квітня 1994 р., і його смерть, що настала чотири 
дні потому, відповідальність за яку не може бути покладена на 
агентів держави, продовжує розслідуватись»2. Уряд відкидав 
свою відповідальність за вбивство чоловіка Заявниці і наполя-
гав на тому, що «чоловік заявниці залишив будинок суду негай-
но після того, як суддя наказав його звільнити, і його особиста 
відповідальність за себе була повернена йому. Проміжок часу 
в чотири чи п’ять днів між звільненням Нечаті Айдіна і його 
вбивством був занадто тривалий, щоб втягувати власті в його 
смерть»3.

1 [Електронний ресурс] / Сайт «Європейський суд з прав людини». Режим доступу : 
http://cmiskp.echr.col.int/tkp.197/viewhbkm.asp?sessionid=8…. 
2 Ibid, p. 137.
3 Ibid, p. 157.
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Суд мав з цього приводу іншу думку. У мотивувальній час-
тині свого рішення він зазначив: «У світлі того, як зазначено 
вище, що Уряд не встановив і не забезпечив явку офіцерів 
поліції, які супроводжували Нечаті Айдіна в суд Діябаркі-
ра 4 квітня 1994 р. разом з відсутністю документів про його 
звільнення, Суд доходить висновку, що Уряд не виконав своїх 
зобов’язань щодо доведення того, що Нечаті Айдін був дійсно 
звільнений в будинку суду 4 квітня 1994 р. Суд вважає вста-
новленим, що Нечаті Айдін перебував під вартою держави, 
отже, Уряд зобов’язаний пояснити, яким чином Нечаті Айдіна 
було вбито під час перебування в руках агентів держави. Зва-
жаючи на те, що Уряд не надав таких пояснень, Суд доходить 
висновку, що Уряд не пояснив обставин вбивства Нечаті Айді-
на»1. Виходячи з цього, Суд прийняв рішення, що була пору-
шена ст. 2 ЄКПЛ (п. 161).

Смерть особи в місцях виключного контролю держави і 
питання правомірності застосування ст. 2 ЄКПЛ. Суд розгля-
дає питання відповідальності держави за життя людини шир-
ше, ніж застосування її до затриманих чи в’язнів. Його судова 
практика говорить про місця знаходження жертви, які перебу-
вають під виключним контролем держави, а це не лише полі-
цейські дільниці чи в’язниці. Здебільшого в таких випадках до-
слідники посилаються на рішення Суду від 24 березня 2005 р. 
у справі «Аккум проти Туреччини»2. І, дійсно, там це положення 
підкреслено достатньо чітко.

У цій справі Уряд вважав достатнім того, що він попередив 
жителів про район проведення спецоперації військовими. На 
його думку, немає фактів, що троє осіб загинуло від рук сил 
безпеки, а отже, не може бути й мови про відповідальність 
дер жави. У своєму рішенні Суд зазначив: «Суд вважає пра-

1 Ibid, p. 154.
2 European Court of Human Rights. Reports of Judgments and Decisions, Vol. 2005-
IІ, pp. 297–306. (див. також повний текст рішення: [Електронний ресурс] / Сайт 
«Європейський суд з прав людини». Режим доступу : http://cmiskp.echr.col.int/
tkp.197...
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вомірним провести паралель між ситуацією з затриманими, 
за благополуччя яких відповідає Держава, і ситуацією з осо-
бами, яких знайшли пораненими чи померлими в зоні, яка 
перебуває під винятковим контролем властей держави. Така 
паралель ґрунтується на мовчазному факті, що в обох ситу-
аціях події належать повністю чи в переважній більшості до 
виключної обізнаністі властей»1. Ця позиція Суду згодом 
була підтверджена у справі «Ясін Атеш проти Туреччини», 
рішення від 31 березня 2005 р.2, в якому він констатував: 
«Суд повторює, що на державах лежить відповідальність 
пояснити поранення чи смерть, які трапилися не лише під 
час перебування під вартою, а й у сферах, які знаходяться 
під виключним контролем властей держави, оскільки в обох 
випадках про перебіг таких подій було повністю чи значною 
мірою відомо властям»3.

У справі «Естаміров та інші проти Росії»4, рішення від 
12 жовтня 2006 р., заявники стверджували, що п’ятеро їх ро-
дичів були вбиті військовослужбовцями в Грозному (Чечня). 
Сталося це в ході операції по «зачистці» південного району 
Грозного. На їхню думку, агенти держави, які позбавили життя 
їхніх родичів, зробили це у порушення ст. 2 ЄКПЛ, і держава 
має нести відповідальність за такі дії.

Уряд не схильний був визнати, що вбивства вчинили аген-
ти держави, але через ведення слідства (яке безуспішно тягну-
лося тривалий час і тричі закривалося) він відмовився надати 
Суду необхідні документи. Констатувавши, що особи, винні у 
вбивстві, не встановлені, «Уряд вказав на те, що надання Суду 
одержаних за останній період розслідування документів і ма-
теріалів з кримінальної справи № 12023, порушить ст. 161 КПК 

1 Ibid, [Електронний ресурс] / Сайт «Європейський суд з прав людини». Режим досту-
пу : http://cmiskp.echr.colint/tkp.211
2 [Електронний ресурс] / Сайт «Європейський суд з прав людини». Режим доступу : 
http://cmiskp.echr.colint/tkp.197.
3 Ibid, р. 94.
4 http://cmiskp.echr. — Р. 1–142.
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РФ. Він стверджував, що в матеріалах справи є конфіденційна 
інформація стосовно збройних дій і законів безпеки, а також 
щодо імен і адрес свідків, які брали участь у проведенні контр-
терористичної операції в Чечні і про інших учасників процеду-
ри слідства»1.

Уряд не заперечував вбивства, але вважав недоведеним, що 
його вчинили агенти держави і що протилежне мають довести 
заявники: «Не були встановлені свідки злочину і що заявни-
ки свої твердження про участь військовослужбовців у цьому 
вбивстві основують на голих твердженнях неназваних осіб»2.

Суд зазначив, що твердження заявників Уряд не оспорював, 
що вказаний район перебував під контролем федеральних сил... 
Тягар доведення, таким чином, покладається на Уряд, оскільки 
заявники надали цілком обґрунтовані і переконливі пояснення 
подій. Уряд не надав відповідних переконливих спростувань і 
виникає питання про порушення статті 2 чи ст. 3 ЄКПЛ. Ви-
сновок Суду такий: «Суд вважає, що заявники надали «явно 
обґрунтовану» заяву про те, що їхні родичі були вбиті військо-
вослужбовцями 5 лютого 2000 р. і що Уряд не надав якого-не-
будь задовільного і переконливого пояснення подіям. Суд та-
кож вважає, що він може зробити висновки з поведінки Уряду 
відносно документів розслідування.

...На підставі викладеного вище Суд вважає встановленим, 
що відповідальність за смерть родичів заявників може бути 
покладена на державу. За відсутності якого-небудь виправ-
дання застосування смертельної сили агентами держави Суд 
вважає, що відношенні щодо цього мало місце порушення ст. 2 
Конвенції»3.

Коли йдеться про відповідальність держави за дії чи без-
діяльність, які призвели до порушення ст. 2 ЄКПЛ, то маються 
на увазі не лише агенти держави, а й ті особи, які перебували 
під безпосереднім контролем держави чи повинні були перебу-

1 Ibid, р. 35.
2 Ibid, р. 97..
3 Ibid, р. 113-114..
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вати під таким контролем, і вчинили порушення ст. 2 ЄКПЛ. У 
справі «Майорано проти Італії», рішення від 15 грудня 2009 р.1 
заявники стверджували, що режим напівсвободи, призначений 
в’язню суддями суду виконання покарань, призвів до того, що 
останній скористався безконтрольністю його напівсвободи 
і вбив двох членів своєї сім’ї, чим призвів до порушення ст. 2 
ЄКПЛ.

Держава-відповідач мотивувала свій дозвіл ув’язненому на 
напівсвободу тим, що влада не мала інформації про можливу 
реальну загрозу для життя інших осіб від тимчасово звільне-
ного з в’язниці, а напівсвободу дозволила як міру поступового 
повернення його у суспільство.

Суд у своєму рішенні акцентував увагу на обов’язку держа-
ви захистити право на життя: «Суд нагадує, що перше речення 
ст. 2 п. 1 ЄКПЛ зобов’язує державу не лише утримуватися від 
нерегульованого та спонтанного спричинення смерті, а й здій-
снювати необхідні заходи для захисту життя своїх громадян... 
Першочергове зобов’язання держави забезпечувати право на 
життя, запроваджуючи кримінальне законодавство, яке запобі-
гає здійсненню нападів на людей й користується механізмом 
застосування покарань, щоб попередити та покарати злодіян-
ня... Також за деяких визначених умов ст. 2 може зобов’язувати 
владу приймати запобіжні заходи для захисту особи, життю 
якої загрожує небезпека через кримінальну діяльність іншої 
особи»2.

Зрозуміло, що запобігти будь-якій можливій небезпеці жит-
тю людини нереально. Тому Суд виходив з необхідності розум-
но оцінювати ситуації: «У будь-якому разі це не означає, що да-
ним положенням держава зобов’язується передбачати кожний 
можливий акт насильства. Це положення не слід тлумачити як 
абсолютне зобов’язання влади, враховуючи труднощі, з якими 
може зіштовхнутися поліція в сучасному суспільстві та непере-

1 [Електронний ресурс] / Сайт «Європейський суд з прав людини». Режим доступу : 
http://cmiskp.echr. ... р. 1–145.
2 Ibid, р. 103-104..
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дбачуваність людської поведінки... Відтак, згідно з Конвенцією, 
кожна небезпека для життя не зобов’язує владу застосовувати 
конкретні заходи для запобігання її реалізації. Суд вважає, що 
про зобов’язання йдеться у випадку, якщо влада знала чи по-
винна була знати про існування справжньої загрози для життя 
однієї чи багатьох осіб й не вжила відповідних заходів, які мог-
ли б зменшити цей ризик»1.

У цій конкретній справі Суд підтримав практику повернен-
ня у суспільство осіб, засуджених на ув’язнення, навіть якщо 
вони були засуджені за тяжкі злочини. Але, зважаючи на те, що 
поведінка ув’язненого не була бездоганною, він констатує сум-
нівність щодо рішення влади повернути в’язня до суспільства. 
Враховуючи потенційну небезпеку від ув’язненого, Суд оцінив 
призначення напівсвободи «як несумлінне виконання завдан-
ня, яке випливає з обов’язку захищати життя, приписаного у 
ст. 2 Конвенції»2. Відповідно, Суд знайшов порушення вказа-
ної статті. Суд також знайшов порушення ст. 2 в тому, що вла-
да обмежилась лише дисциплінарним покаранням осіб (суддів 
та ін.), які надали ув’язненому режим напівсвободи, а після на-
дання не скасували його.

Захист від порушення права на життя недержавними аген-
тами. Справа «Майорано проти Італії» показує, що відпові-
дальність держави за порушення права на життя настає не лише 
за дії чи бездіяльність державних агентів. Правда, у цій справі 
дії і бездіяльність держави все-таки простежується чітко. Але 
мова йде про ймовірність відповідальності держави за незахист 
індивідів від злочинної діяльності інших осіб — не державних 
агентів, а приватних осіб. Саме таких випадків у суспільстві 
більше за все вимагають і родичі загиблих, щоб понесли від-
повідальність не тільки злочинці, а й держава, яка не захисти-
ла їх рідних від злочинців — приватних осіб. У свою чергу дер-
жава досить часто обмежується лише покаранням злочинців, 

1 Ibid, pp. 105-106.
2 Ibid, р. 121.
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а питання своєї відповідальності за допущені злочини навіть 
не обговорює. Таким чином, обов’язок держави захистити пра-
во на життя осіб, які перебувають у межах її юрисдикції, зву-
жується до межі, яка є порушенням ст. 2 ЄКПЛ. Водночас, як 
уже зазначалося, держава не може запобігти будь-якій небезпці 
життю людини. Саме тому актуальним є питання, за які зло-
чинні дії приватних осіб в порушення цієї статті і власну без-
діяльність держава має нести відповідальність. Суд, зважаючи 
на об’єктивні труднощі для держави у запобіганні злочинам 
проти життя, дуже обережно підходить до констатації питань 
відповідальності сторони ЄКПЛ.

Показовою тут є справа «Осман проти Сполученого Королівс-
тва», рішення від 28 жовтня 1998 р.1 У цій справі заявники 
стверджували, що власті не виконали своїх прямих зобов’язань 
за ст. 2 ЄКПЛ. Не було вжито адекватних заходів із захисту 
життя заявника і його батька, не зважаючи на неодноразові 
повідомлення в поліцію про загрозу їхньому життю (син заяв-
ниці, другий Заявник у справі, був поранений, а її чоловік вби-
тий) від вчителя школи, який чіплявся до учня з сексуальними 
домаганнями.

На такі звинувачення «Уряд не ставив під сумнів, що ст. 2 
ЄКПЛ може передбачати пряме позитивне зобов’язання влас-
тей держави-відповідача договірної сторони вжити превен-
тивних заходів для захисту життя індивіда від небезпеки, яка 
виходить від другого індивіда. Проте він підкреслив, що це 
зобов’язання може виникнути лише за виняткових обставин, 
коли існує відома небезпека реальної, прямої і негайної загрози 
життю цього індивіда і коли власті взяли на себе відповідаль-
ність за його безпеку. Крім того, необхідно продемонструвати, 
що відсутність превентивних заходів призвела до серйозного 
порушення чи навмисного ігнорування його обов’язку захища-
ти життя. І, нарешті, необхідно встановити, виходячи з достат-
ніх і переконливих підстав, існування причинно-наслідкового 

1 European Court of Human Rights. Reports of Judgments and Decisions.— Vol. 1998-VIIІ, 
pp. 3124–3213.
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зв’язку між невжиттям превентивних заходів, у яких звинува-
чуються власті, і тим, що такі заходи, за справедливої і реаліс-
тичної оцінки, привели б до упередження події, що трапила-
ся»1. На підставі цього і беручи до уваги факти, Уряд дійшов 
висновку, що поліція не могла зрозуміти і запобігти загрозі, яку 
являв злочинець для сина (заявника) і чоловіка заявниці.

Комісія дійшла висновку, «що обставини справи не вказу-
ють на яке-небудь фундаментальне ігнорування поліцією своїх 
обов’язків, які закон покладає на неї стосовно захисту жит-
тя»2.

Даючи оцінку ситуації взагалі, Суд зазначив, що перше ре-
чення ст. 2 п. 1 зобов’язує державу не лише утримуватися від 
умисного і незаконного позбавлення життя, а й вживати від-
повідних заходів для захисту життя тих, хто перебуває під її 
юрисдикцією... загальноприйнятним є те, що зобов’язання де-
ржави в цьому смислі виходять за межі її основного обов’язку 
забезпечити право на життя з допомогою ефективних поло-
жень кримінального права, направлених на запобігання здій-
сненню злочинів проти особи і підтримання правоохоронним 
механізмом запобігання, відвернення таких порушень і по-
карання за подібні злочини. Таким чином, особи, які постали 
перед ЄСПЛ, погодилися з тим, що ст. 2 ЄКПЛ може також 
передбачати в деяких чітко визначених обставинах позитив-
не зобов’язання властей вжити превентивних оперативних 
заходів для захисту особи, чиє життя перебуває під загрозою 
злочинних дій інших осіб. Масштаб такого зобов’язання під-
лягає обговоренню сторін»3. Разом з тим він зазначив, що такі 
«додаткові» зобов’язання Держави не можуть сприйматися як 
абсолютні: «На думку Суду, беручи до уваги труднощі підтри-
мування порядку в сучасних суспільствах, непередбачуваність 
людської поведінки і оперативність рішень, які доводиться 
приймати стосовно пріоритетів і ресурсів, він має тлумачити 

1 Ibid, р. 3156–3157.
2 Ibid, р. 3158.
3 Ibid, p. 3159.
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таке зобов’язання таким чином, щоб не покладати на власті не-
можливі і непропорційні навантаження. Відповідно, не кожна 
заявлена загроза для життя може потягнути за собою засто-
сування до властей вимог ЄКПЛ із вживанняоперативних за-
ходів для запобігання матеріалізації такої загрози. Ще одним 
важливим фактором є необхідність забезпечити поліції мож-
ливість виконувати свої обов’язки по контролю і запобіганню 
злочинам, повністю дотримуючись необхідного процесу та ін-
ших гарантій, які законно накладають обмеження на масштаб її 
дій ізрозслідування злочинів і притягнення злочинців до суду, 
включаючи гарантії, передбачені статтями 5 і 8 ЄКПЛ.

На думку Суду, за наявності підозри в тому, що власті пору-
шили свій прямий обов’язок захищати право на життя в кон-
тексті вказаного вище обов’язку подавляти злочини проти осо-
би і запобігати їм ... має бути достеменно встановлено, що власті 
знали чи повинні були знати в той час про існування реальної і 
негайної загрози життю певної особи чи осіб внаслідок злочин-
них дій третьої сторони, і що вони не вжили заходів у межах 
своїх повноважень, яких би було розумним чекати, з метою за-
побігання такій загрозі. Суд не згоден з точкою зору Уряду нате, 
що нездатність розпізнати загрозу для життя в обставинах, ві-
домих на той час, або вжити превентивних заходів для запобі-
гання такій загрозі має бути еквівалентна грубій халатності або 
свідомому ігноруванню зобов’язання по захисту життя... Такий 
жорсткий стандарт повинен вважатися несумісним з вимогами 
ст. 1 ЄКПЛ і зобов’язаннями держав — сторін ЄКПЛ, взятими 
згідно з цією статтею, забезпечити практичний і ефективний 
захист прав і свобод, викладених в ній, включаючи ст. 2. ...Бе-
ручи до уваги характер права, яке захищає ст. 2 — права, фунда-
ментального для ЄКПЛ — заявнику достатньо продемонстру-
вати, що власті не зробили всього, що розумно було б чекати 
від них, для запобігання реальній і негайній загрозі життю, про 
яку вони знають чи повинні знати. На це питання можна дати 
відповідь лише у світлі всіх обставин конкретної справи»1.

1 Ibid, p. 3159–3160.
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Проте в цій справі Суд не знайшов порушення ст. 2 ЄКПЛ: 
на думку Суду, заявники не змогли вказати на який-небудь ви-
рішальний етап в послідовності подій, які призвели до трагедії, 
коли б можна було сказати, що поліція знала чи повинна була 
знати про те, що життю членів сім’ї Осман загрожувала реальна 
і негайна небезпека з боку Пейджет-Льюіса. Хоч заявники вка-
зали на ряд упущених поліцією можливостей нейтралізувати 
загрозу з боку Пейджет-Льюіса, наприклад, обшук його будин-
ку з метою знайти підтвердження його причетності до графіті, 
його затримання згідно із законом про психічне здоров’я від 
1983 р. чи здійснення більш активних слідчих дій після його 
зникнення, неможна розумно стверджувати, що ці заходи при-
вели б до такого результату або що національний суд засудив би 
його і виніс рішення про примусове тримання в психіатричній 
лікарні на підставі представлених йому доказів. ...Поліція по-
винна виконувати свої обов’язки таким чином, щоб це відпові-
дало особистим правам і свободам. В обставинах цієї справи 
поліцію не можна критикувати за те, що вона вважала вагомою 
презумпцією невинуватості чи за те, що вона не використала 
свої повноваження для арешту, обшуку і вилучення, беручи 
до уваги її розумну точку зору про те, що у відповідний час не 
було достатніх підстав для виправданого застосування сили чи 
для того, щоб вважати, що які-небудь дії могли б призвести до 
конкретних результатів»1.

На жаль, у цій ситуації Суд виставив занадто жорсткі ви-
моги для заявників і значно полегшені до поліції, переклав-
ши її безпосередній обов’язок визначати «вирішальний етап 
в послідовності подій» на жертву. Саме тому судді Е. Майєр, 
Л. Роха, Х. Касадеваль висловили окрему думку: «У цій сумній 
справі достатньо доказів того, що протягом кількох місяців до 
7 березня 1988 р. власті держави-відповідача були добре поін-
формовані про дивну і таку, що викликає тривогу, поведінку 
Пейджет-Льюіса. І ІЛЕА, і поліція знали, в крайньомувипадку, 
з весни 1987 р., що він був одержимим Ахметом Османом. Вони 

1 Ibid, p. 3162–3163.
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знали, що він переслідував сім’ю Осман і сім’ю Грін, і він все 
ще загрожував їм, а також п. Піркінсу. Вони знали про те, що 
певна шкода вже була завдана. З грудня 1987 р. у них не повин-
но було бути жодного сумніву в передбачуваності нанесення 
нової, більш серйозної шкоди.

Проте вони не вжили майже жодних заходів для запобіган-
ня загрозі, що насувалася, і захисту тих, кого вона стосувала-
ся. Вони повинні були затримати Пейджет-Льюіса до того, як 
стало надто пізно, щоб подбати про нього належним чином. 
Замість цього вони пустили все на самоплив, доки він не вбив 
двох людей і ще двох поранив. Пейджет-Льюіс сам запитав 
поліцейських під час арешту, чому вони його не зупинили ще 
до того, як він вчинив те, що вчинив, і нагадав їм про те, що 
він подавав їм всі попереджувальні сигнали. Він був правий. 
...Власті держави-відповідача, не зробивши того, що мали зро-
бити, порушили право заявників на життя...»1

У справі «Менсон проти Сполученого Королівства», рішення 
про неприйнятність від 6 травня 2003 р.2, психічно хворий тем-
ношкірий юнак бук атакований білими з расистськихпереко-
нань і після вогнепального поранення помер у лікарні. Поліція 
проігнорувала його інформацію про напад з боку расистсько 
налаштованої людини і жодного розслідування не проводила, 
вважаючи, що потерпілий сам в себе вистрілив. Лише після 
наполягання було проведене розслідування і злочинець був 
покараний. ЄСПЛ визнав цю справу неприйнятною, оскільки 
злочинця вже було покарано. Суд виходив з того, що заявники 
(6 братів і сестер М. Менсона) не висували будь-яких звинува-
чень державі-відповідачу щодо смерті п. Менсона, не наполяга-
ли на тому, що держава знала чи повинна була знати про загро-
зу життю вбитого, щоб вжити необхідних запобіжних заходів3. 
Скарги, що його було вбито з расистських мотивів, надійшли 

1 Ibid, p. 3181.
2 Ibid, Vol. 2003-V, p. 363–410.
3 Ibid, p. 379.
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лише після смерті п. Менсона, відповідні заяви нічим не під-
тверджувалися.

Разом з тим у мотивувальній частині свого рішення Суд 
знову визначив свою позицію щодо відповідальності держави у 
разі порушення права на життя приватними особами. Він, зок-
рема, вказав, що має держава зробити в таких випадках: вжи-
ти необхідних заходів у межах її юрисдикції, для забезпечення 
права на життя; розробити ефективно діюче кримінальне зако-
нодавство із захисту права на життя; розробити ефективно дію-
чі механізми захисту права на життя, заборони його порушень і 
розслідування та покарання винних у порушенні тощо.

Стосовно цієї справи Суд додатково зазначив: «У випадках, 
коли напад расистсько мотивований, особливо важливим є, щоб 
розслідування проводилось рішуче і неупереджено, з огляду на 
необхідність постійно повторювати засудження суспільством 
расизму і зберігати переконаність меншин у здатності властей 
захистити їх від загрози расових порушень»1.

Неодноразово Суд розглядав справи про порушення пра-
ва на життя в результаті вбивства одним затриманим іншого, 
в’язнем в’язня (див., наприклад: «Пол і Одрі Едвардс проти 
Сполученого Королівства», рішення від 14 березня 2002 р.), в 
таких випадках до ситуацій прийнятно застосовувати стандар-
ти зобов’язань захищати право на життя щодо затриманих і 
в’язнів або стандарти, які діють у місцях виключного контролю 
держави.

Актуальність питання захисту права на життя у випадках 
шкідливого впливу навколишнього середовища і діяльності, 
яка може становити загрозу життю. Питання відповідаль-
ності держави за належне навколишнє середовище і безпечну 
діяльність у контексті захисту права на життя по-різному ви-
рішується у доктрині і практиці, в тому числі в міжнародній 
і національній судовій. Розбіжність у поглядах і практиці іс-
нує від невідповідальності держави за захист права на життя 

1 Ibid, p. 381.
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у випадках негативного впливу навколишнього середовища і 
екологічних катастроф до визнання повної відповідальності 
держави за невжиття заходів із запобігання таким катастрофам 
і забороні діяльності, яка може становити загрозу життю лю-
дини. Існує і третій погляд на проблему — «позиція тих, хто ва-
гається». Вони сумніваються в тому, що право на життя можна 
поширити на випадки екологічних катастроф і не переконані в 
тому, що буде правильним зняти з держави відповідальність за 
невжиття заходів превентивної екологічної безпеки. Як кажуть 
англійські дослідники: «Сумнівно, що ст. 2 покладає позитивні 
зобов’язання на владу щодо забезпечення безпечного навко-
лишнього середовища»1.

Національні правові системи по-різному пов’язують право 
на життя з якістю екологічного середовища: одні — деклара-
тивно, другі — залежно від небезпеки економічної катастрофи 
чи соціально-економічної ситуації в країні, треті покладають 
на державу імперативний обов’язок захистити право на життя 
від екологічних небезпек.

Здебільшого держави не дозволяють небезпечне виробниц-
тво чи таке, що забруднює повітря, воду, ґрунт, не пов’язуючи 
заборону безпосередньо з правом на життя, інші мотивують 
свої рішення саме правом на життя. У рішенні Верховного 
Суду Індії у справі «Т. Дамодхар Рао проти муніципальної 
корпорації Гайдарабада» він зазначив: «Поступове отруєння 
викидами до атмосфери спричинило забруднення навколиш-
нього середовища і ґрунту, що може бути розцінено як суттє-
ве порушення ст. 21 Конституції»2 (у статті проголошується: 
«Жодна особа не може бути позбавлена її життя чи особис-
тої свободи, окрім відповідної процедури, встановленої зако-
ном»).

1 Clayton R. Tomlinson H. The Law of Human Rights. Oxford University press, Vol. I. 2000, 
p. 368; див. також: N. Grief. Conventions Rights and Environment. In: The Human Rights 
Act 1998: What it Means. L. Betten (ed.). The Hague: Kluwer Law International, 1999. 
pp. 143–146.
2 Там само. — С. 376.
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У практиці Суду питання негативного впливу навколишньо-
го середовища на права людини нерідко переводилося з права 
на життя на ст. 8: «Право на повагу до приватного і сімейного 
життя». Так, наприклад, у справі «Гуерра та інші проти Італії», 
рішення від 19 лютого 1998 р.1, Суд зазначив, що немає потре-
би вирішувати питання про порушення ст. 2 ЄКПЛ, як того ви-
магали заявники, беручи до уваги, що він знайшов порушення 
ст. 8. Але заявники наполягали на порушенні саме ст. 2 і в Ко-
місії, і в Суді. З цього приводу суддя П. Ямбрек висловив свою 
думку: «Що захист здоров’я і фізичної недоторканності тісні-
ше поєднані з «правом на життя», ніж з «повагою до приват-
ного і сімейного життя»... А тому, можливо, настане час, коли 
судова практика за ст. 2 (право на життя) почне розвиватися і 
утверджуватися щодо саме цих прав, чітко виділяючи реальні, 
серйозні ризики для життя або вирізняючи різні аспекти пра-
ва на життя. Стаття 2 може застосовуватися і до фактів у цій 
справи, коли 150 людей було поміщено до лікарні з серйозними 
отруєннями миш’яком»2.

Правда, такий висновок не був сприйнятий тими, хто за-
хищає позицію держави. Критерій виробничої необхідності 
для них більш вагомий, ніж критерій захисту права на жит-
тя: «У будь-якому разі, є малоймовірним, що знаходилось по-
рушення ст. 2, якщо вживалися заходи безпеки відповідно до 
міжнародних екологічних стандартів»3.

Дискусії з питання: екологічні ризики і право на життя три-
вають і до сьогодні після справи «Гуерра та інші проти Італії» 
(фактично перша справа в Суді в цьому контексті). У цій 
справі позиція і Комісії, і Суду показала, що вони ще не готові 
поставити загрози життю людини над виробничою необхідніс-
тю. У справі «Гуерра» Суд вирішив, що поширена інформація 
вплинула на сімейне життя і фізичну цілісність, а тому не ст. 2, 

1 European Court of Human Rights. Reports of Judgments and Decisions, Vol. 1998-I, 
pp. 210–249.
2 Ibid, p. 234.
3 Clayton R. Tomlinson H., р. 368.
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а ст. 8 стаття має бути застосована; у справі «Л. С .Б.», що стосу-
валася радіоактивногозараження, яке призвело до тяжкої хво-
роби, він не знайшов порушення ст. 2 ЄКПЛ і т. п.

Поворотним моментом в позиції Суду щодо захисту права 
на життя в умовах екологічних ризиків можна вважати спра-
ву «Онериїлдиз проти Туреччини», рішення від 30 листопада 
2004 р.1. У цій справі Суд застосував більш жорсткі, ніж то було 
в попередніх справах, критерії і стандарти відповідальності де-
ржави за захист права на життя в умовах наявних екологічних 
ризиків. Суд не тільки знайшов у цій справі порушення ст. 2 з 
матеріальних і процесуальних підстав, а й, навпаки, на відміну 
від попередніх його рішень в інших справах, «одноголосно пос-
тановив, що не було необхідності розглядати частини скарги на 
порушення п. 1 ст. 6 і ст. 8 Конвенції», тобто з двох «зол» для 
держави Суд не став обирати менше.

У цій справі йшлося про відповідальність держави за стат-
тями 2, 8, 13, ст. 1 Протоколу 1 до ЄКПЛ. Заявники стверджу-
вали, що національні органи були винні у смерті їхніх родичів 
(загинуло 39 осіб ) і знищенні їхнього майна в результаті вибу-
ху метану на муніципальному звалищі.

При розгляді справи на національному рівні констатувалось, 
що проживання людей у цьому місці не відповідало санітарним 
нормам, звалище не відповідало технічним стандартам, через 
нього існувала небезпека виникнення епідемії серед жителів, 
повітря могло вибухнути в будь-який момент через накопичен-
ня метану. Звалище не відповідало турецькому Закону про нав-
колишнє середовище і Регламенту про збирання, видалення і 
оброблення твердих відходів.

Національна експертиза, яка розслідувала екологічну ката-
строфу, таким чином встановила відповідальність за інцидент: 
«...1) 2/8 — міська рада Стамбула, яка не вжила своєчасних за-
ходів для запобігання технічним проблемам, які існували вже з 
початку використання звалища в 1970 р. і в подальшому лише 
збільшувались, і не вказала відповідним районним радам аль-

1 Court of Human Rights. Reports of Judgments and Decisions, Vol. 2004-ХІI, pp. 1–152.
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тернативних місць викидання сміття, хоч таке зобов’язання 
було покладено на неї Законом № 3030; 2) 2/8 — районна рада 
Юмраніє, яка не прийняла жодного плану забудови, в пору-
шення Регламенту № 20814 не створила буферну зону завшир-
шки 1000 м, яка мала залишитися незаселеною, а також заохо-
чувала незаконне будування жилих будинків на цій території 
і не вжила заходів із боротьби з незаконним будівництвом, не 
зважаючи на висновок експертів від 7 травня 1991 р.; 3) 2/8 — 
жителі звалища, які поставили під загрозу життя членів своїх 
сімей, побудувавши будинки поряд з горою сміття; 4) 1/8 — 
Міністерство навколишнього середовища Туреччини, яке не 
здійснювало ефективного нагляду за звалищем, як того вима-
галв Регламент про збирання, видалення і оброблення твердих 
відходів № 20814; 5) 1/8 — уряд Туреччини, який заохочував 
подібні забудови, кілька разів оголошував амністію особам, які 
незаконно будували житлові споруди, надавав жителям таких 
будинків майнові права»1.

Більш категоричним до жителів нетрищ був національний 
суд (п’яте відділення суду з кримінальних справ Стамбула). 
Визнавши двох мерів винними за висунутим звинуваченням, 
а їх захист необґрунтованим, суд також зазначив: «Хоч підсудні 
були поінформовані про висновок (експертів), вони обидва не 
вжили відповідних запобіжних заходів. Як особа, яка стріляє 
у натовп, повинна усвідомлювати, що вона діяла без намірів 
вбити, так і підсудні по цій справі не можуть стверджувати, що 
вони не мали наміру не виконувати свої обов’язки. Однак на 
них не можна покладати відповідальність повною мірою. Вони 
так само недбало ставились до своїх обов’язків, як це робили й 
інші. У цій справі головна помилка полягає в тому, що житлові 
будинки були побудовані нижче звалища, розміщеного на схилі 
гори, і відповідальність за це лежить на жителях цих нетрищ. 
Вони мали враховувати ризик того, що одного разу гора сміття 
звалиться на їхні голови, завдавши їм шкоди. Вони не повинні 

1 Ibid, p. 94.
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були будувати будинки в п’ятдесяти метрах від звалища. Вони 
заплатили на власну дурість своїм життям»1.

Справа була передана до ЄСПЛ, який при її розгляді окрім 
ЄКПЛ з прав людини долучив також ряд відповідних документів 
ради Європи: «Серед численних текстів, прийнятих Радою Єв-
ропи у сфері охорони навколишнього середовища і промислової 
діяльності державних органів, необхідно згадати винесені Парла-
ментською Асамблеєю Резолюцію № 587 (1975) про проблеми, 
пов’язані з вивезенням міського і промислового сміття, Резолю-
цію 1087 (1996) про наслідки Чорнобильської аварії і Рекомен-
дацію 1225 (1993) про управління, збирання, переробку і продаж 
сміття, а також прийняту Комітетом Міністрів Ради Європи Ре-
комендацію R(96)12 про розподіл повноважень і відповідальності 
у сфері охорони навколишнього середовища між центральними 
органами влади, місцевими і регіональними органами.

Також необхідно згадати Конвенцію про цивільну відпові-
дальність за шкоду, завдану діяльністю, небезпечною для нав-
колишнього середовища (СЕД № 150 — Лугано, 21 червня 
1993 р.) і Конвенцію про кримінально-правову охорону навко-
лишнього середовища (СЕД № 172 — Страсбург, 4 листопада 
1998 р.), які дотепер були підписані дев’ятьма і тринадцятьма 
державами відповідно»2.

Суд вважав, що на вказані документи особливо важливо 
звертати увагу, оскільки вони дають відповідь на ряд запитань, 
що можуть виникнути у випадках екологічних катастроф. Не-
обхідність звернення до цих документів, на думку Суду, важли-
ва не зважаючи навіть на те, що вони не вступили в силу: «З цих 
документів може бути видно, що відповідальність за збирання 
господарського сміття лежить насамперед на місцевих орга-
нах, які Уряд зобов’язав постачати фінансовими і технічними 
засобами. Використання державними органами якого-небудь 
місця для постійного зберігання відходів описується як “не-
безпечна діяльність”, а “смерть” в результаті зберігання сміття 

1 Ibid, p. 98.
2 Ibid, p. 107.
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в такому місці вважається “шкодою”, відповідальність за яку 
покладається на державні органи (див. inter alia Конвенцію Лу-
гано підпункти (с)–(d) пункту 1 і підпункти (а) і (b) пункту 7 
ст. 2).

...У зв’язку з цим Страсбурзька конвенція закликає Сторони 
вжити таких заходів, які можуть бути необхідні для визнання 
кримінальними злочинами дії, пов’язані з “вивезенням, зби-
ранням, зберіганням... небезпечних відходів, які спричиняють 
чи можуть спричинити смерть або серйозні ушкодження якій-
небудь особі...” і передбачає, що такі злочини можуть бути вчи-
нені і “з необережності” (статті 2–4). Хоча цей документ ще не 
вступив в силу, він має велике значення для підтримки сучас-
ної тенденції посилення покарань за шкоду навколишньому се-
редовищу, нерозривно пов’язану зі створенням небезпеки для 
життя людини (див. Рамочне рішення Ради Європейського Со-
юзу № 2003/80 від 27 січня 2003 р. і змінений 30 вересня 2002 р. 
проект Європейської Комісії від 30 березня 2001 р. директиви з 
кримінально-правової охорони навколишнього середовища).

Стаття 6 Конвенції вимагає також вжиття заходів, необхід-
них для кримінально-правового покарання цих злочинів з ура-
хуванням їх тяжкості; такі заходи мають включати ув’язнення 
винних.

...Коли здійснюється відповідна небезпечна діяльність, то 
публічний доступ до чіткої і повної інформації розглядається 
як основоположне право людини; наприклад, згадана вище Ре-
золюція 1087 (1996) достатньо чітко закріплює, що це право не 
може розглядатися лише як таке, що обмежує ризик, пов’язаний 
з використанням атомної енергії в цивільному секторі»1.

Справа спочатку розглядалася в палаті Суду, яка проаналізу-
вавши попередні справи: «LCB», «Гуерра», «Ботта», «Кальвел-
лі і Чільо», як і європейські стандарти в цій сфері, зробила ви-
сновок, що на захист права на життя відповідно до ст. 2 ЄКПЛ 
можна посилатися у зв’язку з діяльністю у місцях звалищ сміт-
тя і внутрішньо властивимиїм ризиками, що в цій ситуації за-

1 Ibid, рp. 147–149.
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стосовується позитивне зобов’язання держави захищати життя 
кожного, хто перебуває під її юрисдикцією.

Така позиція палати викликала рішучу незгоду і заперечення 
Уряду Туреччини: «Уряд оспорює висновок палати, що “всі ви-
падки неумисної смерті” підпадають під сферу дії ст. 2, оскіль-
ки це призведе до безпрецедентного розширення позитивних 
зобов’язань властивих цій нормі. На його думку, у висловлен-
ні свого обґрунтування Палата виходила з позиції, схваленої 
Судом в останніх справах із співпадаючимоб’єктом, таких як 
«Мастроматтео проти Італії», і яке не підтвердилось справа-
ми, на які вона посилалась, зокрема «Осман проти Сполученого 
Королівства» і «Кальвеллі і Чільо проти Італії», в яких не було 
знайдено порушення ст. 2.

...Під час усних слухань Уряд заявив, що відповідальність 
держави за дії, які не могли бути визначені обов’язком без-
посередньо її представників, не може поширюватися на всі 
нещасні випадки і катастрофи, а також що за таких обставин 
тлумачення Суду щодо застосовності ст. 2 має бути і не тео-
логічним, і не розширювальним, а скоріше за все, має залиша-
тися обмежувальним. В іншому випадку може бути витлума-
чено, що факт простого розміщення біля аеропорту атомної 
електростанції чи військового заводу або проста схильність 
до впливу хімічних речовин може призвести до потенційного 
порушення ст. 2»1.

Позиція заявника була більш лаконічною: ст. 2 порушена че-
рез халатність властей держави, і Уряд не довів, що це не так.

Суд мав оцінити докази сторін і зробити висновок щодо того, 
чи підпадають викладені факти під сферу дії ст. 2 ЄКПЛ. З цьо-
го приводу він зазначив таке: стаття має тлумачитися у такий 
спосіб, щоб закладені в ній гарантії були дійсними і ефективни-
ми; скарга, подана в Суд, полягає в тому, що національні власті 
не зробили всього того, що очікувалось від них, щоб запобігти 
смерті рідних заявника; муніципальне звалище функціонувало 
під контролем державних органів; ст. 2 застосовується не лише 

1 Ibid, p. 109.
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коли трапляється смерть через використання сили агентами 
держави, а й закріплює позитивне зобов’язання вжити заходів 
для захисту людей під її юрисдикцією; зобов’язання вжити за-
ходів стосується будь-якої діяльності: публічної чи приватної, 
в якій життя ставиться під ризик, промислової чи іншої, яка 
ставить життя під небезпеку (токсичні викиди, ядерні випро-
бування та ін.).

Вказані фактори дали підстави Суду прийняти рішення, що 
«скарга безумовно підпадала під дію першого речення ст. 2, яка 
тому може застосовуватися в цій справі»1.

Суд зазначив основі положення рішення палати, які він бере 
до уваги: 1) влада не лише відмовилася докласти реальних зу-
силь для запобігання серйозним експлуатаційним ризикам, 
вказаним в експертних висновках, а й не пробувала відмови-
ти заявника від проживання біля звалища, яке було джерелом 
небезпеки; 2) органи держави-відповідача не виконали сво-
го обов’язку ізінформування жителів району про небезпеку; 
3) мова може йти про наявний причинно-наслідковий зв’язок 
між халатною бездіяльністю турецьких властей і людськими 
жертвами, які сталися; 4) держава-відповідач не зробила всьо-
го, що розумно слід було очікувати від неї для запобігання ма-
теріалізації небезпеки; 5) національне кримінальне судочинс-
тво по цій справі не можна вважати адекватним в частині, що 
стосується скарг заявників на порушення їхнього права на жит-
тя; 6) кримінальний процес був обмежений визнанням халат-
ності державних службовців при виконанні їх повноважень», 
а не визнанням завдання смерті людям; 7) у питаннях компен-
сації заявникам порушувалась вимога негайності, і навіть після 
її присудження вона не була виплачена; 8) засоби правового за-
хисту, використані на національному рівні, не можуть вважати-
ся такими, що компенсували скаргу заявника щодо порушення 
ст. 2 ЄКПЛ.

Під час слухання справи у Великій Палаті Уряд висунув 
такі аргументи на доказ відсутності відповідальності у держа-

1 Ibid, p. 111.
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ви за те, що сталося: 1) основним аргументом в рішенні палати 
було посилання на експертний висновок 7 травня 1991 р., який 
ніколи не вважався доказом на національному рівні; 2) харак-
теристика Палати факторів «негайності» і «реальності» щодо 
небезпеки, яку являло звалище, була недостатньою, а отже, не 
могла обґрунтувати факт визнання порушення; 3) держави по-
винні вирішувати проблеми в контексті загальної політики і не 
зобов’язані застосовувати превентивні заходи, коли не стоїть 
питання про наявність небезпеки по смислу, встановленому 
судовою практикою Суду; 4) що стосується халатної поведін-
ки державних органів, то, виходячи з судової практики Суду 
(«Лере та інші проти Франції», рішення від 16 січня 2001 р., 
«Емілія Альварес Рамон проти Іспанії», рішення від 3 липня 
2001 р. та ін.), він завжди обмежувався з’ясуванням того, чи 
були правові регулятори і чи було їх дотримано, не вивчаючи 
детально питання про те, чи був причинно-наслідковий зв’язок 
між смертю і халатною поведінкою, а в таких випадках Суд, 
навпаки, покладався на висновки і оцінку національних ор-
ганів; 5) державу не можна звинувачувати в порушенні свого 
зобов’язання захищати життя близьких родичів заявника, якщо 
брати до уваги: спроби районної ради добитися через судові, 
адміністративні та інформаційні канали обмеження нелегаль-
ного будівництва житла; неможливості виселити всіх жителів 
району із побудованих ними будинків, керуючись гуманітарни-
ми міркуваннями; 6) держава не могла враз перенести звалище, 
яке функціонувало більше двадцяти років, оскільки це вимага-
ло значних інвестицій, довгострокового планування, великого 
обсягу проекту робіт і тривалого процесу прийняття рішень; 
7) Суд не мав права вказувати на свою точку зору з приводу 
того, що могло стати кращою стратегією вирішення соціальних 
і економічних проблем нетрищ, у тому числі й подолання спро-
тиву жителів нетрищ, яке являло потенційну небезпеку для їх-
нього життя; 8) Суд не може в цій справі відходити від своєї 
судової практики, зокрема у справі «Лере та інші проти Фран-
ції», в якій він без сумніві відхилив скаргу заявника стосовно 
грубої недбалості з боку властей Франції, через яку загинуло 
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23 особи; від справи «Кальвеллі і Чільо проти Італії» і «Маст-
роматтео проти Італії», в яких він вважав, що, якщо порушен-
ня права на життя було неумисним, то позитивне зобов’язання 
за ст. 2 ЄКПЛ не обов’язково вимагає порушення кримінальної 
справи (у цій справі, вважав Уряд, було порушено криміналь-
ну справу, і з початку і до кінця її ведення турецька сторона 
демонструвала суттєву ефективність і старанність, які повніс-
тю були узгоджені з положеннями ст. 2); 9) те, що заявник не 
захотів брати участь у попередньому розслідуванні, беручи до 
уваги рішення Суду в справі «Танрібілір проти Туреччини», рі-
шення від 16 листопада 2000 р., не може применшити ефектив-
ність кримінального процесу, оскільки також заявник ніколи 
не стверджував, що йому не дозволяли брати участь у процесі, 
як і того, що його не інформували про розгляд справи в суді; 
10) турецька сторона не вбачає порушень і в адміністративно-
правових аспектах: до мерів не проявили поблажливості — їх 
зобов’язали виплатити матеріальну і моральну шкоду, і сума, 
присуджена заявнику, все ще може бути одержана ним.

Заявник, повторивши аргументи, висловлені в палаті, акцен-
тував увагу на таких аспектах: власті терпіли зростання нетрищ 
і не забороняли їм селитися біля звалища; влада заохочувала 
їх поселення там, дозволяючи користуватися всіма послуга-
ми; прийнято понад 18 законів з приводу їхнього проживання 
у нетрищах; до їхніх будинків був проведений водогін, жителі 
платили муніципальний податок, діяло поштове відділення і 
чотири державні школи тощо.

Враховуючи важливість справи з точки зору розвитку су-
дової практики в питаннях захисту права на життя в ситуа-
ціях шкідливого впливу навколишнього середовища і діяль-
ності, яка може становити загрозу життю, Суд розглянув її в 
кількох аспектах: а) загальні принципи, які застосовані в цій 
справі: 1) принципи, які стосуються запобігання порушенню 
права на життя в результаті небезпечної діяльності: матеріаль-
ний аспект ст. 2 ЄКПЛ; 2) принципи, які стосуються реакції 
судів, яка вимагається у випадках можливих порушень права 
на життя: процесуальний аспект ст. 2 ЄКПЛ; б) оцінка обста-
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вин справи у світлі цих принципів: 1) відповідальність, яка по-
являється щодо держави за смертельні результати в цій справі 
у світлі матеріальних аспектів ст. 2 ЄКПЛ; 2) відповідальність, 
яка появляється щодо держави щодо реакції судів на смертель-
ні результати в цій справі у світлі процесуальних аспектів ст. 2 
ЄКПЛ.

Стосовно принципів, які стосуються запобігання порушен-
ням права на життя в результаті небезпечної діяльності (ма-
теріальний аспект ст. 2) Суд підкреслив позитивне зобов’язання 
держави вжити всіх необхідних заходів із захисту життя, як він 
уже зазначав у своїй судовій практиці (справи «L. C. B.» і «Пол 
і Одрі Едвардс»): заходи щодо будь-якої діяльності — публічної 
чи приватної, промислової чи іншої, токсичних, ядерних, хіміч-
них і т. п. викидів. Заходи мають бути прийняті в законодав стві 
та адміністративній практиці для забезпечення ефективного 
стримування від загроз порушення права на життя (як то вже 
зазначалося у справах: «Осман», «Пол і Одрі Едвардс», «Ільхан», 
«Кіліч», «Махмут Кайа» та ін.). 

Дотримуючись цього зобов’язання, крім сказаного, слід 
особливу увагу звернути на технічні регламенти, які регулю-
ють окремі аспекти такої діяльності з врахуванням рівня по-
тенційної небезпеки для життя людей. Такі регламенти мають 
включати: ліцензування, організацію, порядок здійснення, 
безпеку відповідного виду діяльності, нагляд за нею, а також 
зобов’язання відповідних органів вживати практичних за-
ходів із ефективного забезпечення захисту життя людей від 
такої діяльності.

До запобіжних заходів мають бути також віднесені: насам-
перед право суспільства на одержання інформації (див., на-
приклад, справу «Гуерра та інші»), встановлені європейські 
стандарти як такої діяльності, так і засобів захисту від її мож-
ливого шкідливого впливу на життя людей, передбачені від-
повідні процедури з урахуванням технічних аспектів діяль-
ності для встановлення недоліків у відповідних процесах чи 
помилок, які можуть бути допущені посадовими особами різ-
них рівнів.
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Більш детально Суд зупинився на принципах, які стосу-
ються реакції судів на здогадні порушення права на життя в 
результаті такої діяльності (процесуальний аспект ст. 2). Це 
зрозуміло, оскільки в подібних ситуаціях порушення здебіль-
шого вже сталися і мають бути включені всі механізми не 
тільки для виходу у ситуацію до настання порушення, а й за-
безпечення всіх можливих гарантій його неповторення. Суд 
фактично розписав всі дії держави від етапу, коли порушення 
сталося до його повної ліквідації і відновлення законного ста-
ну в суспільстві.

Саме тому він розпочинає з держави: «Якщо смерть настала 
за обставин, відповідальність за які може бути покладена на дер-
жаву, ця норма тягне за собою обов’язок держави забезпечити 
всіма засобами, які є в її розпорядженні, адекватну реакцію су-
дових чи інших органів з тим, щоб законодавчі і адміністратив-
ні акти, покликані захищати право на життя, застосовувались 
належним чином, і будь-які порушення цього права ліквідову-
валися і каралися»1.

При цьому Суд визначає можливі варіанти поведінки дер-
жави: «Якщо порушення права на життя чи фізичну недотор-
канність було здійснено без умислу, позитивне зобов’язання 
організувати «ефективну судову систему дій» не обов’язково 
вимагає порушення в кожному окремому випадку криміналь-
ної справи і може бути дотримано, якщо потерпілим були до-
ступні цивільні, адміністративні і навіть дисциплінарні засо-
би правового захисту»2. Приклади, підтверджуючі це, можна 
знайти у справах: «Во», «Кальвеллі і Чільо», «Мастроматтео» 
та ін.

Якщо ж порушення сталося за обставин «як у цій справі, то 
можуть бути застосовані принципи, які Суд вже мав можливість 
розробити при розгляді справ, які стосуються заподіяння на-
сильницької смерті, принципи, які підходять для застосування 
в інших категоріях справ.

1 Ibid, p. 115–116.
2 Ibid, p. 116.
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У зв’язку з цим слід підкреслити, що у випадку вбивства 
тлумачення ст. 2 як такої, що тягне зобов’язання проводити 
офіційне розслідування, виправдане не лише тому, що будь-
які заяви про здійснення такого злочину, як правило, став-
лять питання про кримінальну відповідальність (тут Суд 
наводить як приклад справу «Карахер проти Сполученого Ко-
ролівства», рішення від 11 січня 2000 р. — В. Б.), а й тому, що 
на практиці досить часто реальні обставини смерті обмежу-
ються чи можуть бути обмежені інформацією, яка надається 
державними органами... На думку Суду, такі міркування, без 
сумніву, правомірні в контексті небезпечної діяльності, коли 
смерть заподіюється в результаті подій, які сталися з вини 
державних органів, які часто є єдиними формуваннями, які 
володіють достатньою інформацією по темі, яка дозволяє 
ідентифікувати і встановити комплекс явищ, які могли стати 
причиною цих інцидентів.

Якщо встановлена недбалість з боку державних органів вихо-
дить за межі неправильного рішення чи легкодумства, оскільки 
ці органи, повністю усвідомлюючи ймовірні наслідки і ігнорую-
чи покладені на них повноваження, не вжили заходів, які були 
необхідні і достатні для запобігання ризикам, пов’язаним з кон-
кретним видом небезпечної діяльності...той факт, що особам, 
відповідальним за піддання життя небезпеці, не було висунуто 
звинувачення в здійсненні злочину і що щодо них не було про-
ведено розслідування, може являти собою порушення ст. 2 без-
відносно до будь-яких інших видів засобів правового захисту, до 
яких особи можуть вдатися за власною ініціативою; це підтверд-
жується розвитком відповідних європейських стандартів»1.

Суд підсумував основні вимоги, яким має відповідати судова 
система, щоб не порушувати положень ст. 2: має забезпечувати 
проведення незалежного і неупередженого офіційного розслі-
дування, яке б відповідало мінімальним стандартам ефектив-
ності; має гарантувати застосування кримінальних покарань у 
випадку, коли смерть завдана внаслідок небезпечної діяльності, 

1 Ibid, p. 116.
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в межах якого застосування такого покарання виправдано, вра-
ховуючи висновки слідства (див. справи «Джордан проти Спо-
лученого Королівства», «Пол і Одрі Едвардс проти Сполученого 
Королівства» та ін.).

У таких справах компетентні власті повинні діяти з макси-
мальною старанністю і за власною ініціативою порушити роз-
слідування, здатне, по-перше, з’ясувати обставини, за яких тра-
пився інцидент, що розглядається, і будь-які недоліки в системі 
правового регулювання, а, по-друге, виявити державних поса-
довців і органи, які мають стосунок, в будь-яких повноважен-
нях, до подій, що розглядаються.

Суд зазначив, що «вимоги ст. 2 виходять за межі офіційно-
го розслідування, якщо було ініційовано розгляд справи в на-
ціональних судах; судочинство в цілому у справі, включаючи 
стадію судового розгляду, має відповідати вимогам щодо пози-
тивних зобов’язань захищати життя людей засобом закону.

...Жодним чином не слід робити висновок про те, що ст. 2 
може мати наслідком наділення заявника правом пересліду-
вання і покарання за здійснення злочину третіх осіб... чи аб-
солютне зобов’язання завершувати всі процеси винесенням 
звинувачувального вироку або призначенням якого-небудь 
конкретного покарання...

Разом з тим національні суди не можуть за будь-яких об-
ставин дозволяти залишати безкарними злочини проти життя і 
здоров’я людей. Це важливо для підтримки суспільної довіри і 
забезпечення відданості принципу верховенства права, а також 
для запобігання появі терпимості до незаконних актів або змо-
ви на їх здійснення...

Тому завданням Суду є визначення того, чи можна — і до 
якої міри — вважати, що при винесенні своїх рішень суди під-
дали справу ретельному вивченню, як того вимагає ст. 2 ЄКПЛ, 
з тим, щоб стримуючий ефект судової системи і важливість 
ролі, яку вона покликана відігравати у сфері запобігання пору-
шенням права на життя, не були підірвані»1.

1 Ibid, p. 117.
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Визначивши основні загальні принципи, які мали бути за-
стосовані у справах щодо захисту права на життя в умовах еко-
логічних ризиків і небезпечної діяльності, Суд ретельно роз-
глянув, чи дотримувалися вони в цій справі закону, і якою має 
бути відповідальність держави за їх порушення. При цьому, 
як і в основних загальних принципах, Суд окремо розглянув 
відповідальність у світлі матеріального аспекту ст. 2 ЄКПЛ і 
відповідальність у світлі процесуального аспекту ст. 2 ЄКПЛ, 
тобто з огляду на ту реакцію, яку проявили національні суди на 
завдання смерті 39 жителям передмістя Стамбула.

Логіка ретельності, неупередженості і аргументованості 
своїх висновків у Суду досить показова і повчальна (насампе-
ред для національних судів), а тому слід навести її детально:

«97. У цій справі Суд зазначає насамперед, що в обох сферах 
діяльності, що розглядаються, використання муніципального 
звалища і реабілітація і очищення території нетрищ... в Туреч-
чині діють регламенти, які встановлюють правила безпеки.

Тому слід визначити, чи можуть правові заходи, які повинні 
були застосовуватися в ситуації, що розглядається, бути під-
дані критиці, а також чи дотримувались національні власті пе-
редбачених правил регулювання.

98. У зв’язку з цим Суд вважає, що слід було розпочати з 
визначення вирішального фактору для оцінки обставин спра-
ви, яким було те, чи була достовірною інформація, що технічні 
недоліки муніципального звалища становили небезпеку для 
здоров’я жителів деяких територій району Юмраніє. Згідно з 
експертним висновком, складеним за дорученням третього від-
ділення районного суду Юшкюдара 7 травня 1991 р., звалище 
почали використовувати на початку 1970 р. з порушенням від-
повідних технічних стандартів і продовжували експлуатувати, 
не зважаючи на порушення встановлених технічних стандар-
тів, а також вимог охорони здоров’я і безпеки, зокрема Правил 
про збирання, видалення і обробку твердих відходів, опубліко-
ваних в Офіційній газеті № 20814 від 14 березня 1991 р. ...Нази-
ваючи різні ризики, яким звалище піддавало жителів нетрищ, в 
доповіді робився акцент на небезпеку вибуху метану, оскільки 
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звалище не було устатковане «засобами запобігання вибухам 
метану, які відбуваються в результаті розкладу» господарсь-
кого сміття...

99. З цієї точки зору Суд проаналізував позицію властей 
Туреччини щодо дієвості експертного висновку від 7 травня 
1991 р. і значення, яке мали, згідно з їх твердженнями, клопо-
тання районних рад Кадикеї і Юшкюдара і міської ради Стам-
була про скасування цього висновку... Проте Суд вважає, що ці 
кроки свідчили скоріше про конфлікт повноважень різних ор-
ганів і про застосування тактики зволікання. У будь-якому разі 
процес розгляду клопотань про скасування висновку виявився 
безуспішним, оскільки юристи рад не продовжили його, а тому 
експертний висновок ніколи не визнавався недійсним. Навпа-
ки, він мав вирішальне значення для всіх повноважних органів, 
які проводили розслідування інциденту, що трапився 28 квітня 
1993 р., та, крім того, він був згодом підтверджений 18 трав-
ня 1993 р. висновком комісії експертів, створеної прокурором 
району Юшкюдар... і двома науковими висновками, згаданими 
у звіті від 9 травня 1993 р. головним інспектором, призначеним 
Міністерством внутрішніх справ Туреччини...

100. Суд вважає, що ні наявність, ні реальність небезпеки 
не заперечувались, враховуючи, що ризик вибуху, очевидно, 
існував задовго до того, як він був зазначений у висновку від 
7 травня 1991 р., а також те, що, оскільки звалище продовжу-
вали використовувати за тих самих умов, цей ризик міг тіль-
ки збільшуватися протягом часу, доки він не матеріалізувався 
28 квітня 1993 р.

101. Велика Палата відповідно погодилася з палатою... про 
те, що було малоймовірним, що адміністративні і муніципальні 
органи, які відповідають за керування і нагляд за звалищем, не 
знали про небезпеку, яку становив метаногенез, чи про необхідні 
превентивні заходи, тим більше, що існували спеціальні регла-
менти в цій галузі. Крім того, Суд також розглядав як встанов-
лене те, що різні органи знали про цю небезпеку. У крайньому 
випадку, починаючи з 27 травня 1991 р., після сповіщення їх 
про висновок від 7 травня 1991 р. ...
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З цього слідує, що турецькі власті кількох рівнів знали чи 
повинні були знати про те, що була реальна і існуюча небезпека 
для багатьох осіб, які проживали біля муніципального звали-
ща в районі Юмраніє. Відповідно, на них покладено позитивне 
зобов’язання за ст. 2 ЄКПЛ вжити таких запобіжних експлуа-
таційних заходів, які були необхідні і достатні для захисту цих 
осіб... тим більше, що самі ці органи організували створення 
звалища і санкціонували його експлуатацію, створивши вказа-
ну вище небезпеку.

102. Разом з тим, докази, надані Суду, свідчать про те, що 
міська рада, зокрема, не лише не вжила необхідних термі-
нових заходів ні до, ні після 14 березня 1991 р., а й, як за-
уважила Палата, заперечувала проти рекомендації служби з 
навколишнього середовища при прем’єр-міністрі Туреччи-
ни. ... Служба з навколишнього середовища закликала при-
вести звалище у відповідність до стандартів, встановлених у 
правилах 24–27 Правил про збирання, обробку і видалення 
твердих відходів, остання стаття яких прямо вимагала вста-
новлення «систем вертикального і горизонтального дрена-
жу», які б дозволяли контролювати вихід зібраного газу в 
атмосферу...

103. Міська рада виступила також проти останньої спроби 
мера району Юмраніє звернутися 27 серпня 1992 р. в суди з 
вимогою тимчасово закрити звалище. Міська рада обґрунтува-
ла свою позицію тим, що районна рада Юмраніє не мала права 
вимагати закриття звалища, оскільки до цього вона не доклала 
жодних зусиль, щоб очистити його...

Окрім цієї підстави, Уряд також послався на висновки у 
процитованій вище справі «Чепмен», критикуючи заявника за 
те, що він свідомо вирішив порушити закон і оселитися поряд 
зі звалищем...

Проте ці аргументи не витримують перевірки з наступних 
причин.

104. У цій справі Суд вивчив положення національного за-
конодавства, які регулюють передачу третім особам державної 
власності, розташованої як у межах, так і за межами «зон ре-
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абілітації та очищення нетрищ». Він також вивчив значення 
різних законодавчих ініціатив, спрямованих на практичне роз-
ширення ratione temporis сфери дії Закону № 775 від 20 липня 
1966 р. ...

Суд зробив на основі такого правового аналізу висновок, 
що, незважаючи на правові заборони в галузі містобудування, 
незмінна політика держави стосовно територій нетрищ спри-
яла включенню цих територій в міське оточення, тим самим 
визнаючи їх існування і спосіб життя громадян, які поступо-
во, починаючи з 1960 р., будували житло як за власним бажан-
ням, так і внаслідок проведення такої політики. Оскільки така 
політика створила ефективний механізм амністій за порушен-
ня норм містобудування, у тому числі і за незаконну окупацію 
державної власності, вона призвела і до появи стану невизна-
ченості відносно меж повноважень адміністративних органів, 
відповідальних за прийняття заходів, передбачених законо-
давством, застосування якого саме тому суспільство не могло 
передба чити.

105. Таке тлумачення, крім того, підтверджується у цій 
справі поведінкою адміністративних органів по відношенню до 
заявника.

Суд зазначає, що протягом періоду між незаконним будів-
ництвом будинку в 1988 р. і нещасним випадком, який тра-
пився 28 квітня 1993 р., заявник був власником свого будинку, 
не зважаючи на той факт, що в цей період його становище ре-
гулювалось нормами, закріпленими в Законі № 775, зокрема 
його ст. 18, згідно з якою муніципальні органи могли знести 
будинок у будь-який час. І, дійсно, саме цей аргумент виставив 
Уряд... хоч він не зміг показати, чи в цій справі відповідні влад-
ні органи розглядали можливість вжиття такого заходу проти 
заявника.

Державні органи дозволили заявнику і його близьким ро-
дичам безперешкодно жити у своєму будинку, в соціальних і 
сімейних умовах, які вони створили. Більше того, враховуючи 
конкретні докази, надані Суду і не спростовані Урядом, не було 
причин для сумніву у вірогідності тверджень заявника про те, 
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що владні органи ще й стягували з нього та інших жителів не-
трищ в районі Юмраніє муніципальний податок і надавали їм 
платні суспільні послуги...

106. За таких обставин Уряду досить важко стверджувати, 
що відповідальність за недбалість чи непередбачуваність має 
бути покладена на жертв нещасного випадку, який трапився 
28 квітня 1993 р., чи посилатися на висновки Суду у згаданій 
вище справі «Чепмен», у якій поведінка британських властей 
стосовно незаконних дій заявника не була визнана пасивною.

Суду залишилося розглянути решту доказів Уряду, які стосу-
валися масштабу проектів із реконструкції, які здійснювались 
в період, що розглядається, міською радою Стамбулу з метою 
вирішення проблем, пов’язаних зі звалищем в районі Юмраніє; 
розмір інвестованих коштів, які мали вплинути на спосіб по-
ведінки національних властей стосовно ситуації зі звалищем; 
і, нарешті, гуманітарних міркувань, які ймовірно виключали 
вжиття заходів по негайному і масовому знесенню будівель.

107. Суд визнає, що до його завдання не входить доповнення 
думки місцевих органів власною думкою щодо кращої політи-
ки, з допомогою якої можна було б вирішити соціальні, еконо-
мічні і урбаністичні проблеми в цій частині Стамбула. Саме 
тому Суд погоджується з аргументом Уряду про те, що стосов-
но цього питання не можна покладати на власті нереальний 
неспіврозмірний тягар без врахування, зокрема, оперативного 
вибору, який вони повинні були зробити в межах пріоритетів і 
наявних ресурсів...; це випливало з широких меж свободи роз-
суду держави, як раніше стверджував Суд, у таких складних 
соціальних і технічних сферах, як, наприклад, та, що розгля-
дається у цій справі... Проте, навіть виходячи з такого аспекту, 
суд не знайшов докази Уряду переконливими. Запобіжні захо-
ди, вжиття яких вимагає відповідне позитивне зобов’язання, 
якраз входять до кола зобов’язань властей і обґрунтовано мо-
жуть вважатися прийнятним засобом запобігання небезпеці, 
про яку вони були поінформовані. Суд вважає, що своєчасне 
встановлення системи вилучення газу на звалищі в Юрманіє, 
доки ситуація не вийшла з-під контролю, могла б стати ефек-
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тивним засобом, не потребуючи значних державних ресурсів 
у порушення ст. 65 Конституції Туреччини... і не збільшуючи 
проблему до межі, зазначеної Урядом. Такий захід не лише від-
повідав би встановленим у Туреччині технічним стандартам і 
загальній практиці в цій галузі.., а й набагато краще врахував 
би гуманітарні міркування, на які посилався Уряд у Суді.

108. Суд далі оцінить значення, яке мало питання стосовно 
дотримання права суспільства на інформацію... Він зазначає 
в цьому зв’язку, що Уряд не зміг довести, що в цій справі були 
вжиті які-небудь заходи для надання жителям нетрищ у районі 
Юмраніє інформації, яка б дозволяла їм оцінити небезпеку, на 
яку вони наражалися в результаті проживання біля звалища. 
У будь-якому разі, Суд вважає, що за відсутності більш дієвих 
заходів із запобігання небезпеці для життя жителів нетрищ на-
віть факт дотримання їхнього права на інформацію був би недо-
статнім для звільнення держави від виконання своїх обов’язків.

109. Беручи до уваги сказане, Суд не бачить причин підда-
вати сумніву висновки національних слідчих органів... і вва-
жає, що розглянуті вище обставини показують, що в цій справі 
дер жава може бути притягнута до відповідальності на підставі 
ст. 2 за кількома ознаками.

По-перше, правова структура мала недоліки в тому, що 
муніципальне звалище в районі Юмраніє було відкритим і ви-
користовувалося, не зважаючи на невідповідність ряду техніч-
них стандартів, а також тому, що була відсутня зрозуміла сис-
тема контролю, яка б змушувала відповідальних осіб вживати 
заходів із забезпечення належного захисту суспільства, а також 
відсутня система співробітництва і координації дій між різни-
ми адміністративними органами, яка б дозволила не допустити 
погіршення небезпеки, про яку вони були поінформовані, на-
стільки, що це стало серйозною загрозою життю людей.

Така ситуація, загострена загальною політикою, яка вияви-
лась безпорадною у вирішенні питань містобудування і ство-
рила стан невизначеності відносно застосування передбачених 
законом заходів, без сумніву, відіграла свою роль у низці подій, 
які призвели до трагедії 28 квітня 1993 р., в результаті якої за-
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гинули люди нетрищ в районі Юмраніє, оскільки державні по-
садовці і органи не зробили всього, що від них залежало для 
того, щоб захистити цих жителів від безпосередніх і відомих 
ризиків, яких вони зазнали.

110. Ці обставини свідчать про порушення матеріального ас-
пекту ст. 2 ЄКПЛ; докази Уряду про сприятливий для заявни-
ка результат адміністративного процесу... не має значення для 
цієї справи...»1

Суд назвав причини для прийняття своєї оцінки адміністра-
тивного процесу: присуджена заявнику компенсація (лише 
моральної шкоди за завдання смерті їхнім близьким родичам), 
так і не була виплачена, що не відповідає положенням, гаран-
тованим ст. 6 ЄКПЛ; до суми, присудженої в якості мораль-
ної компенсації, навіть не застосовувалася відсоткова ставка 
за прострочення платежу, що не відповідає положенням ст. 13 
ЄКПЛ, за якими компенсація за страждання, завдані втратою 
одного з подружжя, батьків чи дітей, є суттєвим елементом за-
собу правового захисту; сам адміністративний процес тривав 
період поза розумний строк (4 роки, 11 місяців і 10 днів), що 
не свідчить про його ретельність (особливо з огляду на тяжке 
становище заявника); всі свої висновки суд базував винятково 
на експертному висновку, який було зроблено за дорученням 
прокурора, який був доступний йому вже у травні 1993 р.

Питання відповідальності держави за реакцію національ-
них судів на завдання смерті у світлі процесуального аспекту 
ст. 2 ЄКПЛ Суд розбив на дві частини: аналіз даних досудового 
слідства і позиція національних судів у обговоренні і прийнят-
ті рішень по суті піднятих питань.

Щодо першої частини питань Суд зазначив, що слідчі органи 
діяли зі зразковою старанністю і проявили запопадливість при 
встановленні обставин, які призвели до трагедії: одразу після 
інциденту поліція прибула на місце події і допитала членів сі-
мей загиблих; адміністрація губернатора м. Стамбула створила 
кризовий загін, який негайно виїхав на звалище; МВС Туреч-

1 Ibid, pр. 117–122.
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чини за власною ініціативою порушило адміністративне роз-
слідування з метою визначення межі відповідальності за те, що 
сталося; прокурор району порушив кримінальну справу, після 
чого передав справи на двох мерів у кримінальні суди, заодно і 
встановив вину міської ради Стамбула.

Але далі на національному рівні чинились дії, які важко по-
яснити: «115. Слід визнати, що адміністративні органи слідства, 
які мали право порушити кримінальну справу... лише частково 
підтримали висновки прокурора з причин, які були недоступ-
ні для розуміння Судом і які Уряд і не намагався пояснити. 
У дійсності ці органи, чия незалежність вже заперечувалась у 
ряді справ, розглянутих Судом... в результаті зняли звинува-
чення з Міністерства навколишнього середовища Туреччини і 
урядових органів і спробували обмежити звинувачення в «ха-
латності», вилучивши зі справи розгляд питання про загрозу 
життю.

Проте не було потреби детально зупинятися на цих недолі-
ках, враховуючи, що кримінальна справа все ж була передана 
на розгляд до п’ятого відділення суду Стамбула з криміналь-
них справ, а також що цей суд мав право розглядати обставини 
справи в повному обсязі на свій розсуд і, у разі необхідності, 
повертати справу для проведення додаткового розслідуван-
ня; крім того, вирок цього суду був оскаржений у касаційний 
суд.

Відповідно, на думку Суду, перш ніж з’ясовувати, чи від-
повідало попереднє розслідування в усіх відношеннях проце-
суальним вимогам, встановленим для таких справ... було пере-
важніше оцінити, чи були судові органи, як охоронці законів, 
покликані охороняти життя людей, рішуче налаштовані пока-
рати винних.

116. У цій справі судовим рішенням від 4 квітня 1996 р. суд 
з кримінальних справ Стамбула на підставі п.1 ст. 230 Кримі-
нального кодексу Туреччини засудив двох мерів за халатну 
бездіяльність при здійсненні своїх повноважень до штрафу в 
розмірі 610 000 турецьких лір (ця сума на той час була екві-
валентна 9,70 євро), але виконання цього рішення було призу-
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пинено. Перед Судом Уряд пробував пояснити, чому до двох 
мерів була застосована лише ця норма і чому їх було засудже-
но до найменш суворого покарання. Проте Суд не повинен був 
розглядати питання національного законодавства, яке регулює 
кримінальну відповідальність, оскільки такі питання вирішу-
ються національними судами, чи визначати вердикт винува-
тості чи невинуватості відповідних осіб.

Беручи до уваги свої завдання, Суд зазначає лише, що в цій 
справі єдиною метою кримінального судочинства було вста-
новлення того, чи могли бути вони притягнуті до відповідаль-
ності згідно зі ст. 230 Кримінального кодексу за «халатність 
при здійсненні своїх повноважень», положення якої жодним 
чином не пов’язане з діями, що становлять загрозу життю чи 
загалом із захистом права на життя у значенні ст. 2.

Дійсно, схоже, що в судовому рішенні від 4 квітня 1996 р. 
суд, який розглядав справу, не побачив причин відходити від 
мотивувальної частини постанови адміністративної ради про 
передачу справи і залишив у стані невизначеності питання про 
можливу відповідальність державних посадовців за смерть 
дев’яти родичів заявника. У судовому рішенні від 4 квітня 
1996 р., в чому можна переконатися, містяться уривки, в яких 
смерть людей 28 квітня 1993 р. розглядається як фактична 
обставина. Але не можна розглядати ці уривки як визнання 
відповідальності за невиконання обов’язку захистити право 
на життя. У результативній частині судового рішення з цього 
питання нічого не було і, крім того, не було точної вказівки на 
те, що суд взяв до уваги надзвичайно тяжкі наслідки нещас-
ного випадку; винних було врешті засуджено до сміховинних 
штрафів, виконання яких до того ж було призупинено.

117. Відповідно, не можна сказати, що реакція турецької сис-
теми кримінального судочинства на цю трагедію забезпечила 
притягнення державних посадовців чи службовців до відпові-
дальності в повному обсязі за їхню роль в її наслідках, і що вона 
забезпечила ефективне застосування положень національного 
законодавства, яке гарантує дотримання права на життя, зок-
рема функції стримування кримінальним правом.
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118. Таким чином, щодо цієїсправи можна зробити висно-
вок, що мало місце порушення процесуального аспекту ст. 2 
ЄКПЛ внаслідок не надання у зв’язку з фатальним нещасним 
випадком, спровокованим здійсненням небезпечної діяльності, 
адекватного захисту «із застосуванням закону», який гарантує 
право на життя, запобігає подібній суспільно небезпечній по-
ведінці на майбутнє»1.

Рішення Суду, не зважаючи на повну відповідність ЄКПЛ і, 
зокрема, ст. 2, виявилися не зовсім зрозумілими не лише пев-
ній частині юридичної громадськості, а й окремим його суддям. 
Погоджуючись з тим, що право можна вважати захищеним не 
тоді, коли суд прийняв рішення, а коли воно виконане, вони 
майже аналогічну ситуацію в процесі розслідування розуміли 
інакше. Коли Суд розглядає ефективність розслідування, він 
має брати лише його досудову стадію, а коли аналізує судове 
розслідування, це вже буде втручанням у національне судо-
чинство, щось подібне до четвертої інстанції.

У цьому контексті особливо показовою є частково співпа-
даюча думка судді Р. Тюрмена, який висловив її так: «Я згоден 
з більшістю, що мало місце порушення матеріального аспекту 
ст. 2, оскільки власті не вжили відповідних заходів для захисту 
життя людей в межах своєї юрисдикції.

Проте, я жалкую, що я не можу погодитися з більшістю, що 
мало місце порушення процесуального аспекту ст. 2...

1. Стаття 2 (процесуальний аспект) 
У судовому рішенні не було знайдено яких-небудь проблем 

з розслідуванням…, за результатами якого особи, відповідаль-
ні за інцидент, були виявлені і притягнуті до відповідальності. 
Двох мерів засудили на підставі ст. 230 Кримінального кодексу 
Туреччини.

Проте, більшість визнала порушення процесуального аспекту 
ст. 2 на тій підставі, що суди, які розглядали справу, не забезпе-
чили відповідальність державних посадовців у повному обсязі 
і не застосували ефективно положення національного законо-

1 Ibid, pр. 123–125.
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давства, тобто тому, що національні суди застосували ст. 230 
Кримінального кодексу (халатність при здійсненні посадових 
обов’язків), а не ст. 455 (завдання смерті із необережності).

Я не згоден з таким висновком з наступних причин.
По-перше, більшість була схильна до думки, що мало місце 

порушення процесуального аспекту ст. 2, і не тому, що не було 
ефективного розслідування, а у зв’язку з судовим розглядом 
справи, а точніше, застосуванням національного законодав ства. 
Це абсолютно новий підхід, який не має прецеденту в судовій 
практиці Суду. Якщо більшість вважає, що засіб захисту, який 
наявний у національній правовій системі, неефективний, тоді 
це піднімає проблему у світлі ст. 13, а не ст. 2.

По-друге, буде суперечливим стверджувати, з одного боку, 
що розслідування було ефективним, а з другого боку, що рі-
шення національного суду порушує Конвенцію.

Таке досягнення не враховує того факту, що рішення на-
ціонального суду ґрунтується на фактах, встановлених у ході 
розслідування. Тоді яким чином Суд може критикувати рі-
шення національного суду, визначаючи одночасно ефектив-
ність розслідування? За умов, коли розслідування визнано 
ефективним, висновок про те, що був порушений процесу-
альний аспект ст. 2, вимагає вивчення фактичних обставин 
справи, що перетворює Суд на суд четвертої інстанції. У доб-
ре узгодженій судовій практиці затвердилось, що виявлення 
фактичних обставин справи, тлумачення і застосування на-
ціонального законодавства є завданням національних влас-
тей...

По-третє, більшість не надала особливого значення тому, 
що заявник своєю поведінкою зробив внесок у створення ри-
зику для життя і призвів до смерті дев’ятьох членів його сім’ї... 
Смерть дев’ятьох людей викликана необережністю як з боку 
властей, так і з боку заявника... Тому неправильним є... висно-
вок про те, що національний суд у своєму рішенні не визнав 
«відповідальності за недотримання обов’язку захистити право 
на життя». Національний суд, зваживши відповідальність заяв-
ника і мерів, дійшов висновку в межах своєї свободи розсуду.
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Але... відкрите підтвердження межі між національними су-
дами і Європейським судом, яке відповідає судовій практиці 
останнього, ускладнює розуміння причин встановлення по-
рушення процесуального аспекту ст. 2. На думку більшості, 
питання внутрішньодержавного законодавства, які стосують-
ся індивідуальної кримінальної відповідальності, мають бути 
питаннями оцінки національних судів, але якщо національний 
суд обґрунтовано вирішить застосувати одну статтю Кримі-
нального кодексу замість іншої, це може бути відмовою у пра-
вовому захисті права на життя.

По-четверте, з цього судового рішення не ясно, чому біль-
шість вирішила змінити принципи, встановлені судовою прак-
тикою Суду, пов’язані з відсутністю кримінально-правового 
захисту у випадках неумисного завдання смерті. У рішеннях... 
Суд висловив думку, що ”якщо порушення права на життя або 
особисту недоторканність здійснюються неумисно, позитивне 
зобов’язання створити ефективну судову систему, яке містить-
ся у ст. 2, не обов’язково вимагає надання кримінально-пра-
вових засобів захисту в кожному випадку”. У цій конкретній 
справі більшість відійшла від цієї судової практики»1.

Очевидно, автор особливої думки просто не розгледів, що 
для встановлення порушення ст. 2 на процесуальних підставах 
не можна обмежуватися лише досудовим слідством, як він не 
побачив і того, що порушення ст. 2 в цій конкретній справі не 
можна вважати достеменно неумисним, про що Суд неоднора-
зово говорить у своєму рішенні.

Питання правомірності застосування ст. 2 у випадку ме-
дичного лікування. Тут мова йде не про медичне лікування чи 
відмову в ньому особам, які знаходяться під винятковим кон-
тролем держави, затримані чи ув’язнені, порушення ЄКПЛ 
щодо яких розглядається за відповідними критеріями і стан-
дартами, виробленими для статей 2, 3 чи 8. Мова про медичне 
лікування, медичний догляд і обслуговування як самостійні 

1 Ibid, pр. 147–149.
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фактори, які можуть (і у яких випадках) чи не можуть при-
звести до порушення ст. 2 ЄКПЛ. З’ясувати цей аспект про-
блеми необхідно, оскільки досить часто заявники в будь-яко-
му погіршенні здоров’я, не кажучи вже про такі випадки, як 
смерть, вбачають порушення ст. 2 (тут можна вказати на такі 
приклади, як: проведення чи непроведення вакцинації, ліку-
вання не тими ліками, які хотів би приймати пацієнт, чи ліку-
вання не у тій лікарні, чи невиділення коштів державою для 
лікування в іншій країні, де рівень медичного обслуговування 
вважається вищим тощо). За окремими критеріями і стандар-
тами розглядаються питання аборту, евтаназії, суїциду, смер-
тної кари і т. д.

Мова йде про особливі випадки медичного обслуговування, 
які можуть дати підставу для застосування ст. 2 ЄКПЛ. Якщо 
підходити до цього питання в загальному, то ця стаття вимагає, 
щоб держава забезпечила всім особам, які знаходяться в межах 
її юрисдикції, належне медичне обслуговування і лікування, з 
тим, однак, розумінням, що не будь-яке «неналежне» медичне 
обслуговування або лікування дає підставу говорити про ст. 2. 
Тут потрібно аналізувати кожну конкретну справу, як і брати 
до уваги не якусь одну справу, що була на вирішенні Суду, а 
бажано виходити з судової практики в цілому.

Як і в усіх інших випадках, у даному разі судова практи-
ка Суду була продовженням практики Європейської Комісії 
з прав людини. Однією із перших справ, які розглядала Ко-
місія, в контексті можливості застосування ст. 2 у випадках ме-
дичного обслуговування і лікування, була справа № 7154/75 
«Асоціація Х проти Сполученого Королівства», рішення від 
12 липня 1978 р. Позитивним моментом у рішенні є те, що Ко-
місія визнала за можливе застосування ст. 2 до таких випадків. 
Негативним — те, що Комісія не зовсім вдало сформулювала 
свою мотивувальну частину і виявилось що, якщо медичне об-
слуговування загрожує (у тому числі і смертельно) незначній 
кількості осіб, але таким чином буде захищено здоров’я всього 
суспільства, то такий ризик не підпадає під можливе визнання 
порушення ст. 2. Очевидно що таке правило не слід було ви-
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водити у стандарт, а щонайменше залишити відкритими ці пи-
тання для подальшого аналізу. Не будь-яке жертвування мен-
шістю задля здоров’я більшості (навіть якщо це жертвування 
є неумисним) є правомірним. Завжди слід мати на увазі, що 
можливі недбалість, халатність, професійна непідготовленість, 
і тоді ідеал спасіння більшості через халатне жертвування мен-
шістю тьмяніє у світлі вимог ЄКПЛ.

Суть справи була такою: асоціація заявників, яку складали 
ті, чиї діти тяжко страждали і отримали ушкодження здоров’я 
(були навіть смертельні випадки), звернулися зі скаргою на 
британські власті, які організували масову компанію вакцина-
ції дітей і юнаків, не поінформувавши батьків про можливий 
ризик здоров’ю дітей. Комісія правильно визначила своє зав-
дання: «Стаття 2 п. 1 ЄКПЛ. відповідно до першого речення 
цього пункту, Держави зобов’язані вжити адекватних заходів 
по захисту життя. Аналіз застережних заходів, вжитих для 
запобігання ризикам програми добровільної вакцинації»1. 
У принципі, правильними були міркування Комісії і щодо 
висновку у цій конкретній справі: «Комісія вважає, що перше 
речення ст. 2 покладає на державу ширші зобов’язання, ніж ті, 
що містить друге речення. Концепція, що “право кожного охо-
роняється законом”, вимагає від держав не лише утримувати-
ся від “умисного” позбавлення життя, а й вживати необхідних 
заходів для убезпечення життя. Проте, в цій справі Комісія 
задоволена, що була невелика кількість смертельних випадків 
у результаті проведення схеми вакцинації з метою захистити 
здоров’я суспільства шляхом ліквідації інфекційних захворю-
вань, і тут не можна говорити, що було умисне позбавлення 
життя в розумінні ст. 2 (1) або що держава не вжила адекватних 
заходів для захисту життя. Єправдою, що держава-відповідач 
знала про можливість “несприятливої реакції”, і що може спри-
чинити деяким із вакцинованих серйозні ушкодження здоров’я 
і навіть смерть, через реалізацію схеми вакцинації. Але з цього 

1 European Commission of Human Rights. Decisions and Reports. Vol. 14, p. 31.



527

2. Критерії та стандарти застосування ст. 2 ЄКПЛ

не можна робити висновок, що Держава прагнула досягнути 
таких наслідків»1.

Комісія визнала заяву батьків абсолютно необґрунтованою, 
а отже, не визнала порушення ст. 2 ЄКПЛ. Питання, як бути, 
коли вакцинація проводилася недбало, халатно, непрофесійно, 
залишилося поза увагою Комісії. Вона сконцентрувала свою 
увагу на тому, що у цій конкретній справі вакцинація прово-
дилася під контролем держави, не пославшись, навіть опосе-
редковано, на можливі правові наслідкиу випадку, коли такий 
контроль буде здійснюватися формально, непрофесійно. Саме 
тому від рішення склалося враження, що задля збереження 
здоров’я нації життя кількох людей неважливе (в усякому разі, 
так на рішення відреагували деякі його критики).

У подальшому судова практика Суду виходила з того, що 
законодавство держави має чітко врегулювати питання пере-
бування людей у лікарнях, зобов’язання держав встановити на-
лежну систему правового регулювання встановлення причин 
смерті, яка трапилась у лікарні, як і відповідальності за від-
повідну неналежну медичну практику. Судова практика Суду 
не робить різниці щодо стандартів, які застосовуються до лі-
кування у державних чи приватних лікарнях. Разом з тим вона 
виходить з того, що керуватися слід стандартами, які встано-
вив Суд, а не тими, до яких прагнуть пацієнти, і які, як правило, 
бувають завищені.

У справі «Еріксон проти Італії», рішення від 26 жовтня 
1999 р., Суд ще раз нагадав, що ст. 2 ЄКПЛ «вимагає від держав 
не лише утримуватись від “умисного” позбавлення життя, а й 
вжити необхідних заходів для збереження життя тих, хто пере-
буває під їх юрисдикцією... Ці принципи також застосовуються 
у сфері охорони здоров’я. ...Позитивні зобов’язання вимагають 
від держав прийняття норм, які змусили лікарні, державні чи 
приватні, вжити необхідних заходів із захисту життя їхніх па-
цієнтів. Вони вимагають встановлення ефективної незалежної 
системи правосуддя таким чином, щоб причина смерті пацієн-

1 Ibid, p. 32–33.
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тів, які знаходяться під наглядом медичних працівників, чи то 
в державному, чи в приватному секторі, могла бути визначена, 
а винні — покарані»1.

Ці та інші питання більш детально були розглянуті Судом 
у справі «Кальвеллі і Чільо проти Італії», рішення від 17 січня 
2002 р. Суть справи полягала в тому, що лікар, який мав знати, 
що пологи у хворої на діабет здатні викликати тяжкі усклад-
нення чи навіть смерть, тим не менше доручив прийняти поло-
ги медсестрам, а сам у цей час проводив огляд пацієнтів в іншій 
частині лікарні. Коли виникли труднощі і медсестри почали 
розшукувати лікаря, час на врятування дитинисплив.

Справа розглядалася в національних судах. Суд з кримі-
нальних справ визнав лікаря, хоча і in absentia, винним у не-
навмисному вбивстві. Лікар подав заяву до апеляційного суду, 
який визнав її неприйнятною, після чого він звернувся до ка-
саційного суду. Останній передав справу на перегляд до апе-
ляційного суду, оскільки той припустився помилки у своєму 
рішенні. Апеляційний суд прийняв рішення, що кримінальна 
справа закрита за терміном давності.

При розгляді справи в Суді заявники скаржились насампе-
ред на порушення ст. 2 ЄКПЛ на тій підставі, що через проце-
дурні затримки виникла тимчасова перепона, яка зробила не-
можливим звинувачення лікаря, відповідального за прийняття 
пологів у жінки першого заявника, дитина якої померла незаба-
ром після народження», вони «стверджували, що рішення про 
покарання за вбивство у справі, закритої за терміном давності 
в результаті несправної роботи і затримок у правовій системі, 
не може бути сумісним зі ст. 2. Якби не той факт, що розгляд 
справи лише в суді першої інстанції зайняв сім років (вклю-
чаючи період в чотири роки розслідування, за який Уряд не 
надав жодного пояснення), звинувачення за правопорушення 
не було б відхилено терміном давності. За таких обставин Де-
ржава ускладнила свою провину, відмовившись притягнути до 
відповідальності лікаря, який вчинив серйозний злочин. Більш 

1 Ibid, Vol. 2002-І, p. 37.
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загально заявники стверджували, що термін позовної давності 
за кримінальне переслідування в будь-якому разі сам по собі 
суперечить вимогам ст. 2. Відповідно, присуджена заявникам 
компенсація за шкоду під час цивільного судочинства не може 
компенсувати їм того факту, що кримінальне судочинство було 
закрито за терміном давності»1.

Уряд Італії «стверджував, що суттю скарги заявників є не 
затримка у винесенні рішення з цивільних аспектів справи, а 
лише той факт, що лікар, відповідальний за смерть їхньої ди-
тини, не поніс покарання. Відповідно, виходячи з цілей ст. 2, 
зокрема, заявники не були... жертвами», оскільки Конвенція не 
визнає права на порушення кримінальної справи проти третьої 
сторони... Закриття за давністю не заважало заявникам одер-
жати розпорядження про виплату компенсації заявникам за 
нанесену шкоду, за рахунок Е. Ц. (лікаря. — В. Б.). У будь-яко-
му разі ст. 2 ЄКПЛ не може розглядатися як така, що покладає 
на державу відповідальність покарання за злочини, пов’язані з 
неумисним убивством, у судах з кримінальних справ, оскільки 
внутрішнє законодавство уже наклало цивільне і адміністра-
тивне стягнення. У зв’язку з цим Уряд заявив, що кримінальне 
покарання було extrema ratio і, оскільки воно є таким, то є при-
йнятною формою покарання лише за дуже серйозні замахи на 
право на життя людей або особисту недоторканність (такі як на-
вмисне вбивство), але воно не застосовується до пом’якшених 
форм відповідальності, таких, як неумисне вбивство, вбивство 
внаслідок халатності чи нещасного випадку... Уряд стверджу-
вав, що захист людського життя не вимагає систематичного 
призначення покарання і що рішення не удаватися до покаран-
ня не обов’язково порушує встановлені зобов’язання за ст. 2 
ЄКПЛ. Навпаки, звернення до кримінального судочинства 
може навіть в деяких випадках підтвердити безпорадність цьо-
го і призвести до протилежних результатів, коли справа дохо-
дить до стримування...

1 Ibid, p. 35.
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Уряд стверджував, що одного разу було прийнято, що Дер-
жави — члени Ради Європи можуть обирати інші форми від-
повідальності за менш серйозні порушення права на життя і що 
кримінальне покарання не є єдиною можливою формою відпові-
дальності... Більше того, лікар, відповідальний за смерть дитини 
заявників, поніс відповідальність у ході цивільного судочинства 
і міг в результаті бути підданий дисциплінарному покаранню... 
Уряд заявив, що надання державам права на визначення пріори-
тетів для кримінального розслідування, яке залежить від тяж-
кості правопорушення, також необхідно враховувати»1.

У своїх висновках Суд виходив з того, що «вимоги, встанов-
лені ефективною судовою системою відповідно до ст. 2, може, 
а за певних обставин і має включати звернення до криміналь-
ного права... Відповідно, попередні заперечення Уряду, які Суд 
приєднав до суті справи... мають бути відхилені. Проте, якщо 
порушення права на життя чи особисту недоторканність не за-
вдано умисно, взяте позитивне зобов’язання за ст. 2 про вста-
новлення ефективної судової системи не обов’язково вимагає 
положення про кримінально-правові засоби в кожному випад-
ку. Наприклад, у специфічній сфері халатності серед лікарів це 
зобов’язання може бути задоволено також, якщо правова сис-
тема надає жертвам засоби захисту у цивільних судах, незалеж-
но чи в поєднанні із засобами захисту в кримінальних судах, 
даючи можливість визначення відповідальності цих лікарів, а 
також відповідної цивільної компенсацій, такої, як наказ про 
сплату збитків, і опублікування рішення, яке належить одержа-
ти. Можуть бути розглянуті і дисциплінарні засоби стягнення.

...У випадку смерті через лікарську халатність італійська пра-
вова система надає потерпілим сторонам право як на обов’язкове 
порушення кримінальної справи, так і на можливість подання 
позову до відповідного цивільного суду... Також Уряд підтвер-
див, а заявники цього не заперечували, що могло бути розпочато 
дисциплінарне провадження, якби лікар поніс відповідальність 
у цивільних судах. Тому італійська система правосуддя пропо-

1 Ibid, pр. 34–36.
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нує сторонам-позивачам засоби судового захисту, які теоретично 
відповідають вимогам ст. 2. Проте, це положення не буде задово-
лено, якщо захист, запропонований внутрішньодержавним пра-
вом, існує лише в теорії: воно повинне ефективно застосовува-
тися на практиці протягом такого періоду часу, щоб суди могли 
завершити своє розслідування по суті кожної окремої справи.

...У цій справі Суд зазначив, що кримінальна справа, порушена 
проти відповідного лікаря, була закрита за давністю через проце-
суальні недосконалості, які призвели до зволікань, зокрема під час 
слід ства в поліції і судового розслідування. Проте заявники також 
мали право на порушення судочинства в цивільному суді, що й 
було зроблено. ... Лікар ніколи не був визнаний винним у цивіль-
ному суді. Однак матеріали справи показують, що... заявники ук-
лали угоду зі страховою компанією лікаря і клініки та добровіль-
но відмовилися від свого права на продовження цих слухань... Це 
могло б призвести до того, що було б видано наказ, за яким лікар 
сплачував би збитки і, можливо, рішення суду було б опублікова-
но у пресі... Як зазначив Уряд, ...рішення цивільного суду могло б 
призвести до накладення на лікаря дисциплінарного стягнення.

...Відповідно Суд вважає, що заявники самі відмовили собі в 
доступі до найкращого результату, а він, за особливих обставин 
цієї справи, задовольнив би позитивні зобов’язання, які вини-
кають за ст. 2... У зв’язку з цим Суд нагадує, mutatis mutandis, 
що «якщо який-небудь родич померлої особи погоджується 
на компенсацію із врегулювання цивільного позову через лі-
карську халатність, він, у принципі, не може більше претенду-
вати на те, що є жертвою...»1.

Судове рішення було неоднозначно сприйнято не лише 
юридичною громадськістю, а й окремими суддями. Розбіж-
ність в поглядах останніх була: від визнання, що Італія ре-
тельно не виконала свої позитивні зобов’язання, хоч це не-
виконання не довело до порушення ст. 2, і до однозначного 
твердження, що в цій справі порушення ст. 2 ЄКПЛ не може 
викликати сумніву.

1 Ibid, p. 37–39.
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Суддя Б. Жупанчич вважав, що «це питання можна було б 
визначити, як одне з постійних, іншими словами, чи може de 
facto жертва кримінальної халатності заявити про свої права 
стосовно особи, яка ймовірно вчинила злочинну дію, про її пе-
реслідування в судовому порядку, засудження, вирок і пока-
рання.

Давно минули ті дні, коли кримінальне переслідування 
велося лише для угамування приватних апетитів на пока-
рання.

Однак, відповідно до ЄКПЛ, все ще можна твердо наполя-
гати на тому, що Держава не виконала позитивних зобов’язань 
із захисту життя людини згідно зі ст. 2. Якщо правова система 
такої держави — умисно чи ні — не реагує на кримінальні дії, 
які наражають життя людини на небезпеку, можливо, є потреба 
у забезпеченні спеціального чи загального запобігання таким 
діям. За таких обставин жертва, життя якої поставлено в не-
безпеку, постане перед нашим Судом. Тут не йдеться про яке-
небудь особисте право на відплату.

З цього випливає, якщо мислити логічно, що питанням цієї 
справи є не те, чи зобов’язана Держава в цілому вести у кримі-
нальному порядку всі справи щодо халатності лікаря, резуль-
татом якої є смерть. Насправді питання тут значно вужче: Чи 
виявила судова система Італії належну старанність?

...Заявити, що в цій справі не було порушення не означає, що 
в результаті лікарська халатність тим чи іншим чином захище-
на від кримінального переслідування.

Це означає лише те, що не мало місця порушення ЄКПЛ у 
справі, в якій лікарська халатність проявилася у смерті пацієн-
та, і Держава належним чином провела розслідування, звину-
ватила і засудила цього лікаря, якщо з процедурних підстав ви-
рок ніколи не міг стати кінцевим»1.

З більш принципових міркувань від рішення більшості 
відійшов суддя Х. Розакіс, до позиції якого приєдналися судді 
Дж. Бонелло і В. Стражницька. Своє альтернативне розумін-

1 Ibid, p. 42.
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ня проблеми К. Розакіс мотивував так: «Я не готовий спри-
йняти рішення більшості у встановленні того факту, що не 
було порушення ст. 2 в цій справі. Як це чітко видно з п. 54 
цього судового рішення, більшість дійшла висновку про непо-
рушення на тій підставі, що хоч ініційоване кримінальне су-
дочинство проти лікаря завершилося незадовільно через за-
стосування положення про термін давності, Італія не зазнала 
невдачі із зобов’язання забезпечення ефективних засобів для 
виконання позитивного зобов’язання, яке гарантує ефектив-
не звернення до суду з приводу встановлення причин смерті 
дитини, як того вимагає ст. 2 ЄКПЛ (процедурна гілка захис-
ту права на життя). Згідно з думкою більшості, заявники мали 
у своєму розпорядженні процедурні інструменти цивільного 
розгляду для визначення відповідальності лікаря. Той факт, 
що заявники вибрали фінансове врегулювання своїх скарг, 
уклавши угоду зі страховою компанією лікаря, питання, яке, 
врешті-решт, призвело до завершення цивільного судочинс-
тва після припинення кримінальної справи проти лікаря за 
терміном давності, не може бути віднесений на рахунок Італії, 
яка надала заявникам можливість розгляду, який відповідав 
вимогам ст. 2.

З усією моєю повагою до думки більшості, я повинен відій-
ти від подібного висновку з таких підстав.

Насамперед, і як принципове питання, кримінальне судо-
чинство, par exellence, є найбільш прийнятним засобом задо-
волення процедурних вимог ст. 2 ЄКПЛ. Страсбурзька судова 
практика ясно демонструє, що позитивні зобов’язання існують 
для держав — учасниць ЄКПЛ, щоб забезпечити процедуру 
ефективного розслідування смертей і визначити відповідаль-
ність, якщо така є, особи (осіб) при позбавленні кого-небудь 
життя. Хоч це правило може не обмежувати природу цього 
звернення до кримінального судочинства, дуже важко кому-
небудь дійти висновку, що існуюча судова практика зрівнює 
кримінальне судочинство з цивільним як із засобом, який за-
довольняє вимоги ст. 2 ЄКПЛ з однаковою силою...; таке заува-
ження справедливе, досить незалежне від того факту, що поз-
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бавлення життя може бути умисним чи неумисним, питання, 
яке, врешті-решт, має бути вирішене засобом судочинства.

Дійсно, комусь складно прийняти те, що повага права на 
життя, як сказано у ст. 2, може, в принципі, бути задоволена 
засобом судочинства, яке за своєю природою не призначене 
для захисту основних цінностей суспільства, для демонстрації 
суспільного осуду за позбавлення життя або, навпаки, вста-
новлення якої будья-якої відповідальності шляхом ретельної 
перевірки обставин, які призвели до смерті. Кримінальне судо-
чинство містить саме такі засоби безпеки. Хоча, для порівнян-
ня, цивільне судочинство здебільшого націлене на задоволення 
особистих інтересів, матеріальних аспектів цивільних обору-
док, воно не відповідає вимогам щодо вираження суспільного 
несхвалення за серйозні правопорушення, такі, як позбавлення 
життя, і, звичайно, не гарантує повного і вичерпного розсліду-
вання причин смерті, а також повного фактичного підґрунтя. 
За таких обставин, якщо розглядати цивільне судочинство як 
задовільний засіб звернення до суду, який відповідає вимогам 
ст. 2, він еквівалентний зменшенню захисту права на життя, 
забезпеченого цією статтею; він прирівнюється до «приватиза-
ції» захисту права на життя.

Другий аргумент, який говорить на користь порушення ст. 2 
в цій справі, такий, що правова система Італії, відповідно до до-
мінуючої суспільної турботи про захист права на життя, дійсно 
передбачає право на звернення до кримінального судочинства 
для встановлення відповідальності при позбавленні життя, 
умисному чи неумисному. Для правової системи Італії таке 
прочитання захисту права на життя і ст. 2 ЄКПЛ є правиль-
ним. Чи повинен ЄСПЛ, застосовуючи мінімальні стандарти 
захисту, рекомендувати Італії, щоб цивільне судочинство (яке, 
очевидно, виконує чітку функцію у правовій системі Італії, 
оскільки це стосується захисту життя) відповідало вимогам 
ст. 2? Чи може ЄСПЛ опосередковано вказувати Італії та ін-
шим державам, які передбачають кримінальне судочинство у 
випадках позбавлення життя, що їхні процесуальні норми мар-
нотратно зайві, якщо це стосується неумисного позбавлення 
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життя, і щоб їхнє цивільне судочинство, яке стосується ком-
пенсації жертвам, повністю відповідало потребам Конвенції? 
Я так не думаю; і з цих причин я вважаю, що факт нездатності 
судів Італії ефективно розібратися зі встановленням відпові-
дальності лікаря через порушення проти нього кримінальної 
справи прирівнюється до порушення ст. 2 Конвенції»1.

Дещо інші аспекти зв’язку права на життя і якості медичного 
лікування та обслуговування була піднята у справі «Пентяко-
ва та інші проти Молдови», рішення від 17 лютого 2004 року2. 
Заявники у справі скаржилися, що небажання держави покри-
ти витрати на їхнє лікування порушує їхнє право на життя, яке 
гарантоване ст. 2 ЄКПЛ. Вони повідомили Суд, що страждають 
від хронічної ниркової недостатності. Оплатити курс лікуван-
ня, який вони проходять у державній лікарні, вони не в змозі, 
оскільки їм цього не дозволяє сума допомоги у зв’язку з ін-
валідністю, а лікарня оплатити необхідні медикаменти не може. 
У результаті вони страждають від болю, їм скоротили кількість 
лікувальних процедур, що поставило їхнє життя у небезпечне 
становище. З позовами заявники у національні суди не звер-
талися, оскільки вважали це марним, бо внутрішньодержавні 
засоби правового захисту позбавлені будь-якої ефективності.

Саме тим, що заявники проігнорували національні правові 
засоби захисту свого права на життя, вони не дали можливості 
ймовірно його захистити за допомогою ЄСПЛ. І тому його рі-
шення з цього приводу було досить лаконічним: «Питання в 
контексті ст. 2 може виникнути, коли буде показано, що власті 
Договірної держави піддали життя особи небезпеці, відмовив-
ши в медичному лікуванні, яке вони роблять доступним для 
населення в цілому... Повернувшись до фактів цієї справи, Суд 
зауважує, що заявники не надали яких-небудь свідчень, що їхнє 
життя під загрозою. Вони скаржаться, що багато пацієнтів по-
мерло за цей рік, і посилаються на справу Джордже Лунгу, але 
вони не надали яких-небудь відомостей, що причиною смерті 

1 Ibid, pр. 43–44.
2 Ibid, Vol. 2005-І, рp. 357–399.
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стала відсутність яких-небудь специфічних ліків або належно-
го медичного догляду. Суд зазначає, що хронічна ниркова не-
достатність є досить серйозним прогресуючим захворюванням 
з високим ступенем смертності не лише в Молдові, а й в усьо-
му світі. Факт, що особа померла від цієї хвороби, сам по собі 
не говорить про те, що причиною смерті була недосконалість 
системи медичного обслуговування. У таких випадках як цей, 
питання державної позитивної відповідальності Суд розглянув 
у контексті ст. 8 ЄКПЛ і не знайшов причин, якіб відрізнялись 
від тих, що дають йому можливість зробити висновок і за ст. 2. 
Відповідно, Суд доходить висновку, що скарга в контексті ст. 2 
ЄКПЛ є абсолютно необґрунтованою»1.

Заяви на неналежне медичне лікування у контексті поло-
жень ст. 2 заявники нерідко мотивують небажанням держави 
відправити їх на лікування до інших країн, де таке лікуван-
ня більш успішне. Суд не вважає, що таке звинувачення не є 
обґрунтованим, і лише у виняткових випадках (і то, коли мова 
йде про відправку з країни з кращим медичним обслуговуван-
ням і лікуванням докраїни, де таке лікування відсутнє) вважає 
за доцільне звернутися до питання можливого порушення ст. 3 
ЄКПЛ.

Питання ненадання медичної допомоги особам, які зна-
ходяться під виключним контролем держави, розглядалися 
вище.

Обов’язки держави захистити право на життя. У даному 
коментарі вже йшлося про обов’язки держави захистити пра-
во на життя в контексті конкретної сфери дії цього права, його 
суб’єктів, загальних принципів та винятків, особливостей ре-
алізації вимог ст. 2 частини першої (навіть щодо окремих її ре-
чень) і частини другої та ін.

Виходячи з сказаного вище, можна підбити підсумки щодо 
інституту обов’язків держави за ст. 2 в цілому. Схематично його 
можна поділити на дві складові: 1) матеріальні зобов’язання за-

1 Ibid, pр. 374–375.
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хистити право на життя і 2) процесуальні або процедурні ас-
пекти зобов’язань держави захистити право на життя.

Позитивні зобов’язання у свою чергу можна поділити на 
кілька складових: зобов’язання законодавчо забезпечити зміст, 
не вужче конвенційного права на життя, можливість його реалі-
зації, гарантії, захист і засоби впливу, покарання і відновлення 
можливостей повноцінної реалізації права на життя, відшко-
дування шкоди та ін. і зобов’язання вжити необхідних заходів 
для забезпечення реалізації права на життя в його конкретній 
сфері дії (внутрішньої юрисдикції, екстериторіальної сфери 
та ін.) і щодо конкретних суб’єктів з урахуванням особливос-
тей їх статусу (депортовані, вислані, безнадійно хворі, схильні 
до самогубства, зниклі особи, ненароджені та ін.).

Зобов’язання процедурного характеру здебільшого стосу-
ються обов’язків провести ефективне розслідування на рівні 
тих стандартів, які закріплені в ЄКПЛ і судовій практиці Суду 
з урахуванням природи і вимог розслідування, осіб, відпові-
дальних за проведення, і тих, що проводили розслідування, 
якості і обставин, в яких воно проводилося, наслідків розсліду-
вання та інших критеріїв його проведення за різних обставин. 
У судовій практиці Суду зобов’язання держави із забезпечення 
належної реалізації ст. 2 досить часто поділяються на негативні 
зобов’язання (невиконання негативного обов’язку дає підстави 
говорити про порушення матеріального аспекту ст. 2 ЄКПЛ) 
і позитивні зобов’язання (обов’язок провести ефективне роз-
слідування в усіх його можливих проявах, виходячи з вимог 
ЄКПЛ і судової практики Суду).

Позитивні зобов’язання і зобов’язання визначити правові 
рамки (межі) забезпечення права на життя. За своїм характе-
ром ст. 2 ЄКПЛ сформульована у такий спосіб, що вона охоп-
лює як обов’язки утримуватися від незаконного, умисного поз-
бавлення життя, так і вжиття необхідних запобіжних заходів 
по убезпеченню життя людини в межах державної юрисдикції. 
Основа її вимог базується на позитивних обов’язках держави 
захистити право на життя засобами внутрішньодержавного 
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права, захистити саме життя людини і виробити ефективний 
механізм розслідування у разі позбавлення людини життя. 
Отже, коли йдеться про позитивні аспекти зобов’язання, то 
мається на увазі як матеріальна, так і процесуальна сторони.

Серед усіх позитивних зобов’язань держави одним із най-
більш вагомих є зобов’язання, з якого розпочинається ст. 2 
ЄКПЛ: «Право кожного на життя охороняється законом», тоб-
то законодавчо визначитися щодо забезпечення права на жит-
тя. Але тут слід мати на увазі не тільки ст. 2. Імперативність 
вимог до держави Конвенція обмежує такими рамками: «кож-
ному, хто перебуває під їхньою юрисдикцією» (ст. 1); лише 
ефективним захистом: «Має право на ефективний засіб юри-
дичного захисту в національному органі» (ст. 13); встановлен-
ня жорстких стандартів до відповідного закону: він має бути 
доступним, до розумних меж чітким, передбачуваним, якщо 
він стосується вимушеного застосування сили, то допускати 
лише «абсолютно необхідне» застосування, забороняти безпід-
ставне застосування сили і передбачати покарання відповідних 
посадових осіб за неправомірне застосування сили з ризиком 
для життя.

Але, якщо в державі і не передбачено законодавством конк-
ретної дії в конкретній ситуації, то її застосування не може бути 
довільним, оскільки держава має тут керуватися положенням 
ст. 2 ЄКПЛ. Як це слід робити, Суд роз’яснив у справі «Осман 
проти Сполученого Королівства», рішення від 28 жовтня 1998 р.: 
«Суд зазначає, що перше речення ст. 2 п. 1 зобов’язує державу 
не лише утримуватися від умисного і незаконного позбавлення 
життя, а й вживати відповідних заходів для захисту життя осіб, 
які знаходяться під її юрисдикцією (див. «L. C. B.»). Загально-
визнано, що зобов’язання держави в цьому значенні виходить 
за межі її основного зобов’язання забезпечити право на жит-
тя за допомогою ефективних положень кримінального права, 
спрямованих на запобігання здійсненню злочинів проти осо-
би і підтримуваних правоохоронним механізмом запобігання, 
придушення і покарання за порушення цих положень. Таким 
чином, ті, хто постає перед судом, визнають, що ст. 2 ЄКПЛ 
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може також передбачати в деяких чітко визначених обставинах 
пряме зобов’язання властей вжити запобіжних оперативних 
заходів для захисту особи, життю якої загрожує небезпека від 
злочинних дій інших осіб. Масштаб такого зобов’язання підля-
гає обговоренню сторонами»1.

Ця мотивація Суду була повторена у справі «Аккоч про-
ти Туреччини», рішення від 10 жовтня 2000 р.2 з уточненням 
деяких положень. Суд, зокрема, зазначив: «пам’ятаючи про 
труднощі підтримання порядку в сучасних суспільствах, не-
передбачуваність людської поведінки і оперативний вибір, 
який доводиться робити відносно пріоритетів і ресурсів, це 
зобов’язання має тлумачитись таким чином, щоб не покладати 
на власті неможливе непропорційне навантаження. Не кожна 
заявлена загроза для життя може потягнути за собою застосу-
вання до властей вимог ЄКПЛ із вжиття оперативних заходів 
для запобігання матеріалізації такої загрози. Для позитивних 
зобов’язань, які виникають, має бути встановлено, що власті 
знали чи повинні були знати в той час про існування реальної і 
негайної загрози життю певної особи чи осіб внаслідок злочин-
них дій третьої сторони, і що вони не вжили заходів в рамках 
своїх повноважень, яких було б розумно очікувати, з метою за-
побігання такій загрозі...

Суд вважає, що такі недоліки підривали ефективність захис-
ту, наданого кримінальним правом у південно-східному регіоні 
протягом періоду, про який йдеться в цій справі. Він вважає, що 
це сприяло відсутності відповідальності членів сил безпеки за 
їх дії, які, як Комісія встановила щодо цього, були не сумісними 
з верховенством права в демократичному суспільстві стосовно 
фундаментальних прав і свобод, гарантованих відповідно до 
Конвенції»3. Суд дійшов висновку, що в намаганні відновити 
громадський порядок сили безпеки Туреччини зіткнулися з 
серйозною протидією, але вони мали діяти в межах закону, мета 

1 Ibid, Vol. 1998-VIII, p. 3159.
2 Ibid, Vol. 2000-Х, p. 389–488.
3 Ibid, рp. 417–418, 418.
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якого — захист життя, заборона вбивств. А коли так сталося, то 
поліція зобов’язана була ефективно розслідувати причину того, 
що трапилося, знайти винних. І робити це слід під наглядом 
прокурора, через суди, в межах їх повноважень, як того вимагає 
закон. Це стосується всіх — від губернатора, від повноважень 
якого залежали дії сил безпеки, до простих виконавців. Розслі-
дування мало бути об’єктивним, без зволікань, неупередженим, 
з встановленням винних. У разі відсутності такої ретельності 
і відповідальності виконання своїх зобов’язань важко говори-
ти про сумісність відповідних дій чи бездіяльності з верховен-
ством права в демократичному суспільстві.

Ця думка стала провідною в судовій практиці Суду. У справі 
«Шанаган проти Сполученого Королівства», рішення від 4 трав-
ня 2001 р.1, він знову повторив: «Зобов’язання захистити пра-
во на життя згідно зі ст. 2 ЄКПЛ читається разом із загальним 
обов’язком держав згідно зі ст. 1 ЄКПЛ “гарантувати кожному, 
хто перебуває під їхньою юрисдикцією, права і свободи, виз-
начені в Конвенції”, також вимагає додавати, що мають бути 
певні форми ефективного офіційного розслідування, якщо осо-
бу було вбито в результаті застосування сили... Важливою ме-
тою такого розслідування є забезпечення ефективної реалізації 
внутрішньодержавних законів, які захищають право на життя і 
у випадку, коли залучені державні агенти чи органи, забезпечи-
ти їх відповідальність за смерті, які сталися з їхньої вини. Якої 
форми набуде таке розслідування в досягненні поставлених 
цілей,залежатиме в кожному окремому випадку від різних об-
ставин. Проте, яку б форму не задіяли, власті повинні діяти на 
їх власний розсуд, оскільки питання привернуло саме їх увагу. 
Вони не можуть перекласти ініціативу на близьких родичів як 
у поданні формальної скарги, так і у визначенні відповідаль-
ності за поведінку при проведенні будь-якої процедури розслі-
дування»2.

1 [Електронний ресурс] / Сайт «Європейський суд з прав людини». Режим доступу : 
http://cmiskp.echr.int/tkp197/view.asp?item...
2 Ibid, р. 88.
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У справі «Ісаєва, Юсупова і Базаєва проти Росії» Суд прий-
мав рішення, керуючись стандартами законності дій держави в 
застосуванні положень ст. 2 (п. 175, 180), їх абсолютної необ-
хідності (п. 182), пропорційності (п. 197), адекватності розслі-
дування (п. В) та ін.

Зобов’язання вжити позитивних заходів із захисту осіб, 
чиє життя у небезпеці. Мова йде в даному разі про захист жит-
тя осіб, чиє життя є в небезпеці від кримінальних дій інших 
осіб. Коли Суд зазначає, що держава зобов’язана захистити 
життя людей, які знаходяться в межах її юрисдикції, як прави-
ло, при цьому підкреслює, що вимагати від неї виконання та-
кого зобов’язання можна в межах розумних запитів. Не можна 
наполягати на непропорційно завищених заходах запобігання 
від держави, особливо коли загроза є уявною, надуманою, або 
коли вимога зводиться до неможливих з боку держави зусиль. 
Разом з тим і оцінка державою таких запитів і вимог на їх про-
порційність загрозі, адекватність не може бути довільною, на 
власний розсуд, а повинна відповідати вимогам ЄКПЛ.

Держава має розуміти, що її позитивні зобов’язання тісно 
пов’язані з таким критерієм, за якого держава має знати чи му-
сити знати про загрозу. За такої жорсткої вимоги до держави 
Суд не менш жорстко оцінює ситуацію із загрозою. Вона має 
бути прямою, наявною, реальною. Ціна недотримання від-
повідних вимог велика — відповідальність держави, а тому 
заявник має довести, що всі фактори реальної загрози були в 
наявності, але бездіяльність держави чи її несвоєчасне, непов-
ноцінне втручання не дозволяло запобігти загрозі і захистити 
право на життя.

У ситуації після реалізації загрози і під час розгляду спра-
ви в Суді, як показує аналіз судової практики, рішення прий-
мається на користь тієї сторони, яка була переконливішою у 
своїх доказах, аргументах, поданих для розгляду матеріалах і 
логічно обґрунтованих висновках. У подібних ситуаціях виз-
начальними є факти (реальні і права), а не заздалегідь визначе-
не становище сторони.
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У справі «Осман проти Сполученого Королівства», про 
яку йшлося вище, Суд не знайшов порушення державою ст. 2 
ЄКПЛ. Він, зокрема, ретельно проаналізував всі фактори і 
критерії на користь держави і проти неї, фактори і критерії на 
користь і проти заявника, порівняв їх, і тоді шалька терезів схи-
лилася на бік держави.

Щодо держави Суд зазначив: позитивне зобов’язання має 
тлумачитися таким чином, щоб не покладати на державу не-
можливого, непропорційного навантаження; не кожна заява 
про загрозу для життя повинна мати своїм наслідком негай-
не вжиття оперативних заходів; поліція при виконанні своїх 
обов’язків щодо захисту права на життя має пам’ятати про не-
обхідність дотримання нею й інших прав і свобод, у тому числі 
і тих гарантій, які законно накладають на неї обмеження в діях; 
будучи поінформована про стан загрози, поліція вживала не-
обхідних запобіжних заходів, адекватних рівню загрози; навіть 
якщо допустити, що поліція могла посилити рівень запобіж-
них заходів, «не можна стверджувати, що ці заходи призвели 
б до такого результату, що національний суд засудив би того, 
хто загрожував життю, чи виніс рішення про його примусове 
тримання у психіатричній лікарні на підставі наданих йому до-
кументів»1 та ін.

Стосовно вимог заявника Суд констатував: підозра його, 
що держава напевне знала про загрозу вбивства, не підкріп-
лена матеріалами справи; Суд не переконаний у тому, що 
наявна інформація і документи давали підстави поліції про-
водити всебічну перевірку поведінки особи, про яку йшлося 
в заяві, ніщо в її поведінці не говорило про реальну загрозу 
життю; заявники критично ставляться до висновків експерта 
про психічний стан того, хто загрожував, але вони зроблені 
на підставі трьох окремих розмов з ним; аномальна поведінка 
того, хто загрожував, не була спрямована проти членів сім’ї 
заявника та ін.

1 European Court of Human Rights. Reports of Judgments and Decisions, Vol. 1998-VІІІ, 
pp. 3159–3163.
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Порівнявши всі дані, Суд не знайшов причин, за якими мож-
на знайти в діях поліції неадекватне ставлення до ситуації, що 
склалася, а в цілому — що можна говорити в цьому контексті 
про порушення ст. 2 ЄКПЛ.

Інший висновок Суд зробив у справі «Кіліч проти Туреччи-
ни», рішення від 28 березня 2000 р.1, у якій, проаналізувавши 
заяви, документи і матеріали, надані заявником і державою-
відповідачем, він дійшов висновку про порушення ст. 2 п. 1 
ЄКПЛ.

З матеріалів цієї справи випливало, що журналіст отримав 
погрозу бути вбитим за його професійну діяльність. Про це 
було поінформовано губернатора відповідної провінції. При 
цьому були наведені приклади, що такі погрози вже завершу-
валися вбивствами. Канцелярія губернатора відповіла, що не 
бачить підстав для хвилювання і відмовила журналісту у від-
повідних запобіжних заходах. Невдовзі журналіста знайшли 
мертвим.

Заявник (брат загиблого журналіста) скаржився, що держа-
ва відповідальна за смерть його брата через те, що не надала 
йому запитаний захист і що не провела належного ефективного 
розслідування смерті загиблого журналіста. Держава-відпові-
дач з цим не погодилася.

Суд, детально проаналізувавши суть справи, документи і 
матеріали, заяви держави-відповідача і заявника, як і дум-
ку Комісії, прийняв рішення з двох питань: 1) здогадного 
невжиття запобіжних заходів; 2) здогадного неадекватного 
розслідування суті інциденту, який призвів до смерті жур-
наліста.

По першому питанню Суд, підкресливши загальні принципи 
вирішення таких справ (п. 62) і наявні труднощі в підтриман-
ні порядку в сучасних суспільствах (п. 63), ретельно дослідив 
особливості цієї справи. Він не дійшов думки, поза розумним 
сумнівом, що які-небудь дані говорять про участь агентів чи ін-
ших осіб, які діяли від імені держави, в убивстві журналіста Ке-

1 Ibid, Vol. 2000-ІІІ, рр. 75–147.
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мала Кіліча. А тому свою основну увагу він сконцентрував на 
питанні, чи виконала держава свої позитивні обов’язки захис-
тити право на життя, знаючи про загрозу життю журналіста.

Уряд наполягав на тому, що ситуація з К. Кілічем була не 
гірша, ніж у інших жителів цього регіону. Зазначаючи кілька 
трагічних випадків, Уряд вважав, що ситуація з журналістом не 
могла привернути до себе якусь особливу увагу.

Суд зазначив, що він уже мав нагоду у своїй судовій практи-
ці показати толерантне ставлення властей до тих, хто погрожу-
вав життю журналістів. Те, що держава була поінформована в 
цій справі про загрозу життю журналіста, у Суду не викликало 
сумніву: «Більше того, ця загроза повинна бути визнана в умо-
вах, що розглядаються, як реальна і безпосередня»1. Власті про 
неї знали, але не вжили необхідних запобіжних заходів. Навпа-
ки, вони заперечували існування яких-небудь ризиків життю 
журналіста: «Немає даних, що власті зробили які-небудь кроки 
у відповідь на запит Кемала Кіліча про захист: ні в тому, щоб 
вжити відповідних заходів для його захисту, ні в тому, щоб роз-
слідувати ступінь заявленої загрози... з тим, щоб потім застосу-
вати адекватні превентивні заходи.

...Суд дійшов висновку за таких обставин у цій справі, що 
власті не вжили розумних заходів, необхідних для запобіган-
ня реальній і безпосередній загрозі життю Кемала Кіліча. Від-
повідно було порушення ст. 2 Конвенції»2.

Стосовно другого питання: здогадне неадекватне розсліду-
вання смерті журналіста, Суд нагадав, що таке розслідування 
держави мають розглядати як імперативне зобов’язання за нор-
мою ст. 2 ЄКПЛ. Натомість турецькі власті навіть не розгляда-
ли всі можливі версії вбивства, а обмежились версією про зло-
чин сепаратистського характеру. Не маючи інших підстав, Суд 
дійшов висновку: «Таким чином, розглядаючи обмежену сферу 
і короткий період розслідування в цій справі, Суд вважає, що 
власті не провели ефективного розслідування обставин, в яких 

1 Ibid, р. 97.
2 Ibid, рр. 99–100.
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відбулося вбивство Кемаля Кіліча. Він робить висновок, що в 
цьому відношенні було порушено ст. 2 Конвенції»1.

У справі «Аккоч проти Туреччини», рішення від 10 жовтня 
2000 р.2, заявниця і її чоловік (вчителі за фахом), особи курд-
ського походження, одержали телефонні погрози, що їх вб’ють. 
Про це вони поінформували прокурора, але той заяву проігно-
рував. Невдовзі чоловіка заявниці і його супутника було вбито 
на вулиці. Заявниця оскаржувала в Суді два аспекти неналеж-
ної діяльності держави-відповідача в цій справі: 1) невиконан-
ня державою її позитивних зобов’язань по захисту життя її 
чоловіка, якого було вбито невідомим; 2) непроведення ефек-
тивного розслідування за фактом вбивства.

Держава знімала з себе відповідальність за вбивство тим, 
що в цьому регіоні Туреччини ситуація така, що кожний пе-
ребуває під загрозою протиправних порушень. Сили безпеки 
здатні контролювати ситуацію в цілому, а не кожний випадок 
вбивства. З 30 000 тисяч людей, яких було вбито, 116 були вчи-
телями, а тому Уряд відкидав звинувачення заявниці, що він 
не захистив життя її чоловіка. Тому, що він не відреагував на 
телефонні погрози, є своє пояснення: не варто кожну погрозу 
сприймати серйозно.

Суд, зазначивши зміст ст. 2 ЄКПЛ, основні критерії і стан-
дарти її застосування, зробив власну оцінку, наскільки їх було 
дотримано в цій справі. Він не ставив під сумнів, що власті мали 
знати про загрозу життю. Те, що держава-відповідач не вважа-
ла серйозними телефонні погрози, він розцінив як її відповідне 
ставлення до своїх позитивних обов’язків захистити життя лю-
дей, які знаходяться в межах її юрисдикції. Таким самим чином 
він розцінив ігнорування прокурором погроз вчителям.

Розглянувши всі наявні матеріали і заяви у справі, Суд дій-
шов висновку, що Держава не виконала свої зобов’язання як із 
застосування необхідних превентивних заходів із запобігання 
реальної безпосередньої загрози життю заявниці, так і в час-

1 Ibid, р. 101.
2 Ibid, Vol. 2000-Х, рр. 389–488.
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тині зобов’язань провести належне, ефективне розслідування 
факту вбивства. І в першому, і в другому аспектах зобов’язань 
держави-відповідача Суд знайшов порушення ст. 2 ЄКПЛ.

Останніми роками особливо дискутується питання вико-
нання позитивних зобов’язань державою у справі «Гонгадзе 
проти України», рішення від 8 листопада 2005 р.1 і не тільки у 
вітчизняних засобах масової інформації. Особливість справи в 
тому, що вона може слугувати чи не єдиним прикладом у прак-
тиці, коли державні агенти і органи замовляли, організовували 
і здійснювали вбивство ні в чому не винної людини, та потім 
не лише перешкоджали розслідуванню, а й доручали його осо-
бам в окремих випадках причетних до трагедії журналіста, у 
інших — відповідальних за розслідування, які були підлегли-
ми чи залежними від замовників, організаторів чи виконавців 
убивств. У цій справі органи, відповідальні за розслідування, 
цинічно зневажали права заявниці, безпідставно затягували 
хід розслідування. На жаль, в окремих випадках дії судових ор-
ганів також не відповідали положенням Конвенції, яку вони, 
як і органи прокуратури, МВС та інші причетні до справи де-
ржавні органи, відверто ігнорували, прикриваючись окремими 
положеннями національного законодавства, яке вже в попе-
редніх справах проти України визнавалось Судом як таке, що 
не відповідає критеріям і стандартам захисту прав людини і 
судовій практиці Суду.

Не відвертою була і позиція Держави-відповідача перед Су-
дом у цій справі, представники якої виставляли надумані ар-
гументи, свідомо застосовували тактику перекладання вини на 
заявницю і фактичного «вигороджування» відповідальних за 
вчинення злочину щодо журналіста.

Суть справи полягала в тому, що 16 вересня 2000 р. зник 
журналіст п. Г. Гонгадзе, який був відомий критичним став-
ленням до можновладців. Він спеціалізувався на розкритті 
корупції серед державних службовців, а також антидержавної 
діяльності окремих державних посадовців України першого 

1 Ibid, Vol. 2005-XI, pp. 1–73. Див. в цьому випуску книга 2, с. 48–89.
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десятиріччя незалежності держави. За кілька місяців до його 
зникнення, як він казав своїм близьким і колегам, п. Гонгадзе 
почав одержувати погрози, почалося його переслідування, що 
змусило п. Гонгадзе написати листа Генеральному прокурору 
України. У листі він оскаржив дії державних службовців (з 
правоохоронних органів) та невідомих осіб. Перші допитували 
його родичів, друзів, колег у м. Львові і Києві з приводу його 
причетності до злочину, вчиненого у м. Одесі. Як стверджувала 
заявниця — дружина журналіста — ні про злочин, ні про осіб, 
причетних до нього, п. Гонгадзе нічого не знав.

Другі організували переслідування п. Гонгадзе в районі його 
роботи і місця проживання. У відкритому листі Генеральному 
прокурору п. Гонгадзе оскаржив дії правоохоронних органів 
як з приводу допитів його родичів, близьких, колег на предмет 
його нібито причетності до злочину, вчиненого в м. Одесі, так 
і стосовно того, що його самого з цього приводу ніхто не допи-
тував. Не знаючи достеменно, хто були ті особи, що його пере-
слідували, він вказав, що вони йому невідомі, натомість назвав 
номерний знак їхнього автомобіля.

Не беручи на себе відповідальність за кваліфікацію проти-
правних дій правоохоронних органів і невідомих осіб, п. Гон-
гадзе назвав їх «моральним терором», що очевидно відповідало 
рівню його страждань на той час. Відповідно до законодавства 
України, він просив Генерального прокурора України знайти 
і покарати осіб, причетних до вказаних ним дій. Такі його дії 
повністю відповідали і судовій практиці Суду. Зокрема вона 
показує, що скарга на неналежне поводження має відповіда-
ти певним вимогам, як то: скарга має бути належним чином 
обґрунтованою і тягар доведення лежить насамперед на ініціа-
торі, тобто на заявнику. Кожна з цих умов стосуються практики 
Суду, але вони важливі і для заявників також національних ор-
ганів, оскільки є еталоном реакції при розслідуванні будь-якої 
заяви про неналежне поводження.

Заявник має пам’ятати, що коли його заява не відповідатиме 
таким вимогам, вона може бути визнана неприйнятною з ура-
хуванням різних ступенів неприйнятності. Такі ступені були 
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визначені ще Європейською комісією з прав людини і згодом 
підтверджені та розвинені Судом.

Залежно від статті ЄКПЛ, порушення якої стверджується, 
фактів і права, Комісія вважала, що відповідні скарги можуть 
бути визнані: явно необґрунтованими, спірними, але такими, 
що надають доказові чи такі, що можна встановити, факти, а 
також докази, які prima facie можна вважати такими, що під-
тверджують можливе порушення положень ЄКПЛ і т. ін. За-
лежно від наявності доказової бази справа може бути визнана 
явно неприйнятною чи неприйнятною (різниця для домагань 
заявника суттєво не важлива), прийнятною з наступним виз-
нанням чи невизнанням порушення. Кожний заявник у будь-
якій інстанції подання заяви (національній чи міжнародній) 
зацікавлений лише в одному результаті: щоб його заява була 
визнана прийнятною і його позбавили правопорушень, що чи-
няться (чи чинились) щодо нього. Отже, для цього його заява 
має бути аргументована (заявником чи його представником) і 
надавати докази, які слугуватимуть підставою для визнання її 
прийнятною.

Ймовірно, що саме такими міркуваннями керувався п. Гон-
гадзе, коли звертався з відкритим листом до Генерального про-
курора України. Саме тому він користувався фактами, які не 
давали підстави визнати його звернення не аргументованим і 
тому неприйнятним. Він, зокрема, вказав на допити, які прово-
дили співробітники правоохоронних органів з його родичами, 
друзями і колегами в містах Львові та Києві, але які не допи-
тували його особисто; що для проведення таких відвертих дій 
вони його ніколи не інформували, в чому саме його звинувачу-
ють і на підставі якого закону, натомість допитуваним повідом-
ляли, що такі дії чиняться з приводу причетності п. Гонгадзе 
до злочину, який вчинено в м. Одесі. Про закони, на підставі 
яких вони це робили, також не зазначалося; документально-
го підтвердження правомірності їхніх дій і уповноваження на 
такі дії не надавали. Не знаючи, хто його переслідує (і це мож-
на зрозуміти, оскільки ті, хто проводить стеження, як правило, 
посвідчень не показують, особливо в тих випадках, коли такий 
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моніторинг незаконний), він, однак, все ж таки вказав номер-
ний знак машини, у якій знаходились переслідувачі, тобто п. 
Гонгадзе надав максимально можливі для нього докази для 
визнання його звернення правомірним і, відповідно,для вжит-
тя передбачених законом засобів захисту. Те, що він направив 
відкритого листа, свідчить про його бажання, щоб відповідні 
заходи на його звернення також здійснювалися публічно за 
його участі чи за участі його представника в межах, передбаче-
них законодавством (до якого на той час слід віднести і ратифі-
ковану Україною ЄКПЛ).

З моменту одержання Генеральним прокурором України 
відкритого листа п. Гонгадзе тягар доведення правомірності 
звинувачень, висунутих заявником, вже покладався на проку-
ратуру. Оскільки заявник стверджував про факти втручання в 
його право на повагу до приватного і сімейного життя, що щодо 
нього чинився «моральний терор», то п. Генеральному прокуро-
ру мало бути зрозуміло, що мова йде про можливе порушення 
щонайменше двох статей ЄКПЛ — 3 і 8, а, за певних обставин, 
може з’ясуватися, що було порушено і інші її статті (напри-
клад, 13). Генеральний прокурор не міг не знати, що вказана 
Конвенція стала частиною законодавства України і покладає 
на державу суттєві позитивні зобов’язання, особливо жорсткі 
обов’язки за ст. 3. Але і окрім ЄКПЛ на прокуратуру поклада-
ються права і обов’язки іншими численними міжнародно-пра-
вовими актами, не дотримуватися яких вона не може без того, 
щоб не створити ситуацію, за якої держава може бути визна-
на правопорушницею. Слід також звернути увагу на численні 
акти рекомендаційного характеру, щоб зрозуміти, що ситуація, 
про яку йшлося у відкритому листі п. Гонгадзе, досить чітко і 
всебічно врегульована в сучасному міжнародному праві і внут-
рішньодержавному законодавстві, щоб прокуратура не нарази-
лася в ній на те, щоб самій стати у ній правопорушницею. А, як 
відомо, стандарти ЄСПЛ вимагають, що, коли таке і трапиться, 
то щодо відповідальних за правопорушення посадових осіб не 
слід обмежуватися лише дисциплінарними стягненнями, а їх 
слід притягувати до кримінальної відповідальності з усіма на-
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слідками, які вона тягне за собою. А те, що вони належать до 
органів прокуратури, має розцінюватися як обтяжуючі обста-
вини у визначенні цієї відповідальності.

Оскільки Україна опинилася саме в такій ситуації у справі 
Гонгадзе, коротко слід зупинитися на загальних положеннях 
щодо дій прокуратури, щоб з’ясувати, що можна було зробити 
в цій ситуації і чого не було зроблено.

Загальновідомо, що у кримінальних розслідуваннях проку-
ратура має виконувати активну роль. Саме тому такі питання 
досить скрупульозно регламентуються як у міжнародному, 
так і в національному праві. Як себе поводити в таких ситу-
аціях, кожний прокурор може зробити висновок з Керівних 
принципів, які стосуються ролі прокурорів, прийнятих Вось-
мим конгресом ООН із запобігання злочинам і поводженню зі 
злочинцями (Гавана, Куба, 27 серпня — 2 вересня 1990 р.): «11. 
Прокурори відіграють активну роль у кримінальному розгляді, 
включаючи порушення справи і, якщо це дозволяється зако-
ном або відповідає місцевій практиці, в розслідуванні злочину, 
нагляді за законністю цих розслідувань, нагляді за виконанням 
рішень суду і здійсненні інших функцій в якості представників 
інтересів держав.

12. Прокурори згідно із законом виконують свої обов’язки 
справедливо, послідовно і швидко, поважають і захищають 
людську гідність і захищають права людини, сприяючи тим са-
мим забезпеченню належного процесу і безперебійному функ-
ціонуванню системи кримінального правосуддя.

13. При виконанні своїх обов’язків прокурори:
а) виконують свої функції неупереджено і уникають будь-

якої дискримінації на основі політичних переконань, соціаль-
ного походження, раси, культури, статі або будь-якої іншої дис-
кримінації;

b) захищають державні інтереси, діють об’єктивно, на-
лежним чином враховують становище підозрюваного і жертви 
і звертають увагу на всі обставини, які мають відношення до 
справи...
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d) розглядають думки і стурбованість жертв, коли зачіпа-
ються їх особисті інтереси, і забезпечують ознайомлення жертв 
з їх правами відповідно до Декларації основних принципів пра-
восуддя для жертв злочинів і зловживання владою...

15. Прокурори приділяють належну увагу судовому пере-
слідуванню за злочини, здійснені державними службовцями, 
зокрема корупцію, зловживання владою, серйозні порушення 
прав людини та інші злочини, визнані міжнародним правом, і, 
коли це дозволяється законом і відповідає місцевій практиці, 
розслідуванню таких порушень.

16. Коли у розпорядження прокурорів надходять докази про-
ти підозрюваного, одержані, як це їм відомо або як вони мають 
розумні підстави вважати, з допомогою незаконних методів, які 
є грубим порушенням прав людини підозрюваного, особливо 
пов’язаних із застосуванням катування або жорстокого, нелюд-
ського чи такого, що принижує гідність, поводження або пока-
рання, або інших порушень прав людини, вони відмовляються 
від використання таких доказів проти будь-якої особи, окрім 
тих, хто застосовував такі методи або, відповідно, інформують 
суд і вживають необхідних заходів для забезпечення того, щоб 
особи, відповідальні за застосування таких методів, притягува-
лися до суду».

Численні тлумачення і роз’яснення цих та інших положень 
зосереджують увагу працівників прокуратури на тому, що 
вони мають виділяти два наслідки розслідування: дотримання 
недоторканності особи (як усього, що їй належить), так і від-
повідність розгляду, який проводиться, існуючим правовим 
стандартам. Це особливо важливо, оскільки обидва наслідки 
є показовими для встановлення того, як дотримувалися права 
людини. При цьому слід мати на увазі, що порушення недотор-
канності людини завжди вимагатиме обґрунтування фактами, 
правом, обставинами, за яких це порушення було виправдано; 
як і те, що Конвенція не допускає будь-якої можливості не-
людського поводження з особою (до якого можна віднести і 
«моральний терор», на що скаржився заявник п. Гонгадзе), чи 
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протиправних допитів (як самого заявника, так і його родичів, 
близьких, колег).

Отже, керуючись міжнародно-правовими актами, прокура-
тура мала можливість знайти у них відповідь, наскільки обґрун-
товані дії правоохоронних органів щодо а) правомірності про-
ведення розслідування ймовірного злочину і б) правомірності 
проведення допитів рідних, близьких, колег п. Гонгадзе. Пи-
тання правомірності стеження за журналістом має також сто-
сунок до цієї ситуації. Спершу розглянемо міжнародно-правові 
підстави для правомірності чи протиправності відповідних дій 
при втручанні в особисте життя за обставин розслідування 
злочинів. Це питання досить ґрунтовно розкрито як на універ-
сальному міжнародно-правовому рівні, так і в системі євро-
пейського міжнародно-правового регулювання прав людини. 
Щодо універсального рівня — лише два приклади з Білля про 
права людини.

Загальна декларація прав людини, 1948 р., ст. 12: «Ніхто 
не може зазнавати безпідставного втручання у його особис-
те і сімейне життя, безпідставного посягання на недоторкан-
ність його житла, таємницю його кореспонденції або на його 
честь і репутацію. Кожна людини має право на захист закону 
від такого втручання або таких посягань». Ця заборона була 
розвинена в міжнародному пакті про громадянські і політичні 
права, 1966 р., ст. 17: «1. Ніхто не повинен зазнавати свавільно-
го чи незаконного втручання в його особисте і сімейне життя, 
свавільних чи незаконних посягань на недоторканність його 
життя або таємницю його кореспонденції чи незаконних пося-
гань на його честь і репутацію.

2. Кожна людина має право на захист закону від такого втру-
чання чи таких посягань».

Те, що такі заборони є загальноприйняті, свідчать відповідні 
положення актів регіональної сфери дії: ст. 18 Каїрської Декла-
рації з прав людини в Ісламі, ст. 17 Арабської хартії прав люди-
ни, ст. 11 Американської Конвенції з прав людини, ст. 7 Хартії 
основних прав Європейського Союзу та ін.
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Необхідні роз’яснення, як слід себе вести в подібних ситу-
аціях, працівники прокуратури могли б одержати в Кодексі 
поведінки ООН посадових осіб з підтримування порядку від 
1979 р., Керівних принципах ООН про роль прокурорів від 
1990 р. та ін.

Принципово важливими тут є і Коментарі загального поряд-
ку Комітету з прав людини, які стосуються ст. 17 Міжнарод-
ного пакту про громадянські і політичні права. У Коментарях, 
зокрема, зазначається: «Стаття 17 передбачає право кожної лю-
дини на захист від свавільного і незаконного втручання в його 
особисте і сімейне життя, свавільних або незаконних посягань 
на недоторканність її житла або таємницю її кореспонденції, а 
також від незаконних посягань на її честь і репутацію. На дум-
ку Комітету, це право повинно бути підкріплене гарантіями від 
будь-якого такого втручання і таких посягань, незалежно від 
того, здійснюються вони державними органами, фізичними 
чи юридичними особами. Зобов’язання, які випливають з цієї 
статті, вимагають від держави вжиття законодавчих та інших 
заходів для дієвої заборони такого втручання і таких посягань, 
а також захисту цього права...

Термін «незаконного» означає, що втручання взагалі не 
може мати місця за винятком випадків, передбачених законом. 
Втручання, яке дозволяє держава, може здійснюватися лише 
на основі закону, який повинен, у свою чергу, відповідати поло-
женням, цілям і завданням.

...Вираз “свавільне втручання” також пов’язаний із захис-
том права, передбаченого у статті 17. На думку Комітету вираз 
“свавільне втручання” може також поширюватися на втручан-
ня, яке допускає закон. Введення поняття свавільності покли-
кане забезпечити, щоб навіть втручання, яке допускає закон, 
відповідало положенням, цілям і завданням пакту і в будь-яко-
му випадку було обґрунтованим в конкретних обставинах.

...Навіть стосовно втручання, яке відповідає Пакту, у від-
повідному законодавстві мають детально визначатися кон-
кретні обставини, в яких таке втручання може допускатися. 
Рішення про санкціонування такого втручання повинно прий-
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матися лише конкретним органом, передбаченим законом і су-
воро індивідуально... Повинно бути заборонено електронне або 
інше спостереження, перехоплення телефонних, телеграфних 
та інших повідомлень, прослуховування і запис телефонних 
розмов»...

Роль прокуратури в ситуаціях, подібних до справи Гонгадзе, 
підкреслена і в Кодексі поведінки посадових осіб у підтриманні 
правопорядку, зокрема ст. 5 його передбачає: «Жодна посадова 
особа у підтриманні правопорядку не може здійснювати, підбу-
рювати чи терпимо ставитися до будь-якої дії, яка являє собою 
катування або інші жорстокі, нелюдські або такі, що принижу-
ють гідність, види поводження та покарання, і посадова особа 
у дотриманні правопорядку не може посилатися на розпоряд-
ження вищих осіб чи інші виняткові обставини, як стан війни 
чи загроза війни, загроза національній безпеці, внутрішня полі-
тична нестабільність або будь-яке інше надзвичайне становище, 
для виправдання катування та інших жорстоких, нелюдських 
або принижуючих гідність видів поводження та покарання», 
а ст. 8 застерігає: «Посадові особи у дотриманні правопорядку 
поважають закон та цей Кодекс. Використовуючи всі свої мож-
ливості, вони також запобігають і всемірно перешкоджають 
усім їх порушенням. Посадові особи у дотриманні правопоряд-
ку, які мають підстави вважати, що порушення цього Кодексу 
мало місце чи буде мати місце, сповіщають про це вищі інстан-
ції і, у випадку необхідності, інші відповідні інстанції чи орга-
ни, що мають повноваження нагляду чи правового контролю».

Формально можна допустити, що Генеральний прокурор 
України міг не знати про Рекомендацію Rec (2000) 19 Комітету 
Міністрів ради Європи державам-членам «Про роль прокура-
тури в системі кримінального судочинства», яка була прийнята 
6 жовтня 2000 р., а відкритий лист п. Гонгадзе він отримав після 
14 липня 2000 р. Але це лише якщо формально дивитися на 
справу. Фактично відомство Генерального прокурора відігра-
вало не останню роль у розробці цього документа і посадові 
особи співпрацювали в цьому плані як з МВС України, так і 
безпосередньо не одноразово відвідавши Страсбург.
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Отже, Генеральний прокурор прекрасно знав, як «дивиться» 
на прокуратуру європейська демократія і чого від неї вимагає 
європейський правопорядок, який функціонує з дотриманням 
принципу верховенства права. Саме про це йшлося під час об-
говорення Рекомендації (2000) 19, про що він знав і чого, ма-
буть, принципово не сприймав, плекаючи надію на збереження 
засад радянської прокуратури.

А йшлося там про те, що «під прокуратурою розуміють вла-
ду, наділену правом контролювати від імені суспільства і в його 
інтересах виконання закону, коли він кримінально санкціоно-
ваний, беручи до уваги, з одного боку, права людини і, з другого, 
необхідну ефективність системи кримінального судочинства»; 
що «прокуратура повинна періодично давати громадськості 
звіт про свої дії, зокрема про здійснення своїх пріоритетів; що 
«прокуратура повинна за будь-якого стану справ бути в змозі 
безперешкодно виконувати переслідування державних агентів 
за здійснені ними правопорушення, зокрема корупцію, зловжи-
вання владою, очевидні порушення прав людини та інші право-
порушення, визнані міжнародним правом». Чим не інструкція, 
якою можна керуватися у справі п. Гонгадзе? Але Рекомендація 
досить популярно розтлумачує, як бути прокуратурі у подібних 
справах: «У деяких системах кримінального права прокуратура 
також: ...веде, очолює або контролює розслідування; слідкує за 
тим, щоб потерпілі одержували необхідну допомогу і сприян-
ня; ...21. Звичайно прокурори повинні з усією ретельністю пе-
ревіряти законність розслідувань, які проводить поліція, саме 
пізніше — на стадії, коли вирішується, чи потрібно починати і 
продовжувати кримінальне переслідування. У цьому випадку 
прокурори будуть також контролювати спосіб, яким поліція 
дотримується прав людини.

22. Держави, де поліція перебуває під владою прокуратури 
або ж поліцейські розслідування ведуться під керівництвом 
або наглядом прокуратури, повинні вживати ефективних за-
ходів для того, щоб прокурор міг:

а) давати вказівки поліції, які вважатиме за необхідне, з ме-
тою більш ефективного втілення в життя політики боротьби 
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зі злочинністю з найбільш пріоритетних напрямів, особливо 
щодо рішень, якими категоріями справ слід займатися перш 
за все, які засоби використовувати для збору доказів, про ви-
користання особистого складу, про строки розслідування, про 
інформацію, яку подають до прокуратури, і т. д.

b) у випадку, коли можуть залучатися різні поліцейські ор-
гани, розподіляти конкретні справи, передаючи їх тим органам, 
які є найбільше підготовленими для того, щоб займатися саме 
такими справами;

с) здійснювати функції оцінки дій поліції і контролю за 
діяльністю з точки зору дотримання закону і одержаних вказі-
вок такою мірою, якою це необхідно.

23. Держава, у якій поліція незалежна від прокуратури, по-
винна вживати ефективних заходів, які забезпечують належне 
і функціональне співробітництво прокуратури і поліції».

Рекомендація покладає на прокуратуру обов’язки: діяти 
справедливо, неупереджено і об’єктивно; дотримуватися і за-
хищати права людини, як вони викладені в ЄКПЛ про захист 
прав і свобод людини; слідкувати за рівноправністю кожного 
перед законом, беручи до уваги належним чином становище 
того, кого підозрюють; не використовувати доказів, одержаних 
незаконним шляхом; коли вживаються заходи, які можуть по-
сягнути на права і свободи людини, вони повинні бути постав-
лені під юридичний контроль; належним чином враховувати 
думку і інтереси потерпілого, і коли зачеплені його особисті 
інтереси, слідкувати за тим, щоб потерпілого інформували про 
його права, контролювати процедуру такого інформування 
та ін.

Отже, перед Генеральним прокурором фактично був розпи-
саний до деталей план дій, коли він одержав відкритого лис-
та п. Гонгадзе. Але якщо він і не знав, як саме потрібно діяти 
якщо (у чому існує великий сумнів), то він міг звернутися до 
Стандартів професійної відповідальності, основних обов’язки і 
прав прокурорів, прийнятих Міжнародною Асоціацією проку-
рорів 23 квітня 1999 р., тобто майже за рік до написання листа 
п. Гонгадзе. Там зазначено досить вагомий перелік вимог: чес-
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но, гідно, професійно, відповідно до закону, уважно до отрима-
них заяв, зі знанням, у тому числі і найновіших, законодавчих 
і міжнародних правових актів, незалежно, неупереджено, захи-
щаючи інтереси суспільства і універсальну концепцію гідності 
і прав людини, перевіряючи надані докази, якомога скоріше 
відповідно до закону повідомляти заявнику відповідну інфор-
мацію, негайно вживати заходів до тих, хто грубо порушує пра-
ва людини та ін.

Перелік таких міжнародних і національних актів мож-
на продовжувати, але і так очевидно, що в прокуратурі добре 
знали про них. Але знати і дотримуватися — це різні речі для 
прокуратури. Як показує зміст справ, поданих до ЄСПЛ, мен-
ше за все прокуратура України переймалася у них дотриман-
ням міжнародних зобов’язань своєї держави. Хоч на словах тут 
знаходяться чи не кращі агітатори на захист таких зобов’язань, 
але коли йдеться про захист прав людини взагалі, і не силами 
прокуратури. Важко пояснити, чому так трапляється. Чи то 
така віра у власну безкарність, чи то віра у національний за-
кон і нехтування міжнародним договором (але принаймні тоді 
мали б шанувати власну Конституцію, ст. 9 якої закріплює, що 
«чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких на-
дана Верховною Радою України, є частиною національного за-
конодавства України»), чи то переконання в тому, що ситуація 
у країні давала підстави знехтувати правами п. Гонгадзе. Міг же 
представник сусідньої прокуратурі структури (правда, вже на 
більш пізній стадії кримінального судочинства і вже будучи не 
державним службовцем, а перебуваючи на лаві підсудних), за-
явити, що вбивство п. Гонгадзе чинилось задля спасіння держа-
ви від перевороту. Правда, цим самим він показав своє повне 
незнання ЄКПЛ, хоча до цього обіймав одну із високих посад 
МВС України, яка зобов’язувала знати цей документ.

Він не врахував, що Конвенція і не передбачає переворот, як 
підставу відступу від зобов’язань за нею. Стаття 15 ЄКПЛ чіт-
ко зазначає такі обставини: «війна» та «інша суспільна небез-
пека, яка загрожує життю нації». Зміна президентів чи урядів 
рідко коли загрожує життю нації, навіть якщо здійснюється 
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насильницьким шляхом. І навіть якщо теоретично припусти-
ти, що переворот прирівнюється до суспільної небезпеки, яка 
загрожує життю нації, то рішення про це прийматимуть не 
прокуратура і не МВС України. Втім, правоохоронні органи 
мали б знати, що такі припущення є безпідставні, і пам’ятати 
п. 2 ст. 15 ЄКПЛ, за яким і війна, і інша суспільна небезпека, 
яка загрожує життю нації, «не може бути підставою для від-
ступу від ст. 2... і від ст. 3» ЄКПЛ, за якими власне і розгля-
дається справа п. Гонгадзе.

Отже, Генеральний прокурор України, якби діяв усупереч 
вказаним вище актам (а він так і вчинив), сам би порушив чин-
не право. Залишилося лише з’ясувати, як оцінював ЄСПЛ дії 
подібні до тих, які чинилися проти Гонгадзе і, зрозуміло, про 
цю оцінку зобов’язаний був знати Генеральний прокурор Ук-
раїни. Судова практика суду з цього приводу досить багата — 
наведемо лише кілька прикладів:

1. Справа «Класс та інші проти Федеративної Республіки Ні-
меччини», рішення від 6 вересня 1978 р.: «Суд визнає, що особа 
може за певних обставин стверджувати, що вона є жертвою по-
рушення в зв’язку з самим існуванням таємних заходів чи законо-
давства, яке дозволяє такі таємні заходи, без необхідності підтвер-
джувати, що вона фактично зазнала дії таких заходів. У кожному 
випадку умови повинні бути визначені залежно від того, яке пра-
во або які права, закріплені у Конституції, були, як стверджуєть-
ся, порушені, проти яких таємних заходів висунуті заперечення і 
який зв’язок існує між заявником та цими заходами.

...Суд зазначає, що там, де держава вводить таємний нагляд, 
існування якого залишається невідомим для осіб, які знахо-
дяться під наглядом, внаслідок чого є неможливим оскаржити 
такий нагляд, дія ст. 8 може значною мірою бути зведена нані-
вець. У таких випадках поводження з особою може суперечи-
ти ст. 8 або ж зовсім позбавляти особу права, гарантованого їй 
цією статтею, а особа, не знаючи про це, не буде мати можли-
вості користуватися правовим захистом ні на національному 
рівні, ні перед установами ЄКПЛ...
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Суд визнає неприйнятною ситуацію, коли існування права, 
гарантованого Конвенцією, стає неможливим лише через те, 
що особі, якої воно стосується, невідомо про порушення цього 
права...

Суд доходить висновку, що кожний із заявників має право 
«вважати себе жертвою порушень» ЄКПЛ, навіть якщо він не 
може при цьому підтвердити, що підпав під якесь конкретне за-
стосування заходів спостереження...

...Кардинальною проблемою, яка випливає зі ст. 8 є питання, 
чи є виправданим таке втручання умовами п. 2 цієї статті. У 
зв’язку з тим, що п. 2 передбачає винятки з права, гарантова-
ного Конвенцією, він має тлумачитися з обмеженнями. Право 
ведення таємних спостережень за громадянами, яке характерне 
для поліцейської держави, може бути застосоване відповідно 
до Конвенції лише тоді, якщо воно суворо необхідне для збере-
ження демократичних інститутів»1.

2. Справа «Крюслен проти Франції», рішення від 24 квітня 
1990 р.: «2. «Якість закону»... Уряд заявив, що Суд має бути 
уважним і не вирішувати питання в абстрактній формі, чи від-
повідає французьке законодавство ЄКПЛ і не виносити рішен-
ня de lege fеrenda. Саме тому Суду, як вважає Уряд, не слід зачі-
пати питань ...таких, як прослуховування телефонних розмов у 
зв’язку з невеликими правопорушеннями, або причини відсут-
ності норм про те, що особу, телефон якої прослуховується, має 
бути поінформовано про це у випадку, якщо справу проти неї 
припинено. Такі питання, дійсно пов’язані з умовою «необхід-
но в демократичному суспіль стві», але воно повинне розгляда-
тися конкретно за обставин кожної справи.

...Суд не може погодитися з такими доказами Уряду. Пок-
ликаний встановити, чи дійсно оскаржене втручання властей 
«передбачено законом», Суд, безумовно, повинен оцінити 
відповідний французький «закон» з точки зору вимог фун-
даментального принципу верховенства права. Такий аналіз 

1 Publications of the European Court of Human Rights, Vol. 28, pp. 18–21.
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обов’язково буде дещо абстрактним. Однак він говорить дещо 
про якість національних правових норм, які застосовувались в 
цій справі...

Прослуховування та інші форми перехвату телефонних роз-
мов являють собою серйозне втручання у особисте життя і ко-
респонденцію, а тому повинні бути основані на “законі”, який 
у цій частині має бути особливо чітким. Необхідні чіткі і де-
тально розроблені правила проведення подібних оперативних 
заходів, тим більше що відповідна технологія постійно розви-
вається і ускладнюється.

...Найголовнішим є те, що в даний час вказана вище система 
не дозволяє надати достатніх гарантій проти можливості різно-
го роду зловживань. Наприклад, в жодному документі не виз-
начені категорії осіб, телефони яких можуть бути прослухані 
за рішенням суду, рівно як і не визначений характер правопо-
рушень, за яких можливе прослуховування. ніщо не зобов’язує 
суддю визначити тривалість такого заходу. Також не встанов-
лено порядок складення підсумкових протоколів, які фіксува-
ли прослуховування розмов. Не обумовлені запобіжні заходи, 
які повинні застосовуватися для надійного збереження записів 
на випадок можливої перевірки їх суддею (зараз він ледь може 
встановити номер і довжину оригінальних записів ) або адвока-
том. Не визначені обставити, за якими записи можуть і повинні 
розмагнічуватися, а також коли необхідно знищити стрічки із 
записами (наприклад, після зняття обвинувачення або після 
виправдання судом). Інформація, надана Урядом цих питань, 
свідчить у кращому випадку про існування певної практики, 
яка не є обов’язковою через відсутність закону і сталої судової 
практики.

...Французьке право, писане і неписане, не встановлює з ро-
зумною ясністю відповідні межі розсуду властей у цій сфері, а 
також процедуру і методи проведення спеціальних оператив-
них заходів. Усе вище сказане ще більше відповідало істині у 
той період, коли прослуховувались розмови заявника. Таким 
чином, Крюслену не було гарантовано мінімальний ступінь за-



561

2. Критерії та стандарти застосування ст. 2 ЄКПЛ

хисту, на який мають право громадяни в умовах верховенства 
права у демократичному суспільстві»1.

3. Справа «Тейшейра де Каштру проти Португалії», рішення 
від 9 червня 1998 р.: «Використання таємних агентів має бути 
обмежено і гарантовано впорядковано навіть в таких справах, 
які стосуються боротьби з наркоторгівлею... Публічний інтерес 
не може виправдовувати використання свідчень, одержаних в 
результаті поліцейських провокацій.

...Ніщо не підтверджує того, що компетентні органи мали 
вагомі підстави підозрювати п. Тейшейра де Каштру...; навпа-
ки, він не мав судимостей і не перебував під попереднім слідс-
твом... На підтвердження доводів Уряду про те, що заявник був 
схильний до скоєння правопорушень, жодних доказів немає. 
Неодмінним висновком із цих обставин є те, що два співробіт-
ники поліції не обмежились переважно пасивним способом 
розслідування кримінальної діяльності п. Тейшейра де Каштру, 
а впливали на нього, підбурюючи до вчинення правопорушен-
ня... Суд дійшов висновку, що дії двох співробітників поліції 
вийшли за рамки дій таємних агентів... Відповідно порушено 
п. 1 ст. 6»2.

Цей перелік справ і тотожних рішень, в яких Суд знаходив 
порушення державою її позитивних зобов’язань, можна про-
довжувати, адже судова практика в цьому контексті досить 
насичена. Важливим є те, що Суд незмінно констатував імпе-
ративний стандарт поведінки держави в подібних ситуаціях: 
«Нагляд за заходами спостереження має здійснюватися на 
трьох етапах: коли спостереження санкціоновано, під час його 
проведення і після того, як воно завершилося. Що стосується 
перших двох стадій, то сама природа і логіка таємного стежен-
ня диктують, що не лише спостереження, а й нагляд, який його 
супроводжує, повинні проходити без відома особи, якої це сто-
сується. Оскільки ця особа буде позбавлена можливості шука-

1 Ibid, Vol. 176, pp. 23–25.
2 European Court of Human Rights. Reports of Judgments and Decisions, Vol. 1998-IV, 
pp. 1463–1464.



562

Європейський суд з прав людини. Судова практика

ти ефективного засобу правового захисту за своїм вибором, а 
також не зможе брати участь у жодному наглядовому провад-
женні, суттєво важливо, щоб встановлені процедури самі по 
собі надавали відповідні і рівні гарантії для захисту прав гро-
мадян. У процесі нагляду цінності демократичного суспільства 
повинні дотримуватися якомога більш добросовісно, щоб межі 
необхідності в контексті п. 2 ст. 8 не були перевищені. Одним 
із основних принципів демократичного суспільства є принцип 
верховенства права, на який прямо вказується в преамбулі 
ЄКПЛ.

...Принцип верховенства права розуміється inter alia як не-
обхідність ефективного контролю за втручанням органів ви-
конавчої влади у право окремих осіб, який звичайно повинен 
забезпечуватися судовою системою, в усякому разі в якості 
останньої інстанції; судовий контроль надає найкращі гарантії 
незалежності, неупередженості і належної процедури»1.

Цей висновок був зроблений Судом ще в 1978 р. і після того 
не переглядався. Чи знав Генеральний прокурор про рівень 
таких стандартів забезпечення (як і, власне, обов’язок проку-
ратури їх підтримувати) прав людини? Мав знати. Адже коли 
Україна вирішила ратифікувати Конвенцію, жодного запере-
чення (на національному рівні) з боку прокуратури не надійш-
ло. Отже, сподівалися на те, що можна таких зобов’язань не ви-
конувати, чи що можна діяти як діяли і раніше, чи на те, що 
якось минеться? Як би там не було, але на цьому етапі (направ-
лення відкритого листа) можна констатувати: п. Гонгадзе діяв 
у суворій відповідності до вимог українського законодавства 
і ЄКПЛ, Генеральний прокурор України знехтував як зако-
нодавством України, так і її міжнародними зобов’язаннями. 
На підтвердження цього звернемося до рішення Суду, адже в 
подібних ситуаціях в інших справах він наполягав на тому, щоб 
винні в порушенні ЄКПЛ не обмежилися моральним осудом 
і навіть дисциплінарними санкціями, а понесли кримінальну 
відповідальність і відповідні їй санкції. Отже, як діяв Генераль-

1 Publications of the European Court of Human Rights, series A, Vol. 28, pp. 25–26.
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ний прокурор України, одержавши відкритого листа п. Гонгад-
зе, і як він мав діяти відповідно до вимог ЄКПЛ і встановленої 
судової практики Суду?

Спершу як мав діяти: «Суд вважає, що... якщо особа обґрун-
товано стверджує, що незаконно і в порушення ст. 3 вона була 
піддана серйозному поганому поводженню з боку поліції або 
інших агентів держави, ця норма в поєднанні із загальним 
обов’язком держави, передбаченим ст. 1 Конвенції про «гаран-
тії кожному, хто перебуває під їхньою юрисдикцією, прав і сво-
бод, визначених в розділі І цієї Конвенції», вимагає проведення 
ефективного розслідування. Таке розслідування, як і у випадку 
ст. 2, повинно бути здатним привести до встановлення і пока-
рання винних... Якби це було не так, то загальна законодавча 
заборона катування і нелюдського чи такого, що принижує 
гідність, поводження або покарання, незважаючи на його фун-
даментальну важливість... була б неефективною на практиці і 
зробила б можливим для агентів держави в певних випадках 
практично безкарне зловживання правами тих, хто знаходить-
ся під їхнім контролем»1.

Так зазначено в рішенні Суду у справі «Ассенов та інші 
проти Болгарії» від 28 жовтня 1998 р., але воно було не винят-
ковим. Така ж вимога («провести ефективне розслідування, 
встановити і покарати винних») була визначена у справі «Мак-
Канн проти Сполученого Королівства», рішення від 27 серпня 
1995 р., п. 161, у справі «Кайа проти Туреччини», рішення від 19 
лютого 1998 р., п. 86, у справі «Яша проти Туреччини», рішення 
від 2 вересня 1998 р., п. 98 та ін.

За чотири місяці до того, як п. Гонгадзе звернувся із заявою 
до Генерального прокурора України, Суд прийняв 11 квітня 
2000 р. рішення у справі «Севтап Везнедароглу проти Туреччи-
ни» (а це може свідчити про те, що п. Гонгадзе був знайомий з 
ним). У цій справі заявниця скаржилася на порушення щодо 
неї ст. 3 ЄКПЛ. Перед цим вона зверталася зі скаргою на дії 
поліції до прокурора і в державний суд безпеки. Жодного роз-

1 Ibid, Vol. 1998-VIII, p. 3290.
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слідування по суті скарги прокурор не провів. Суд у своєму 
рішенні констатував: «Байдужість з боку властей у відповідь 
на її скарги не відповідала процедурним зобов’язанням, покла-
деним на них згідно зі ст. 3 ЄКПЛ. У результаті Суд знаходить, 
що мало місце порушення цієї статті у зв’язку з непроведен-
ням властями Держави-відповідача розслідування скарги заяв-
н иці»1.

Таким чином, Генеральний прокурор повинен був знати, що 
непроведення розслідування по суті заяви п. Гонгадзе є неви-
конанням процедурного зобов’язання, яке тягне а собою по-
рушення ст. 3 (мова йде лише про цю справу, в якій заявник 
повідомляв про неналежне поводження щодо нього), а за цим 
і відповідальність. Але це положення не слід розуміти так, що, 
отримавши заяву про загрозу життю, прокурор дав вказівку 
провести розслідування правомірності заявленого і на цьо-
му його обов’язки вичерпалися. Поки тривало розслідування 
щодо заявленої загрози, Суд, як це він неодноразово підкрес-
лював, вимагав, щоб були зроблені відповідні кроки для захис-
ту життя людини, яка знаходиться під юрисдикцією держави2. 
Отже, тут свою бездіяльність чи показну діяльність не можна 
пояснити тим, що основне зобов’язання забезпечити право 
на життя за допомогою ефективних положень кримінального 
права, спрямованого на запобігання здійсненню злочину про-
ти особи, — вже виконано чи тим, що розпочато розслідування 
правдоподібності заявленої загрози. Тут потрібні саме превен-
тивні кроки щодо захисту життя людини, а вже потім можна 
пояснювати, яке гарне законодавство в країні чи встановлюва-
ти факти надуманості заяви.

Прокурор не міг також обмежитися відмовкою, що на його 
думку заявлені острахи не були настільки серйозні, щоб прово-
дити їхнє розслідування чи тим більше вживати превентивних 
заходів. Коли вирішувалася справа «Осман проти Сполученого 

1 [Електронний ресурс] / Сайт «Європейський суд з прав людини». Режим доступу : 
http://cmiskp.echr.coe.int...р. 35
2 Ibid, Vol. 1998-III, p. 1403.
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Королівства», рішення від 28 жовтня 1998 р., то Держава-від-
повідач саме про це заявляла: «Уряд не оспорює, що ст. 2 Кон-
венції може припускати пряме зобов’язання властей держа-
ви-відповідача вжити запобіжних заходів для захисту життя 
особи від небезпеки, яка виходить від другої особи. Проте, він 
підкреслив, що це зобов’язання може виникнути лише у винят-
кових обставинах, коли існує відомий ризик реальної прямої і 
негайної загрози життю цього індивіда і коли власті взяли на 
себе відповідальність за його безпеку. Крім того, необхідно по-
казати, що відсутність запобіжних заходів призвела до серйоз-
ного порушення або навмисного ігнорування його обов’язків 
захищати життя, і, нарешті, необхідно встановити, зважаючи 
на міцні і переконливі обставини, існування причинно-на-
слідкового зв’язку між невжиттям запобіжних заходів, в яких 
звинувачуються власті, і тим, що ці заходи при справедливо-
му і реалістичному підході можливо привели б до запобігання 
інциденту, що розглядається»1. Ситуація у справі п. Гонгадзе 
більш складна, адже тут загроза була не від приватної особи, 
а від державних агентів. Але показово, що навіть у більш про-
стій ситуації Суд зайняв досить жорстку позицію щодо необ-
хідності вжиття запобіжних заходів у випадку загрози життю 
людини: «Суд не приймає точку зору Уряду про те, що нездат-
ність розпізнати загрозу для життя в обставинах, відомих на 
той час, чи вжити превентивних заходів для запобігання цій 
загрозі, має бути еквівалентною грубій недбалості або свідо-
мому ігноруванню обов’язку щодо захисту життя. Такий жорс-
ткий стандарт повинен вважатися несумісним з вимогами ст. 1 
ЄКПЛ і зобов’язанням держав-учасниць, взятим згідно з цією 
статтею, забезпечити практичний і ефективний захист прав і 
свобод, викладених в ній, включаючи ст. 2. Для Суду достат-
ньо, беручи до уваги характер права, яке захищає ст. 2 — права 
фундаментального в системі ЄКПЛ, доводів заявника про те, 
що власті не зробили всього, що можна було розумно очікувати 

1 Ibid, Vol. 1998-VIII, p. 3156–3157.
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від них для уникнення безпосередньої і прямої загрози життю, 
про яку вони знали чи повинні були знати»1.

Отже, не можна прикриватися халатністю чи свідомим ігно-
руванням службових обов’язків, тим більше у справі Гонгадзе, 
де йдеться про протиправні дії державних агентів. Тут оцінка 
має бути більш жорсткою, а якою саме — відповідь можна знай-
ти, знову таки, в рішеннях Суду. У згаданій вище турецькій 
справі держава-відповідач намагалася пояснити халатністю 
бездіяльність двох мерів, але Суд з цим не погодився. Він вва-
жав, що засудження у справі «Онериїлдиз» Судом обох мерів за 
халатну бездіяльність при здійсненні ними своїх повноважень 
лише свідчило про відсутність реакції турецької кримінальної 
юстиції, яка мала б притягнути до кримінальної відповідаль-
ності державних службовців і посадових осіб. Як результат, 
Суд знайшов порушення процесуального аспекту ст. 2 ЄКПЛ. 

У справі п. Гонгадзе вся діяльність Генерального прокурора 
звелась до того, що він, одержавши листа, надіслав його до об-
ласної прокуратури м. Львова. Чому саме туди? Адже у листі 
п. Гонгадзе чітко вказав, що «невідомі особи у автомобілі пере-
слідують його з дому до офісу і з офісу до дому». І дім, і офіс 
п. Гонгадзе знаходились у м. Києві, і Генеральний прокурор про 
це, безумовно, знав. Ніхто п. Гонгадзе не міг переслідувати там, 
де він не проживав і не працював. Згодом Генеральна проку-
ратура повідомить його (1 вересня 2000 р., тобто через півто-
ра місяці після одержання відкритого листа) «про відсутність 
підстав для прийняття за його листом рішення відповідно до 
ст. 52-1 Кримінально-процесуального кодексу»2.

Повідомлення Генеральної прокуратури п. Гонгадзе саме со-
бою констатує правопорушення. По-перше, як то прокуратура 
зобов’язана була зробити — провести розслідування інформа-
ції — заяви, направленої у відкритому листі, вона цього не зро-
била, тим самим порушивши і Конвенцію, і внутрішньодержав-
не законодавство, і діяла всупереч судовій практиці Суду. Адже 

1 Ibid, p. 3160.
2 Ibid, Vol. 2005-ХI, p. 9.
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не можна вважати розслідуванням те, що «прокурор м. Львова 
відповів, що місця і вулиці (м. Києва) у м. Львові не існують»1. 
Якби не трагічний наслідок, то таку відписку можна було б на-
звати глузуванням, а так мова може йти і про відповідальність 
прокурора м. Львова.

По-друге, Генеральна прокуратура не могла не знати, що, 
відповідаючи заявникові, як вона зазначила, «відповідно до 
ст. 52-1 Кримінально-процесуального кодексу» вона проти-
правно дезінформувала його. Адже у вказаній статті йдеться 
зовсім про інше: «Орган дізнання, слідчий, прокурор або суд, 
одержавши заяву чи повідомлення про загрозу безпеці особи, 
зазначеної у частині другій цієї статті, зобов’язані перевірити 
цю заяву (повідомлення) і в строк не більше ніж три доби, а у 
невідкладних випадках — негайно прийняти рішення про за-
стосування або відмову в застосуванні заходів безпеки... Про 
прийняте рішення заявнику негайно надсилається повідом-
лення». Поняття «три доби» і «негайно» ніяк не охоплюють 
півтора місяці, які п. Гонгадзе змушений був чекати відповіді 
на свій лист. Знову ж таки, мова може йти про відповідальність 
працівників прокуратури, і, враховуючи трагічний наслідок, 
є великий сумнів у тому, що все могло обмежитись лише дис-
циплінарною відповідальністю.

По-третє, дії працівників прокуратури зовсім не відповідали 
міжнародним зобов’язанням, які держава взяла на себе за Кон-
венцією, і стандартам, які обов’язкові для неї в силу судової 
практики Суду. Оскільки судова практика в подібних випадках 
достатньо стабільна, всебічна і чітка, зупинимося лише на де-
яких рішеннях Суду щодо того, як мали вести розслідування 
по суті заяви працівники прокуратури і яка відповідальність 
застосовувалася до них за непроведення такого розслідування.

– Поняття «ефективний засіб правового захисту» перед-
бачає, крім виплати в необхідних випадках компенсації, про-
ведення ретельного і ефективного розслідування, здатного 
призвести до встановлення і покарання винних, включаючи 

1 Ibid, p. 12.
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ефективний доступ заявника до процедури розслідування» 
(виділено — В. Б.). — «Аксой проти Туреччини» рішення від 
18 грудня 1996 р.; 

– «Суд вважає, що вимога ст. 13 про те, щоб особі, яка заяв-
ляє скаргу про порушення ст. 3, було надано ефективний засіб 
правового захисту, у більшості випадків буде передбачати як 
компенсацію заявнику, так і необхідні процесуальні гарантії 
проти порушень з боку представників влади. Судова практи-
ка Суду встановлює, що поняття ефективного засобу правово-
го захисту в цьому контексті включає обов’язок здійснювати 
всебічне і ефективне розслідування, метою якого є встановлен-
ня і покарання відповідальних за неналежне поводження і на-
дання вільного доступу заявника до процесу розслідування» 
(виділено — В. Б.) — справа «Ільхан проти Туреччини», рішення 
від 27 червня 2000 р.;

– «Сфера зобов’язань за ст. 13 змінюється залежно від суті 
скарги заявника відповідно до ЄКПЛ. Тим не менше, засіб роз-
слідування, який вимагається за ст. 13, має бути ефективним як 
у теорії права, так і на практиці і особливо в тому сенсі, що йому 
не повинні необґрунтовано чинити перешкоди представники 
властей держави-відповідача своїми діями чи бездіяльністю» 
(виділено — В. Б.). — «Айдан проти Туреччини», рішення від 
25 вересня 1997 р.;

– «Суд вважає, що коли заявник ймовірно заявляє, що він 
був підданий поводженню в порушення ст. 3 з боку поліції чи 
їй подібних агентів держави, то її положення має розглядатися 
разом із загальним обов’язком держави згідно зі ст. 1 ЄКПЛ 
“гарантувати кожному, хто перебуває під їхньою юрисдикцією, 
права і свободи, визначені в... Конвенції” і вимагає, як наслідок, 
щоб було проведено ефективне офіційне розслідування. Таке 
розслідування, як і у випадку зі ст. 2, має бути здатним привес-
ти до можливості встановлення і покарання винних. В іншому 
разі загальна заборона катування або нелюдського чи такого, 
що принижує гідність, поводження або покарання, незважаю-
чи на її фундаментальну значущість, була б неефективною на 
практиці і в деяких випадках державні агенти могли б злов-
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живати правами тих, хто знаходиться під їх контролем, фак-
тично безкарно» (виділено — В. Б.) — «Лабіта проти Італії», 
рішення від 6 квітня 2000 р.;

– «Для того, щоб розслідування обставин неналежного по-
водження з боку агентів держави вважалось ефективним, ос-
новне правило передбачає, щоб особи, відповідальні за прове-
дення розслідування, були незалежні від тих, хто пов’язаний 
з інцидентом» (виділено — В. Б.). — «Гюлеч проти Туреччини», 
рішення від 27 липня 1998 р.; «Огюр проти Туреччини», рішен-
ня від 20 травня 1999 р. та інші.

Перелік подібних рішень можна продовжувати, кожна 
нова справа чи то підтверджуватиме відповідний стандарт, чи 
додаватиме до нього додатковий елемент для нової ситуації, 
як то: при розслідуванні важливо, щоб не було ні ієрархічно-
го, ні службового зв’язку, щоб ті, хто його проводить, були на 
практиці фактично незалежні («Ергі проти Туреччини», рі-
шення від 28 липня 1998 р.); безумовна вимога, щоб розсліду-
вання проводилось оперативно, своєчасно, в розумні строки, 
щоб воно проводилось під належним громадським контролем 
і т. ін.

Важливо також, щоб і ті, хто проводить розслідування, і ті, по 
відношенню до яких проводиться розслідування, пам’ятали ще 
один висновок Суду: «Якщо агент держави звинувачується в 
злочинах, пов’язаних з катуванням або неналежним поводжен-
ням, відсутність часових рамок для кримінальної процедури і 
винесення вироку, а також неможливість одержання амністії 
чи помилування є надзвичайно важливими для «ефективного 
засобу правового захисту». Суд також підкреслює важливість 
усунення від виконання службових обов’язків агента, стосовно 
якого проводиться розслідування або судовий розгляд, а також 
його звільнення у випадку притягнення до кримінальної від-
повідальності», 2004 р. 

16 вересня 2000 р. п. Гонгадзе зник і розпочалося розслі-
дування вже за заявою його дружини. 17 вересня 2000 р. вона 
звернулася до Московського РУ ГУ МВС України у м. Києві із 
заявою про зникнення її чоловіка, а з 18 вересня 2000 р. проку-
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ратура Печерського району м. Києва почала розслідування за 
фактом умисного вбивства (справа Гонгадзе).

Взагалі на це розслідування мали б поширюватися при-
близно ті самі стандарти (яких українська сторона не те що не 
дотримувалася, а свідомо ігнорувала), що ми розглядали у ви-
падку скарги на порушення ст. 3 ЄКПЛ, але з більш жорстки-
ми, більш суворими імперативами. Адже йшлося не просто про 
порушення ст. 2 ЄКПЛ, а про таке, яке сталося за умов, коли 
до справи були причетні дві державні структури, на які покла-
дено основоположні обов’язки щодо розслідування злочинів, 
порушень прав людини: прокуратура України (Генеральний 
прокурор України отримав листа від п. Гонгадзе з проханням 
його захистити і йому в цьому було відмовлено) і Міністерство 
внутрішніх справ (Міністр внутрішніх справ зробить заяву, що 
автомобіль, який стежив за п. Гонгадзе, був з номерним знаком, 
викраденим з автомобіля міліції, але, як згодом з’ясується, в ав-
томобілі знаходились високі посадовці МВС).

Фактично розслідування проводили співробітники відомств, 
працівники яких прямо чи опосередковано були причетні до 
вбивства п. Гонгадзе. І це при тому, що керівники та й інші спів-
робітники цих відомств, повинні були знати, що судова практика 
Суду в таких «незалежних» і «неупереджених» розслідуваннях 
вбачає пряме порушення положень ЄКПЛ. Важко сказати, чого 
тут було більше: свідомого нехтування керівництвом відомств 
положень ЄКПЛ, елементарної юридичної безграмотності чи 
спроба керівництва тримати розслідування під контролем, щоб 
відсікати будь-які згадки їхньої причетності до справи.

Сьогодні багато хто з працівників прокуратури України і 
МВС України відшуковує в українському законодавстві ті по-
ложення, які нібито давали їм право на ті чи інші дії у справі 
Гонгадзе. Якщо це свідома омана, то варто взятися за вивчен-
ня положень ЄКПЛ, як і Конституції України, щоб більше не 
посилатися на кульгаві закони. До речі, в рішенні Суду проти 
України таких законів можна нарахувати чимало. А можливо, 
це та сама тактика: сховати непривабливу роль свого відомства 
у вбивстві журналіста за частокіл віджилих законів.
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Утім, повернемося ще раз до того, яким мало бути розслі-
дування у справі Гонгадзе і яким воно було. Тут нічого не вар-
то вигадувати — все розписано до дрібниць. У своїй судовій 
практиці Суд, як правило, посилається на ті судові рішення чи 
міжнародні документи, які чітко і недвозначно відповідають 
на питання, з яким можуть зустрітися практики. Щодо питан-
ня досудового розслідування він, зокрема, підкреслив у справі 
«Баті та інші проти Туреччини» таке: «Керівництво з ефек-
тивного розслідування і документування катувань та інших 
жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, 
видів поводження або покарання», подане Верховному коміса-
ру ООН з прав людини 9 серпня 1999 р. (Стамбульський про-
токол) згодом одержало підтримку в ООН шляхом прийняття 
резолюцій Комісії з прав людини ООН і Генеральної Асамблеї 
ООН. Це перше загальне керівництво з розслідування кату-
вань. Протокол містить повні практичні інструкції для огляду 
тих, хто стверджує, що став жертвою катувань і нелюдського 
поводження, з розслідування таких справ і інформування влас-
тей про встановлені під час розслідування факти»1.

Стамбульський протокол (1999 р.) закріплює основополож-
ні принципи будь-якого реального розслідування випадків не-
належного поводження з людиною: компетентність, неуперед-
женість, незалежність, швидкість і ретельність.

Як для ситуації зі справою Гонгадзе, Протокол передбачає: 
«У тих випадках, коли процедури розслідування не задоволь-
няють вимоги через нестачу ресурсів або досвіду, прояви упе-
редженості, явної наявності систематичних зловживань або з 
якихось інших істотних причин, держави повинні проводити 
розслідування за допомогою незалежної комісії з розсліду-
вання або в рамках якої-небудь іншої аналогічної процедури. 
У склад таких комісій повинні обиратися люди, відомі своєю 
неупередженістю, компетентністю і незалежністю. Зокрема, 
вони повинні бути незалежними по відношенню до будь-яких 

1 [Електронний ресурс] / Сайт «Європейський суд з прав людини». Режим доступу : 
http://cmiskp.echr.coe.int...р. 100.
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установ, відомств або осіб, з приводу дій яких може проводити-
ся розслідування»1.

Будь-яке розслідування неналежного поводження з люди-
ною має ставити за мету вирішення щонайменше трьох завдань: 
1) з’ясування фактів, встановлення і визнання індивідуальної 
і державної відповідальності перед жертвою і членами її сім’ї; 
2) визначення необхідних заходів для запобігання рецидивам; 
3) сприяння судовому переслідуванню або, у відповідних ви-
падках, дисциплінарному покаранню осіб, вина яких установ-
лена в ході розслідування, і обґрунтування необхідності пов-
ного відшкодування і компенсації з боку держави, включаючи 
справедливу і адекватну фінансову компенсацію і надання за-
собів для лікування і реабілітації.

На державу покладається обов’язок забезпечити оперативне 
і ефективне розслідування скарг і повідомлень про неналеж-
не поводження з людиною, а коли такі скарги не надійшли, то 
обов’язок з держави не знімається, якщо є інші свідчення про 
неналежне поводження. «Особи, які проводять розслідування, 
мають бути незалежними від передбачуваних винуватців і ус-
танов, в яких вони працюють, мають бути компетентними і не-
упередженими. Вони повинні мати можливість звертатися до 
об’єктивних медичних та інших експертів або право залучати 
їх для проведення розслідувань. Методи, які застосовуються 
при проведенні таких розслідувань, повинні задовольняти най-
вищі професійні вимоги, а їх висновки повинні оприлюднюва-
тися»2.

«Уповноважені проводити розслідування повинні мати пра-
во і зобов’язані зажадати всю необхідну для проведення роз-
слідування інформацію»3, їм необхідно надавати фінансові і 
технічні засоби для проведення розслідування, повноваження 

1 Istanbul Protocol. Professional Training series № 8/Rev. 1 Office of the United Nations 
High Commissioner for Human Rights United Nations. New York and Geneva. 2004. — 
P. 17.
2 Ibid, p. 17.
3 За певних обставин з міркувань професійної етики можуть наполягати на збереженні 
конфіденційності інформації, чого рекомендується додержуватися.
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зобов’язувати будь-яку особу, в тому числі і будь-якого держав-
ного службовця, ймовірно причетного до неналежного повод-
ження, з’явитися для дачі свідчень. Вони повинні мати повно-
важення видавати повістки для виклику свідків, у тому числі й 
будь-яких офіційних осіб, ймовірно причетних до таких дій, чи 
які утримались від відповідних необхідних дій, і вимагати від 
них надати докази. Ймовірні жертви катування або жорстокого 
поводження, свідки, особи, які ведуть розслідування, і їхні сім’ї 
повинні бути захищені від насильства, погроз застосування на-
сильства або будь-яких інших форм залякування, які можливі 
у зв’язку з розслідуванням. Особи, які можуть бути причетні 
до катувань або жорстокого поводження, повинні усуватися 
від будь-якої посади, яка забезпечує прямо чи опосередковано 
контроль і владу стосовно позивачів, свідків та їхніх сімей, а 
також осіб, які ведуть розслідування»1.

Протокол вимагає, щоб передбачувані жертви катувань 
або жорстокого поводження та їхні законні представники 
повідомлялись про будь-яке слухання і мали доступ до будь-
якої інформації, яка стосується розслідування, а також мали 
право подавати інші докази. «У випадках, коли встановлені 
процедури розслідування не задовольняють вимогам через 
недостатню компетентність або передбачувану упередженість 
відповідних органів, або з інших суттєвих причин, держави 
повинні забезпечити проведення розслідування незалежною 
комісією з розслідування або в рамках аналогічної процедури. 
Членами такої комісії повинні обиратися особи, відомі своєю 
неупередженістю, компетентністю і особистою незалежністю. 
Зокрема, вони повинні бути незалежні від будь-яких перед-
бачуваних винних осіб, а також від організацій або установ, в 
яких вони можуть працювати. Комісія повинна мати право за-
жадати всю необхідну для проведення розслідування інфор-
мацію і повинна проводити розслідування відповідно до за-
значених принципів. Протягом розумного строку складається 
письмова доповідь, в якій повинна бути вказана сфера розслі-

1 Ibid, p. 18.
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дування, процедури і методи, які застосовувались для оціню-
вання доказів, а також висновки і рекомендації, які ґрунтують-
ся на виявлених фактах і законодавство, яке застосовувалось. 
Після закінчення доповіді вона повинна бути опублікована. 
У ній має бути, зокрема, детальна інформація про конкретні 
події, які, як було встановлено, мали місце, а також докази, на 
які спираються ці висновки, і список прізвищ свідків, які дали 
свідчення, за винятком тих з них, особистість яких не була 
розкрита з метою їхнього захисту. Держава повинна протягом 
розумного строку дати відповідь на цю доповідь про розсліду-
вання і повідомити у відповідних випадках, які заходи вжива-
тимуться у зв’язку з цим»1.

Стамбульський протокол передбачає, що державні службов-
ці та інші агенти держави можуть чинити перепони в розсліду-
ванні неналежного поводження, коли є підозра причетності до 
такого поводження державних посадових осіб, зокрема, коли є 
ймовірність, що вони віддавали відповідні накази (вони — це 
міністри, їхні помічники, посадові особи, які діяли з відома 
міністрів, відповідальні співробітники державних міністерств, 
прокуратури, високопоставлені воєначальники та ін.) чи по-
турали застосуванню неналежного поводження, проведенню 
об’єктивного і неупередженого розслідування і т. п. і, таким 
чином, зробили неможливим виявлення істини у справі. Про-
токол вбачає єдиний вихід із ситуації — створення спеціальної 
комісії з розслідування, яка формується і в тих випадках, коли 
виникає сумнів стосовно знань і досвіду чи неупередженості 
осіб, які проводили розслідування.

Для того, щоб підозра щодо причетності державних агентів 
до неналежного поводження була обґрунтованою, необхідна 
наявність ряду факторів, серед яких переконливими є: під-
тримка державними посадовцями і агентами порядку дій, які 
відносяться до неналежного поводження; перепони, які чи-
нять розслідуванню державні службовці і агенти, чи умисне 
затягування його; коли очевидним є розходження державних 

1 Ibid.
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службовців і агентів, що проводять розслідування, і інтересів 
суспільства; якщо виникає обґрунтований сумнів, що розслі-
дування може бути проведено звичайними слідчими органами, 
зважаючи на рівень їхньої кваліфікації, знань і досвіду; коли 
відсутні гарантії неупередженості слідчих; якщо справа набула 
загальносуспільного значення; у випадках очевидної наявності 
систематичних зловживань, скарг з боку осіб жертви чи самої 
жертви, а також з інших підстав, що не дають можливості опе-
ративно і вчасно об’єктивно розслідувати справу. 

Втім, прийняття рішення про створення спеціальної ко-
місії з розслідування ще не гарантує, що воно буде ефектив-
ним і результативним. Для цього потрібно дотримуватись 
певних гарантій, як то: 1) на всіх стадіях розслідування осо-
бам, щодо яких воно проводиться, необхідно надати міні-
мальний обсяг процесуальних гарантій відповідно до міжна-
родно-правових актів; 2) для того, щоб особи, які проводять 
розслідування, одержали докази, прийнятні у кримінально-
му судочинстві, їм на допомогу слід надати адміністратив-
но-технічний персонал, можливість одержувати об’єктивні, 
неупереджені юридичні консультації та ін.; 3) члени такої 
комісії повинні одержати від держави в повному обсязі від-
повідні ресурси і повноваження; 4) комісія повинна мати 
можливість робити запити у міжнародних експертів в галузі 
права і медицини та ін.

Жертва злочину, а в разі її загибелі інші особи, яким на-
дано статус потерпілих, чи передбачувані потерпілі повинні: 
а) з самого початку розслідування, якщо це можливо, бути 
повідомлені про характер, причини розслідування; б) бути 
поінформовані про причини, у зв’язку з якими необхідні свід-
чення потерпілих і спосіб, в який ці свідчення використову-
ватимуться; в) одержати роз’яснення, яка частина матеріалів 
розслідування буде оприлюднена, а яка буде збережена в таєм-
ниці; г) мають право відмовитися від співробітництва в усьому 
спектрі розслідування чи певній його частині; ґ) вимагати, щоб 
плани і побажання не були порушені; д) регулярно одержувати 
інформацію про хід розслідування; е) бути поінформованими 
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про всі ключові слухання, які проводяться під час розслідуван-
ня і в подальшому розгляді справи; є) бути поінформовані про 
арешти підозрюваних винуватців; ж) бути поінформовані про 
те, як зв’язатися з правозахисними і медичними організаціями, 
які можуть надати допомогу та ін. Особи, які проводять розслі-
дування, повинні співпрацювати в межах юрисдикції держави, 
в якій воно ведеться, з правозахисними організаціями з метою 
обміну інформацією та ін.

Особи, які проводять розслідування (слідчі групи чи комісії) 
мають враховувати й інші обставини чи вимоги: можливість 
потерпілого обговорювати свою справу з юристами і лікаря-
ми; не зловживати непотрібними повтореннями потерпілим 
свідчень, враховувати бажання потерпілого співробітничати з 
особою однієї з ним статі, мови чи культурної належності та ін. 
Такі особи повинні мати можливість одержувати консультації 
і допомогу від зарубіжних експертів. Щодо вимог до осіб, які 
проводять розслідування: неупередженість, компетентність, 
незалежність, то вони також піддаються певній формалізації.

Неупередженість вимагає, щоб особа, яка проводить розслі-
дування, не була тісно пов’язана будь-якою особою, державним 
органом, політичною партією чи іншою організацією, потенцій-
но причетною до неналежної поведінки. Вона не може бути тіс-
но пов’язана з організацією чи групою, до якої належить жер-
тва чи потерпілий. Але ця вимога не заперечує участі в роботі 
групи чи комісії представника партії чи великої організації, до 
якої належала жертва чи потерпілий.

Компетентність полягає в здатності оцінювати і зважу-
вати докази, робити обґрунтовані, чіткі і зрозумілі висновки. 
Оскільки компетентність групи чи комісії не гарантована су-
марною компетентністю її членів, то рекомендується, щоб в її 
склад входили особи, які зарекомендували себе досвідченими 
професіоналами, які володіють знаннями і досвідом не лише 
в галузі права і медицини, а й в інших необхідних спеціальних 
галузях.

Незалежність вимагає, щоб фахівець мав стабільну репу-
тацію чесної, справедливої, об’єктивної людини; щоб не був 
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схильний підпадати під чужий вплив; це повинна бути вільна, 
непасивна людина; це не слухняна понад міру особа з низьким 
рівнем самооцінки, яка уникає власної відповідальності за свої 
дії, а перекладає її на інших.

Натомість у справі Гонгадзе наявні зовсім інші якості: упе-
редженість, некомпетентність, залежність та їхні складові: об-
ман, нечесність, зловживання правом і, зокрема, повне ігнору-
вання положень ЄКПЛ і судової практики Суду, переконаність 
у власній безкарності. Справа Гонгадзе продемонструвала і 
більш глибинні системні недоліки і порушення: неефектив-
ність судової системи в Україні і, зокрема, відсутність системи 
демократичного кримінального судочинства.

Справа «Гонгадзе проти України» виявила недоліки ук-
раїнського кримінального судочинства взагалі і їхні прояви у 
цій справі зокрема. Можна вказати лише на деякі з тих загаль-
них недоліків і невідповідностей стандартам судової практики 
Суду і їх конкретних проявів у цій спаві.

Загального характеру недоліки і невідповідності міжна-
родним стандартам у справі Гонгадзе. 1. Кримінальні умисні 
дії і бездіяльність державних службовців та інших агентів у 
кращому випадку кваліфікуються як халатність чи потурання, 
а здебільшого залишаються поза рамками ефективного розслі-
дування.

2. Особи, які ведуть розслідування, не можуть (через упе-
редженість чи некомпетентність) встановити причинно-на-
слідковий зв’язок між діями і бездіяльністю державних органів 
та їхніх агентів і наявним інцидентом.

3. Систематичне міжвідомче заступництво, вигороджування 
при зловживанні законом і переконання у власній безкарності.

4. Використання недосконалих приписів законів, про які 
вже були відповідні рішення Суду, натомість повне нехтування 
положеннями ЄКПЛ і судової практики Суду, в тому числі сто-
совно стану кримінального судочинства в Україні.

5. Вибіркове застосування законодавства України, з ігнору-
ванням тих положень законів, які можна поширити на кримі-
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нальну відповідальність посадових осіб, державних службов-
ців вищого рангу, умисне заниження їх відповідальності і не 
застосування наявних санкцій.

6. Умисне маніпулювання кримінальною і дисциплінарною 
юридичною відповідальністю, коли йдеться про дії і бездіяль-
ність державних службовців та інших агентів у справі.

7. Коли мова йде про діяння, щодо яких вимагається засто-
сування необхідного кримінально-правового покарання — до-
ступ до чіткої і повної інформації є одним із основних прав 
людини; натомість в Україні це сфера розсуду правоохоронних 
органів і, зокрема, прокуратури.

8. Невиконання обов’язку держави по введенню законодав-
ства і адміністративної практики з метою забезпечення ефек-
тивного стримування загроз порушення права на життя є оче-
видним порушенням положень ЄКПЛ.

9. Ігнорування державним службовцем чи іншим агентом 
рівня потенційної небезпеки для життя людини залежно від 
наслідків може поставити питання про їхню кримінальну від-
повідальність.

10. Нехтування правом суспільства на одержання об’єктивної 
інформації, яке чітко сформоване судовою практикою Суду.

11. У разі, коли недбалість державних органів, посадових 
осіб чи інших агентів перевищила межі неправильного суджен-
ня чи легковажності, це слід кваліфікувати так тому, що такі ор-
гани і посадові особи, зневажаючи покладені на них обов’язки, 
повинні були повністю усвідомлювати ймовірні наслідки, але 
не вжили заходів, необхідних для захисту життя людини. Той 
факт, що відповідальним особам, які поставили життя люди-
ни в небезпеку, не було висунуто обвинувачення у здійсненні 
злочину, а також непроведення щодо них розслідування може 
становити порушення ст. 2 чи ст. 3 ЄКПЛ або в сукупності, не-
залежно від того, до яких засобів самозахисту змушена була 
вдатися жертва.

12. Відсутність організації кримінального розслідування і 
судочинства в цілому, якої вимагає ст. 2 ЄКПЛ, що мала б за-
безпечити швидке, незалежне, неупереджене офіційне розслі-
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дування з мінімальними стандартами ефективності, яке гаран-
тує кримінальне покарання, якщо смерть наступила з чийогось 
потурання.

13. Повноважні органи повинні за власною ініціативою по-
рушити кримінальну справу, діяти ретельно, швидко з метою 
виявлення обставин інциденту і будь-яких недоліків у системі 
правового регулювання, встановити органи, посадових осіб, 
інших державних агентів, причетних до інциденту. Відсутність 
таких дій — підстава для встановлення відповідальності держа-
ви згідно з положеннями ЄКПЛ.

14. З метою підтримки громадської довіри і забезпечен-
ня принципу верховенства права, запобігання терпимості до 
подібних актів національні суди не повинні залишати безкар-
ними злочини проти життя і здоров’я людини, в іншому разі 
виникає відповідальність держави за Конвенцією.

15. Оскільки відсутні часові рамки для кримінальної про-
цедури і винесення вироків, заборонена амністія чи помилу-
вання для винних в порушенні статей 2 і 3 ЄКПЛ, у випадку, 
коли державний посадовець чи інший агент причетний до та-
ких злочинів, то їх має бути усунено з посади, а розслідування 
щодо них (всіх без винятку: замовників, організаторів і вико-
навців) має вестися до встановлення вини і ухвалення вироку 
та ін.

Особливі недоліки і невідповідності стандартам судової 
практики Суду, виявлені у справі п. Гонгадзе. 1. Прийняття рі-
шень не на підставі об’єктивних свідчень, доказів і результатів 
експертизи, а спираючись на заяви і вказівки причетних до тра-
гедії, залежних і упереджених державних службовців і агентів 
(прокуратури, МВС та ін.).

2. Неспроможність встановити, чи були дії і бездіяльність 
посадових осіб і агентів усвідомленими, умисними чи халат-
ними, недбалими і виявити причинно-наслідковий зв’язок між 
такими діями і трагедією, яка сталася.

3. Кримінальне судочинство у справі не можна вважати 
«адекватним», оскільки головною (і, скоріше за все, єдиною) 
метою кримінального процесу було встановити особу трупа, 
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а згодом і безпосередніх вбивць. Розслідування щодо замовни-
ків і організаторів убивства фактично не проводилося, хоча й 
існувала неофіційна версія, що вони відносяться до дер жавних 
структур, у тому числі прокуратури і МВС України.

4.Порушена вимога негайності розслідування і усунення з 
посад осіб, причетних до вбивства. 

5. Вбивство (як і погрози раніше) було умисним, отже по-
зитивне зобов’язання держави за ст. 1 ЄКПЛ обов’язково ви-
магало порушення кримінальної справи не тільки щодо його 
виконавців, а й щодо замовників і організаторів.

6. Смерть п. Гонгадзе настала за обставин, відповідальність 
за які покладається на державу-відповідача, оскільки ст. 2 
ЄКПЛ зобов’язує її забезпечити всіма наявними в її розпо-
рядженні засобами адекватну реакцію судових та інших ор-
ганів, щоб закони і адміністративні акти, які покликані за-
хищати право на життя, застосовувалися належним чином і 
будь-яким порушенням цього права клався край, а винні були 
покарані.

7. Пану Гонгадзе не обов’язково було, щоб була порушена 
кримінальна справа — він повинен був мати доступні цивільні, 
адміністративні і навіть дисциплінарні засоби правового захис-
ту, у чому держава, з вини прокуратури, йому відмовила.

8. Після смерті п. Гонгадзе (оскільки смерть була насильни-
цька) розслідування мало проводитися в контексті порушення 
справи про кримінальну відповідальність усіх причетних до 
вбивства: замовників, організаторів і виконавців. Залежно від 
складності ситуації розгляд справи міг вестися окремо за ка-
тегоріями: замовники, організатори і виконавці, або ж міг про-
ходити сукупно, але кримінальне розслідування і покарання 
мало зберегтися для кожної з названих категорій.

9. Реакція української системи кримінальної юстиції у справі 
«Гонгадзе» була неадекватною, вона не забезпечила притягнен-
ня до відповідальності в повному обсязі державних службовців 
та інших агентів, роль усіх таких службовців та агентів у справі 
не з’ясована, а положення національного законодавства, які га-
рантують право на життя, не дотримані.
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10. Елемент громадського контролю у справі фактично був 
відсутній, а отже процедура розслідування здійснювалася з по-
рушенням вимог статей 2 і 3 ЄКПЛ та ін.

11. У результаті цілий ряд державних службовців та інших 
агентів (з правоохоронних органів, суду, прокуратури та ін.), 
причетних до справи «Гонгадзе», отримали державні нагоро-
ди, підвищення по службі, переведені на престижні посади в 
інших державних структурах, обрані депутатами Верховної 
Ради України за квотами певних політичних партій та ін., 
що є грубим нехтуванням як положеннями ЄКПЛ, так і пра-
вовою практикою Суду. Втім, то є справа кожної політичної 
сили, кого пропонувати в депутати і на кого поширювати, 
тим самим, недоторканність. Важливо, щоб у таких ситуаціях 
керувалися верховенством права і щоб кожний, хто перебу-
ває під юрисдикцією держави, пам’ятав, що вона керується 
положеннями ЄКПЛ і стандартами судової практики Суду. 
А вони, як сказано в рішенні по справі «Абдюлсамет Яман 
проти Туреччини» від 2 лютого 2005 р. (п. 55), вважають над-
звичайно важливим для ефективного правового захисту, щоб 
державні службовці й інші агенти держави пам’ятали, що не 
існує часових рамок для кримінальної процедури і винесення 
вироку, що в разі, коли вони будуть визнані вироком винни-
ми в неналежній поведінці як за ст. 3, так і за ст. 2 ЄКПЛ (і 
вбивстві, зокрема), то на них не може поширюватися ні ам-
ністія, ні помилування (до речі, ці вимоги сьогодні вже стали 
універсальними1).

На жаль, українське кримінальне судочинство у справі п. 
Гонгадзе показує, що багато хто з таких державних службовців 
та інших агентів переконані, що вони зможуть або уникнути по-
карання, або сховатися за давністю чи амністією. Без коливань 
можна стверджувати, що в цій справі чітко слідували вимогам 
ЄКПЛ і стандартам Суду лише жертва, а згодом потерпілі; всі 
решта учасників процесу на національному рівні, а згодом і 

1 Див., наприклад: Cоnclusions and Reсommendations of the United Nations Committee 
against Torture: Turkey, 27 May 2003, CAT/C/CR/30/5.
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Уряд, у Суді шукали привід як обійти ці вимоги. Можна невес-
ти цьому декілька прикладів.

З приводу поведінки потерпілих. а) Положення ЄКПЛ: п. 
1, ст. 35: «Суд може брати справу до розгляду лише після того, 
як було вичерпано всі національні засоби юридичного захисту, 
згідно із загальновизнаними принципами міжнародного права, 
і впродовж шести місяців від дати постановлення остаточно-
го рішення на національному рівні»; ст. 13: «Кожен, чиї права 
та свободи, визнані в цій ЄКПЛ, було порушено, має право на 
ефективний засіб юридичного захисту в національному органі, 
навіть якщо таке порушення було вчинено особами, які здійс-
нювали свої офіційні повноваження».

б) Рішення Суду у справі «Акдівар та інші проти Туреч-
чини» від 16 вересня 1996 р.: «Суд нагадує, що правило про 
вичерпання всіх внутрішніх засобів правового захисту... 
зобов’язує всіх осіб, які бажають порушити справу проти дер-
жави в міжнародних судових і арбітражних органах, вико-
ристати насамперед засоби правового захисту, надані націо-
нальною правовою системою... Заявнику повинні бути надані 
можливості оскарження, достатні для відшкодування збитку, 
завданого можливим порушенням. Засоби оскарження по-
винні мати достатню ступінь надійності не лише в теорії, а й 
на практиці. При цьому вони повинні бути неодмінно ефек-
тивними і доступними.

...Заяви, які передбачається розглянути у Страсбурзі, мають 
бути завчасно передані у відповідні національні органи і бути 
розглянуті ними по суті відповідно до формальних вимог і в 
строки, передбачені національним законодавством, а також з 
використанням всіх процесуальних засобів, які б могли за-
побігти порушенню ЄКПЛ...

...Заявник не зобов’язаний вдаватися до національних право-
вих засобів, які є неадекватними і неефективними. Більше того, 
відповідно до «загальновизнаних норм міжнародного права», 
можуть існувати особливі обставини, які звільняють заявника 
від необхідності використовувати всі внутрішні засоби захис-
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ту, які є в його розпорядженні... Вимога про вичерпання всіх 
внутрішніх засобів правового захисту також є неприйнятною, 
якщо цілком очевидно, що існує адміністративна практика пос-
тійних порушень, несумісних з положеннями ЄКПЛ, і держава 
проявляє терпимість щодо таких порушень, в результаті чого 
розгляд у національних судах може стати непотрібним і нее-
фективним...

...Розподіл тягаря доведення. Уряди, які стверджують, що 
заявниками не були вичерпані всі національні правові засоби, 
мають довести Суду, що ці засоби були ефективні і доступні як 
теоретично, так і практично в той самий час, коли відбувалися 
події, що вони дозволяли заявнику, який звернувся зі скаргою, 
перспективу на успіх. Однак, після цього тягар доведення пере-
ходить на заявника: він повинен довести, що засоби, про які го-
ворив Уряд, були дійсно ним повністю вичерпані чи вони в силу 
певних обставин цієї конкретної справи були неадекватними і 
неефективними, а також, що існують особливі обставини, які 
звільняли заявника від цього обов’язку... До таких обставин 
належать повна пасивність національних властей у випадках, 
коли посадові особи здійснюють помилкові або незаконні дії, 
наприклад, не розпочинають розслідування або не надають за-
явнику якої-небудь допомоги. За цих обставин можна говори-
ти, що тягар доведення знову перейшов на державу-відповіда-
ча, яка зобов’язана показати, що конкретно нею було зроблено 
залежно від серйозності питань, які стали об’єктом скарги...

...Суд підкреслює, що він повинен застосовувати ці правила 
в контексті системи захисту прав людини, встановленої держа-
вами-учасницями. Відповідно, ст. 26 повинна застосовуватися 
певною мірою гнучко і без зайвого формалізму... Суд також 
визнає, що принцип необхідності використання внутрішніх 
засобів захисту не є абсолютним і не може застосовуватися ав-
томатично. При вирішенні питання про те, чи було дотримано 
цей принцип, необхідно брати до уваги специфічні обставини 
кожної окремої справи... Це означає також, що необхідно реаліс-
тично враховувати не лише саму наявність правових засобів у 
правовій системі конкретної держави-учасниці, а й загальний 
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правовий і політичний контекст, в якому вони повинні діяти, 
рівно як і становище, в якому знаходяться Заявники»1.

Дії заявників, жертв, потерпілих у справі «Гонгадзе». Чи 
не єдиним можливим засобом захисту в цій справі було звер-
нення до відповідних державних органів з проханням захисту, 
допомоги, відновлення порушених прав. Ним заявники ско-
ристалися сповна:

– 14 липня 2000 р. п. Гонгадзе звертається до Генерального 
прокурора з проханням захистити його, знайти і покарати осіб, 
причетних до «морального терору», результат — відмова;

– 17 вересня 2000 р. заявниця (дружина п. Гонгадзе) звер-
тається до Московського РУ ГУ МВС України у м. Києві із за-
явою про зникнення чоловіка;

– 21 листопада 2000 р. заявниця звернулася до слідчого 
прокуратури по визнання її потерпілою, ідентифікацію тіла і 
коштовностей, призначення судово-медичної експертизи, ре-
зультат — відмова;

– 23 листопада 2000 р. заявниця звернулася до прокурора 
Київської області з проханням дозволити їй поховати тіло, 
якщо буде встановлено, що це її чоловік;

– 6 грудня 2000 р. заявниця звернулася до Генеральної про-
куратури за дозволом на участь у впізнанні тіла;

– 14 грудня 2000 р. заявниця звернулася до Генерального 
прокурора з проханням залучити на підставі Європейської 
конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах від 
1959 р. іноземних експертів до розслідування, результат — 
відмова;

– 12 січня 2001 р. — звернення заявниці до Генеральної про-
куратури з клопотанням визначити її потерпілою, результат — 
відмова;

– звернення (двічі) заявниці зі скаргою до Печерського суду 
на відмову у визнанні її потерпілою;

1 European Court of Human Rights. Reports of Judgments and Decisions. – 1996. – Vol. 
IV. – pp. 1210–1211.
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– 16 березня 2001 р. — звернення заявниці до Генерально-
го прокурора з клопотанням про ознайомлення з матеріалами 
справи, результат — відмова;

– оскарження представником заявниці відмови Генераль-
ної прокуратури у ознайомленні з матеріалами справи в Пе-
черському районному суді м. Києва, результат — відмова;

– 30 березня 2001 р. — звернення заявниці до Печерського 
районного суду м. Києва щодо бездіяльності слідчих — звер-
нення втрачено;

– 8 травня 2001 р. — звернення заявниці з клопотанням доз-
волити ознайомитись з матеріалами справи, результат — від-
мова;

– 18 травня 2001 р. — звернення заявниці до Генеральної 
прокуратури з клопотанням вказати, коли можна буде ознайо-
митися з матеріалами справи, відповідь: поки що передчасно 
про це говорити, слід чекати подальшого розслідування;

– 22 травня 2001 р. — звернення заявниці до Генеральної 
прокуратури з клопотанням залучити іноземних спеціалістів 
до розслідування, результат — відмова;

– 6 вересня 2001 р. представник заявниці звернулася з кло-
потанням ознайомитися з матеріалами судово-медичних ек-
спертиз і надати інформацію щодо закінчення попереднього 
слідства, відповідь: поки що це передчасно;

– 30 жовтня 2001 р. — звернення заявниці до Генеральної 
прокуратури з клопотанням надати їй інформацію щодо судо-
во-медичної експертизи, результат — відмова;

– 3 грудня 2001 р. — звернення заявниці до Печерського 
районного суду м. Києва з позовом до Генеральної прокуратури 
щодо відмови їй у ознайомленні з матеріалами справи, резуль-
тат — відмова; 

– 11 лютого 2002 р. — відмова заявниці в позові в Пе-
черський районний суд м. Києва до Генеральної прокуратури з 
приводу відмови останньої в дозволі ознайомитися з матеріа-
лами справи;

– 20 лютого 2002 р. — відмова заявникам у видачі свідоцтва 
про смерть п. Гонгадзе;
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– звернення представника матері загиблого до Генеральної 
прокуратури з проханням провести допит чотирьох міліціо-
нерів, причетних до справи — відповідь не було надано;

– 3 вересня 2002 р. — визнання Генеральним прокурором, 
що попереднє розслідування проводилось з порушенням зако-
нодавства України;

– 28 лютого 2003 р. — Генеральний прокурор розкритикував 
свого попередника за перешкоджання у здійсненні поперед-
нього розслідування;

– 15 серпня 2005 р. — заявниці було дозволено ознайомити-
ся з матеріалами кримінальної справи.

Таким чином, численні заяви заявниці направлялися, як 
того вимагає Конвенція і судова практика Суду, у відповідні ін-
станції. Не можна вказати на жодну її дію чи дію її представни-
ків, яка б не відповідала цим вимогам. Натомість, важко назва-
ти серед відмов заявниці таку, яка б відповідала положенням 
ЄКПЛ чи стандартам, визначеним судовою практикою Суду. 
Дії окремих вищих посадовців у державі чинилися з прямим 
нехтуванням заборонами навіть кримінального права. Інколи 
дії були настільки зухвалими, що на них здатні були б хіба що 
організатори і замовники злочину, і то лише в ситуації повної 
переконаності в їхній безкарності.

Позиція прокуратури у справі. а) Положення Конвенції: п. 
1 ст. 6, «Кожен має право на справедливий і публічний розгляд 
його справи упродовж розумного строку незалежним і безсто-
роннім судом, встановленим законом»...

б) Міжнародні документи: Декларація основних принципів 
правосуддя для жертв злочинів і зловживання владою, ООН, 
29 листопада 1985 р.:

«Генеральна Асамблея... 4. Закликає держави-члени вжити 
необхідних заходів щодо здійснення положень, що є в Деклара-
ції, і з метою обмеження згадуваної нижче віктимізації держав-
членів слід вжити зусилля: ...е) по сприянню оприлюдненню 
відповідної інформації, з тим, щоб забезпечити контроль з боку 
громадськості за діяльністю посадових осіб і установ, а також 
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іншим засобам підвищення здатності реагувати на проблеми 
суспільства.

...1. Під терміном «жертви» розуміються особи, яким індиві-
дуально чи колективно було завдано шкоди, включаючи тілес-
ні ушкодження або моральні збитки, емоційні страждання, ма-
теріальні збитки або суттєве обмеження їхніх основних прав у 
результаті дії чи бездіяльності, що порушують діючі національ-
ні кримінальні закони держав-членів, включаючи закони, що 
забороняють злочинне зловживання владою.

2. Відповідно до цієї Декларації та чи інша особа може вва-
жатися «жертвою» незалежно від того, чи було встановлено, 
арештовано, передано до суду, засуджено правопорушника, а 
також незалежно від родинних зв’язків між правопорушником 
та жертвою. Термін «жертва» у відповідних випадках включає 
близьких родичів чи утриманців безпосередньої жертви, а та-
кож осіб, яким було завдано збитків при спробі надати допо-
могу жертві, що перебуває у тяжкому стані, або запобігти вік-
тимізації.

…4. До жертв слід ставитися із співчуттям та поважати їхню 
гідність. Вони мають право на доступ до механізмів правосуд-
дя та якнайшвидшу компенсацію завданої шкоди відповідно до 
національного законодавства.

...6. Слід сприяти тому, щоб судові та адміністративні про-
цедури більшою мірою відповідали потребам жертв шляхом: а) 
надання жертвам інформації про їхню роль та про обсяг, термі-
ни проведення та перебіг судового розгляду та про результати 
розгляду їхніх справ, особливо у випадках тяжких злочинів, а 
також у випадках, коли вони надіслали запит про таку інфор-
мацію».

Принципи ефективного попередження і розслідування по-
зазаконних, свавільних і сумарних страт. Резолюція 1989/65 
Економічної і соціальної Ради ООН від 24 травня 1989 року:

«Економічна і Соціальна Рада,
...нагадуючи про те, що Генеральна Асамблея у своїй резо-

люції 33/173 від 20 грудня 1978 року висловила глибоку стур-
бованість повідомленнями з різних частин світу, які стосують-
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ся насильницького або недобровільного зникнення людей, і 
закликала уряди при одержанні таких повідомлень вживати 
відповідних заходів для пошуку таких осіб і проводити невід-
кладне і неупереджене розслідування.

...Розслідування ...16. Сім’ї покійних та їхні законні пред-
ставники сповіщаються про будь-яке слухання і будь-яку 
інформацію, яка стосується розслідування, і мають доступ 
до них, а також мають право надавати інші свідчення. Сім’я 
покійного має право наполягати на присутності під час роз-
тину медичного чи будь-якого іншого кваліфікованого 
представника. Після встановлення особи покійного дається 
оповіщення про смерть, і сім’я або родичі покійного негайно 
повідомляються. Тіло покійного передається їм після завер-
шення розсліду вання».

Рекомендація NR (96)4 Комітету міністрів Ради Європи 
«Про захист журналістів за умов конфліктів і тиску» від 3 травня 
1996 р.: «Принцип № 8. Захист і допомога. 1. Держави-члени ма-
ють дати вказівки своїм військовим і поліцейським силам нада-
вати журналістам необхідні та достатні захист і допомогу, якщо 
вони її потребують, і ставитися до них як до цивільних осіб.

2. Державам-членам не слід використовувати захист жур-
налістів як привід для обмеження їхніх прав.

...Глава B: Розслідування. Принцип 12. 1. За умов конфлік-
тів і тиску держави-члени повинні розслідувати всі інциденти з 
порушенням фізичної недоторканності журналістів, що відбу-
лися в межах їхньої юрисдикції. Їм слід піддавати належному 
розгляду повідомлення журналістів, ЗМІ й професійних ор-
ганізацій, які привертають увагу до таких інцидентів, і, за пот-
реби, вживати всіх відповідних подальших заходів.

2. Держави-члени мають застосовувати всі необхідні засоби, 
щоб притягти до відповідальності тих, хто стоїть за цими пору-
шеннями, незалежно від того, планувались, заохочувались чи 
здійснювались вони особами, які належать до терористичних 
або інших організацій, особами, які працюють на уряд чи інші 
органи державної влади, або за особами, які діють на власний 
розсуд».
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Резолюція 1244 (2001) Парламентської Асамблеї Ради Єв-
ропи «Виконання обов’язків і зобов’язань, взятих Україною 
при вступі до Організації»: «5. Асамблея закликає українські 
органи влади, особливо Президента, покінчити з практикою 
залякування і репресій опозиційних політиків і незалежної 
преси та вжити усіх необхідних заходів з метою припинення 
нападів і погроз на адресу журналістів та інших представників 
ЗМІ. Вона знову закликає відповідні органи української вла-
ди удосконалити загальні умови роботи ЗМІ, визначені у п. 5 
Резолюції 1239 (2001): і, оперативне та прозоре розслідування 
усіх випадків насилля та смерті журналістів»...

Резолюція 1346 (2003) Парламентської Асамблеї Ради Єв-
ропи «Виконання Україною своїх обов’язків та зобов’язань»: «3. 
...Асамблея закликає органи влади України продовжувати свою 
діяльність, а також зміцнювати співробітництво з Радою Європи 
задля забезпечення повної відповідності українського законо-
давства та практики правозастосування принципам і стандартам 
Організації, передусім стандартам, гарантованим ЄКПЛ, а та-
кож повної відповідності рішенням Суду у Страсбурзі щодо ін-
дивідуальних та загальних заходів, яких може вимагати Комітет 
міністрів. ...5. Асамблея... висловлює своє глибоке занепокоєння 
з приводу повільного поступу української влади у запроваджен-
ні принципів і стандартів Ради Європи, підтвердженням чого є:

і) відсутність результатів у притягненні до суду осіб, від-
повідальних за вбивство журналіста Гонгадзе;

...іv) практика систематичних доручень, які даються найви-
щою посадовою особою виконавчої влади Генеральній проку-
ратурі стосовно окремих кримінальних справ, зокрема тих, що 
стосуються журналістів;

v) численні випадки переслідування Генеральною прокура-
турою та Вищою радою юстиції суддів, які намагаються прий-
мати рішення відповідно до закону;

...6. Відповідно до цього Асамблея наполегливо спонукає ор-
гани державної влади України:

...іі) повністю здійснити реформування Генеральної проку-
ратури відповідно до принципів і стандартів Ради Європи та у 
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тісній взаємодії з відповідними органами Ради Європи реалі-
зувати Спільний план дій у частині реформування української 
прокуратури;

...11. Асамблея засуджує дуже часті випадки насильства 
щодо журналістів (найвідоміші з них — вбивства Георгія Гон-
гадзе у 2000 р. та Ігоря Александрова у 2001 р.) і низький відсо-
ток розкриття таких злочинів»...

Рекомендація NR (2003) 13 Комітету міністрів Ради Європи 
державам-членам «Про порядок надання інформації про роз-
гляди кримінальних справ через засоби масової інформації»:

«...Принцип 6. Регулярна інформація під час кримінального 
розгляду.

У контексті кримінального розгляду, який зачіпає суспіль-
ний інтерес, або іншого розгляду, який привернув суспільну 
увагу, судова влада і поліція повинні інформувати засоби ма-
сової інформації про свої дії, якщо це не порушує таємницю 
слідства і поліцейського розслідування або відкладає чи пере-
шкоджає закінченню розгляду. У кримінальних справах, роз-
гляд яких продовжується протягом тривалого строку, така ін-
формація повинна надаватися регулярно».

Резолюція 1466 (2005) Парламентської Асамблеї Ради Єв-
ропи «Про виконання обов’язків та зобов’язань Україною», 
5 жовтня 2005 року:

«...10. П’ять років після зникнення і вбивства журналіста Гон-
гадзе Парламентська Асамблея незадоволена, що після обвину-
вачення у березні 2005 року нібито безпосередніх виконавців 
вбивства, розслідування справи зупинилося, зокрема стосов-
но переслідування замовників і організаторів цього злочину. 
Парламентська Асамблея висловлює жаль з приводу того, що 
справа по звинуваченню тих, хто нібито виконав цей злочин, 
була відокремлена від головної справи і була кваліфікована як 
навмисне вбивство, вчинене групою осіб за попередньою змо-
вою, що виглядає як крок до виведення з-під відповідальності 
замовників та організаторів. На додаток, адвокат пані Гонгадзе 
був відсторонений від справи; не було проведено розслідуван-
ня щодо попереднього неефективного слідства; правоохоронні 
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органи не запобігли смерті колишнього міністра внутрішніх 
справ, який вчинив самогубство за підозрілих обставин, і не за-
тримали генерала Пукача, який, за підозрою, є тим, хто з’єднує 
виконавців та замовників злочину; та інше.

...13. Стосовно дотримання верховенства права та захисту 
прав людини Парламентська Асамблея закликає органи влади 
України:

...13.4. висловлюючи жаль з приводу того, що в реформі про-
куратури було зроблено крок назад, позначений конституцій-
ними змінами від грудня 2004 року...

...13.11. покращити демократичний контроль за правоохо-
ронними органами, продовжувати застосовувати політику аб-
солютної нетерпимості та забезпечити швидке, неупереджене 
й повне розслідування усіх випадків катувань та іншого нена-
лежного поводження, у тому числі кримінальне переслідуван-
ня та покарання винних у вчиненні таких дій; а також забезпе-
чити компенсацію жертвам або їхнім сім’ям;

...13.15. стосовно справи Гонгадзе, враховуючи обіцянку но-
вого керівництва розкрити цю справу та пред’явлення обвину-
вачення можливим виконавцям вбивства, вважати розсліду-
вання завершеним лише тоді, коли до суду відправлена одна 
справа, що включає обвинувачення усіх замовників, організа-
торів та виконавців цього злочину; розслідувати і, якщо необ-
хідно, притягнути до відповідальності винуватих у недоліках 
попереднього та поточного слідства у справі»...

Резолюція 1755 (2010) Парламентської Асамблеї Ради Єв-
ропи «Функціонування демократичних інституцій в Україні», 
4 жовтня 1010 року: «7.2. Реформа прокуратури: 7.2.1. нага-
дує, що Україна при вступі до Ради Європи взяла на себе таке 
зобов’язання: «роль та функції прокуратури будуть змінені 
(зокрема, щодо здійснення загального нагляду за законністю), 
що трансформує цю інституцію на орган, який відповідає стан-
дартам Ради Європи»; та висловлює свій жаль з приводу того, 
що це зобов’язання так і не було виконано;

7.2.2. підтверджує, що функція прокуратури України щодо 
загального нагляду суперечить європейським стандартам і що, 
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зокрема, через наявність цієї функції, вона має повноваження, 
які значно перевищують ті, що необхідні в демократичній дер-
жаві;

7.2.3. закликає органи влади та Верховну Раду якнайшвид-
ше ухвалити в тісних консультаціях з Венеціанською комісією 
закон про прокуратуру, який повністю відповідатиме європей-
ським стандартам і цінностям;

7.2.4. вважає, що зміни до Конституції є необхідними для 
позбавлення прокуратури функції загального нагляду та ре-
формування цього органу відповідно до зобов’язань, які взяла 
на себе Україна при вступі»...

в) Рішення Суду у справах: «Аксой проти Туреччини»: 
«...п. 98. поняття «ефективний засіб» додатково до відшкоду-
вання шкоди вимагає там, де це потрібно, ретельного і ефек-
тивного розслідування, яке забезпечує дієвий доступ до нього 
і яке здатне привести до виявлення і покарання відповідаль-
них осіб»; «Ассенов та інші проти Болгарії»: «п. 117. ...поняття 
«ефективні засоби захисту» включає, окрім ретельного і ефек-
тивного розслідування, якого вимагає стаття 3, реальний до-
ступ заявника до процедури розслідування і виплату належної 
компенсації»; «Чакічі проти Туреччини»: «п. 113. Враховуючи 
суттєве значення прав, що розглядаються, — права на захист 
життя і права не зазнавати катувань і неналежного поводжен-
ня — стаття 13 покладає на Держави, без шкоди для всіх інших 
засобів захисту, які допустимі за внутрішньодержавним пра-
вом, обов’язок провести ретельне і ефективне розслідування, 
яке може привести до виявлення і покарання відповідальних 
осіб і яке передбачає реальний доступ заявника до процедури 
розслідування»; «Ергі проти Туреччини»: «... п. 98. …Поняття 
«ефективні засоби захисту» по смислу статті 13 включає, ок-
рім виплати належної компенсації, ретельне і ефективне роз-
слідування, яке може привести до виявлення і покарання від-
повідальних осіб і яке передбачає реальний доступ родичів до 
процедури розслідувань. Вимоги статті 13, які розглядаються в 
цьому світлі, є більш широкими, ніж процесуальний обов’язок 
провести належне розслідування, яке стаття 2 покладає на дер-



593

2. Критерії та стандарти застосування ст. 2 ЄКПЛ

жаву»; «Кайя проти Туреччини»: «У тому випадку, коли родичі 
заявляють скаргу про відповідальність представників Держави 
за незаконне позбавлення життя особи, поняття ефективних 
засобів захисту у контексті статті 13 включає, окрім виплати 
належної компенсації, ретельне і ефективне розслідування, яке 
може привести до виявлення і покарання відповідальних осіб 
і яке передбачає реальний доступ родичів до процедури роз-
слідування ». Вимогу реального доступу заявника (родичів за-
гиблого) до процедури розслідування Суд повторив у справах: 
«Яша проти Туреччини», п. 114; «Бюйюкдач проти Туреччини», 
п. 67; «Ільхан проти Туреччини», п. 97; «Велікова проти Бол-
гарії», п. 89; «Салман проти Туреччини», п. 121; «Баті та інші 
проти Туреччини», п. 137, в якій він, зокрема, ще раз підкреслив: 
«При проведенні розслідування і при оцінці його результатів, з 
метою забезпечення відповідальності властей не лише в теорії, 
а й на практиці, необхідний елемент громадського контролю. 
Ступінь громадського контролю може варіюватися залежно від 
справи. Проте, в усіх справах заявник повинен мати ефектив-
ний доступ до процедури розслідування» та ін.

3. Дії прокуратури у справі
– після 14 липня 2000 р. у відповідь на прохання п. Гон-

гадзе «здійснити заходи для його захисту» Генеральний про-
курор «надіслав листа до обласної прокуратури м. Львова, де 
п. Гонгадзе мав офіційну реєстрацію місця проживання (про-
писку)». Прокурор діяв згідно з радянським правопорядком, 
коли прописка була передумовою дотримання певних прав 
людини. Фактично, він керувався не правовими актами неза-
лежної України (на це слід звернути увагу, оскільки і далі Гене-
ральна прокуратура обиратиме правові акти на свій розсуд, як 
правило, для обґрунтування своїх неправомірних дій), а пра-
вовими актами ще радянського періоду, такими, як Постанова 
Ради Міністрів СРСР від 28 серпня 1974 р., якою затверджено 
Положення про паспортну систему в СРСР, Постанова Ради 
Міністрів СРСР від 28 серпня 1974 р. «Про деякі правила про-
писки громадян» та ін. (більшість з яких в переважній частині 
своїх положень були під грифом «не для друку»).
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Щоб обґрунтувати своє вибіркове ставлення до законодавс-
тва України в прокуратурі можуть заперечити, що право на такі 
дії їм давала Постанова Верховної Ради України від 12 вересня 
1991 р. (№ 1545-ХІІ) «Про порядок тимчасової дії на тери-
торії України окремих актів законодавства Союзу РСР». Але, 
по-перше, ця постанова давала дозвіл лише «з питань, які не 
врегульовані законодавством України, за умови, що вони не 
суперечать Конституції і законам України». У прокуратурі не 
могли не знати, що до цього часу навіть у найбільш «зацікавле-
них» у прописці законодавчих актах, як то Кодекс законів про 
працю України, Кодекс України про адміністративні правопо-
рушення та ін., згадка про «прописку» була вилучена як така, 
що порушує права людини. По-друге, прокуратура мала б пова-
жати хоч би Конституцію України, норми якої, як встановлено 
у ст. 8, «є нормами прямої дії», ст. 33 якої замість «прописки» 
встановлює: «Кожному... гарантується... вільний вибір місця 
проживання».

Враховуючи трагічні наслідки в цій справі, нехтування про-
куратурою вимог законодавства і Конституції (зокрема, від-
правка доручення для реагування в місце, про яке не просив 
заявник) вимагає ретельного і ефективного розслідування на 
предмет виявлення, чи була це недбалість, халатність чи дії, які 
тягнуть за собою якщо не кримінальну, то дисциплінарну від-
повідальність.

– 1 вересня Генеральна прокуратура повідомила п. Гонгадзе 
про відсутність підстав для прийняття за його листом рішення 
відповідно до ст. 52-1 Кримінально-процесуального кодексу. 
Відповідь прокуратури містить грубе порушення закону. Адже 
у ст. 52-1 йдеться про те, що «Орган дізнання, слідчий, прокурор 
або суд, одержавши заяву чи повідомлення про загрозу безпеці 
особи, зазначеної у частині другій цієї статті, зобов’язані пере-
вірити цю заяву (повідомлення) і у строк не більше, ніж три 
доби, а у невідкладних випадках — негайно прийняти рішення 
про застосування або відмову в застосуванні заходів безпеки».

Отже, перевірити заяву — це, як перебачає ЄСПЛ, означає 
провести розслідування і оцінку обґрунтованості заяви. Заяв-
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ник повідомляв про загрозу йому в м. Києві, зокрема в місцях 
роботи, проживання і відповідних їм місцях пересування. Про-
куратура свідомо відправила запит заявника в м. Львів, де він не 
проживав і де, зрозуміло, не було зазначених заявником місць 
і вулиць. Про те, що керівництво прокуратури республіки зну-
щається над заявником, мав знати прокурор м. Львова, а отже, 
за сприяння цьому знущанню має понести відповідальність.

Генеральна прокуратура не мала права писати «відповідно 
до ст. 52-1 КПК», оскільки тут було явне порушення цієї статті. 
Лист п. Гонгадзе відправив 14 липня 2000 р., а відповідь була 
підготовлена 1 вересня 2000 р., тобто пройшло трохи менше 
50 днів. А закон дає лише три доби, а у невідкладних випад-
ках вимагає негайного прийняття рішення. За час, що сплинув 
з вини прокуратури, організатори вбивства мали можливість 
повністю його спланувати, підготувати і запустити в дію ме-
ханізм виконання. Хто понесе таку, явно не лише моральну, 
відповідальність? Міжнародне право тлумачить такі дії і без-
діяльність залежно від ситуації як потурання, спонукання, 
заохочування і т. п. до злочину і вимагає в подібних випадках 
окрім цивільної відповідальності там, де для цього є підстави, 
притягнення до кримінальної відповідальності як за вчинення 
особливо тяжкого злочину (Декларація про захист усіх осіб від 
насильницького зникнення, 18 грудня 1992 р.: ст. 4 «Будь-які 
акти насильницького зникнення є злочином за кримінальним 
правом, яке передбачає відповідні заходи покарання з ураху-
ванням його надзвичайно тяжкого характеру»; ст. 5 «Окрім 
застосування кримінальних санкцій, насильницькі зникнення 
тягнуть за собою цивільну відповідальність осіб, винних у їхнь-
ому здійсненні, цивільну відповідальність держави або держав-
них органів, які організували такі зникнення, дали на них згоду 
чи потурали їм, без шкоди для міжнародної відповідальності 
цієї держави відповідно до принципів міжнародного права»).

– 16 вересня п. Гонгадзе викрали, а 17 вересня його дру-
жина подала заяву про зникнення її чоловіка, а вже 18 вере-
сня прокуратура розпочала розслідування, правда, за фактом 
умисного вбивства. Чому так? Адже не кожний факт зникнен-



596

Європейський суд з прав людини. Судова практика

ня завершується вбивством. Акти міжнародного права (див., 
наприклад, Міжнародну конвенцію для захисту всіх осіб від 
насильницьких зникнень) говорять у таких випадках, що на-
сильницьке зникнення може завершитися арештом, затриман-
ням, викраденням, позбавленням свободи в будь-якій формі 
і, насамкінець, вбивством. У цьому разі прокуратура зразу ж 
розпочала з убивства. Очевидно володіла відповідною інфор-
мацією. Чому ж тоді факт приховування такої інформації ніко-
ли не розслідувався?

– Заявниця стверджує, що перший слідчий прокуратури 
здійснював серйозне розслідування, зокрема цей висновок 
вона робить на підставі її поінформованості (щодо допиту осіб, 
обшуку місць та ін.), але його зразу ж прокуратура замінила, не 
пояснивши причин заміни.

– Далі починається період розслідування, протягом якого 
мали місце не просто дії, що суперечать стандартам судової 
практики Суду, а зухвале нехтування цими стандартами (а 
можливо тут була елементарна професійна некомпетентність, 
що також не знімає відповідальності).

Розпочавши 18 вересня 2000 р. розслідування за фактом 
умисного вбивства п. Гонгадзе, прокуратура відмовляє заявни-
ці (дружині) у визнанні її потерпілою і визнає її такою лише 
29 листопада 2000 р. Втім це не полегшило статусу заявниці, 
для неї залишається обмежений доступ до інформування про 
хід розслідування, до ідентифікації тіла і коштовностей, до су-
дово-медичної експертизи та ін. Натомість, стандарти ЄСПЛ з 
цього приводу досить прості і зрозумілі: «Поняття “потерпіла 
сторона” є синонімом ”жертва”» («“Санді таймс” проти Спо-
лученого Королівства», ст. 50); «У випадку смерті заявника під 
час провадження у справі його спадкоємці, в принципі, можуть 
клопотатися, у свою чергу, про одержання статусу «жертви» пе-
редбачуваного порушення в якості його законного наступника, 
а в деяких випадках і від свого власного імені» («Девеєр проти 
Бельгії»); «У багатьох випадках Суд визнавав за батьками, дру-
жиною (чоловіком) або дітьми померлого заявника здатність 
замінити останнього собою... Завжди мова йшла про близьких 
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членів сім’ї» («Шерер проти Швейцарії»); «Спадкоємці помер-
лого заявника можуть переслідувати інші, ніж матеріальні інте-
реси, заявляючи про бажання підтримувати скаргу. Справи, які 
розглядають у Суді, мають також і моральне значення, і близь-
кі родичі заявника можуть мати законний інтерес слідкувати 
за тим, щоб рішення було винесено навіть після смерті заявни-
ка. Справа полягає так a fortiori (ще більш вагомо), якщо, як у 
цій справі, центральне питання, порушене справою, переважає 
особистісні інтереси заявника і його спадкоємців тією мірою, 
якою вона може зачіпати інших осіб. Якщо за таких обставин 
потенційний спадкоємець побажає підтримати скаргу, не мож-
на сказати, що питання було вирішено або що з інших причин 
більше не обґрунтовується продовження розгляду скарги» 
(«Мальхус проти Чеської Республіки»); «Вирішення питання 
про те, чи є родич жертвою, буде залежати від існування особ-
ливих факторів, які надають стражданням заявника масштаб і 
характер, відмінні від емоційних переживань, які можна роз-
глядати як неминуче завдані родичам жертви тяжкого пору-
шення прав людини. Відповідну роль відіграє ступінь сімейної 
родинної спорідненості; в такому контексті певне значення бу-
дуть мати... ті моменти, свідком яких цей член сім’ї був у період 
подій, що обговорюються, ступінь участі цього члена сім’ї у 
спробах одержати інформацію відносно особи, що зникла, і те, 
яким чином власті реагували на ці питання. Суд також нагадує, 
що суть такого порушення полягає не стільки в самому факті 
«зникнення» члена сім’ї, скільки в реакції властей та їхньому 
ставленні до ситуації, що виникла, коли довели до їхнього відо-
ма про цей факт. Щодо останніх, їх особливо стосується те, що 
родич може прямо заявити, що є жертвою дій властей» («Чакічі 
проти Туреччини»).

Отже, відмова дружині п. Гонгадзе у визнанні її потерпілою 
суперечить положенням ЄКПЛ і судовій практиці Суду і за це 
відповідні працівники прокуратури мали понести відповідаль-
ність (те, що вона згодом була визнана потерпілою, відпові-
дальності не знімає хоча б тому, що страждання, які пережи-
ла заявниця, були з вини працівників прокуратури). Не поніс 
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відповідальності Генеральний прокурор за те, що дезінформу-
вав заявницю і громадськість 8 грудня 2000 р., заявивши, що 
дослідження ДНК неможливе через хворобу матері загиблого 
(заява, що «його неправильно зрозуміли», ситуацію не змінює 
та й по суті є неправдивою).

Заборона заявниці брати участь у впізнанні тіла, після того 
як вона впізнала коштовності на ньому, є грубим нехтуванням 
її правом, і винні мали понести відповідне покарання (чого 
також не сталося). Чи не тому Генеральний прокурор зробив 
заяву, що знайдене тіло не належало п. Гонгадзе (а через трива-
лий час заявив про протилежне), щоб прокуратура відмовила 
заявниці у процедурі впізнання трупа? 

І вже зовсім незрозумілою є відмова 18 грудня 2000 р. Гене-
ральної прокуратури задовольнити клопотання заявниці (від 
14 грудня) залучити до розслідування іноземних експертів 
відповідно до Європейської конвенції про взаємну допомогу у 
кримінальних справах від 1959 р. Чому прокуратуру так наля-
кала ця Конвенція? Адже Україна ратифікувала її ще 11 берез-
ня 1998 р., а з 9 червня 1998 р. вона вступила для неї в силу. 
Невже спрацювала стара звичка вибирати із законодавства те, 
що звичніше, простіше, зрозуміліше, що піднімає прокуратуру 
над суспільством і що робить жертву незахищеною? Вбачаться, 
що тут істина схована дещо глибше. Так, дійсно, ніщо не стояло 
на заваді прокуратурі застосувати цю Конвенцію, адже за Кон-
ституцією вона стала частиною законодавства України і навіть 
мала перед відповідними правовими актами пріоритет. Але за 
положеннями ЄКПЛ тоді слід надавати другій стороні якнай-
ширшу допомогу (ст. 1) у проведенні експертизи, вона могла 
б відмовитися брати участь у допомозі зі свого боку, встано-
вивши, що правопорушення є політичним (ст. 2), допомагаю-
чи в експертизі друга сторона керувалася б при цьому своїм 
законодавством (ст. 3), а не тим, що їй направить українська 
прокуратура і т. д. А найголовніше, експертиза могла б довести 
причетність до вбивства правоохоронних органів (у тому числі 
і прокуратури), що аж ніяк не входило в плани українського 
розслідування. Тут керувалися лише одним бажанням: зроби-
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ти все, щоб ситуація не вийшла з-під контролю, з-під власного 
розслідування.

Але це ставило прокуратуру лише в ситуацію, коли була 
очевидна її безпорадність, професійна некомпетентність і 
заангажованість, упередженість. 15 грудня 2000 р. Генераль-
ний прокурор робить заяву, що «тіло не належало п. Гонгад-
зе» (очевидно так показала українська експертиза), а 10 січня 
2001 р., посилаючись на іноземну експертизу, — що тіло на 
99,64 % належало п. Гонгадзе. І тут же (12 січня) повідомля-
ють заявниці про скасування постанови про визнання її по-
терпілою. Про те, що таке рішення грубо суперечило судовій 
практиці Суду, йшлося раніше. Але чому і до сьогодні ніхто 
не поніс відповідальності за таку наругу, жорстоке поводжен-
ня з потерпілими, залишається запитанням, на яке українське 
правосуддя має дати відповідь. Строк давності тут не повинен 
спрацювати.

Завзятість працівників прокуратури варта іншого засто-
сування, а їхня зухвалість у ставленні до закону, впертість в 
ігноруванні громадської думки ще чекає на свою оцінку, в тому 
числі й правову. 5 січня 2001 р. суд Печерського району м. Киє-
ва зобов’язує Генеральну прокуратуру надати заявниці статус 
потерпілої, а вже 17 січня Генеральна прокуратура їй у цьому 
статусі відмовляє…

25 січня Парламентська Асамблея Ради Європи приймає 
резолюцію 1239 (2001), якою фактично заганяє прокуратуру 
в глухий кут, позбавляючи її нових маневрів для правопору-
шення. У резолюції, зокрема, зазначалося: «Заходи, що вжи-
ваються українськими органами влади та Верховною Радою 
(парламентом) щодо розслідування зникнення журналіста 
Георгія Гонгадзе, та їхні зусилля щодо належної оцінки дій всіх, 
хто причетний до цього, слід вважати своєрідною перевіркою 
свободи вираження поглядів та переконань і функціонуван-
ня парламентської демократії в Україні. Асамблея висловлює 
занепокоєння з приводу затягування розгляду цієї справи Ге-
неральною прокуратурою України. Різні результати розсліду-
вань, що проводилися Генеральною прокуратурою та Тимча-
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совою слідчою комісією Верховної Ради, спричинили кризу 
довіри між виконавчою владою та парламентом.

...Твердження щодо причетності українських органів влади 
до зникнення п. Гонгадзе може мати дуже серйозні наслідки 
для функціонування українських інститутів влади.

...Асамблея звертається до відповідних органів влади Украї-
ни вжити... наступних дій: ...невідкладне і прозоре розслідуван-
ня усіх випадків насильства і смерті журналістів;

...Що стосується безпосередньо справи п. Гонгадзе, Асамб-
лея звертається до українських органів влади з вимогою:

і) встановити час і точні причини смерті особи, чий труп 
знайдено поблизу Таращі;

іі) провести невідкладне, повне і прозоре розслідування сто-
совно зникнення чи смерті п. Гонгадзе та якомога швидше пові-
домити про результати цього розслідування;

ііі) встановити точні причини і умови зникнення чи смерті 
п. Гонгадзе та притягти до відповідальності винних за вчинен-
ня цього злочину;

іv) наполягати на тому, щоб Тимчасова слідча комісія Вер-
ховної Ради (парламенту) України діяла якомога швидше і ре-
тельніше;

v) наполягати на тому, щоб виконавча влада надавала допо-
могу, але не втручалася в проведення жодного розслідування;

vі) поважати права родичів потерпілого, у тому числі їхнє 
право бути потерпілою стороною у справі п. Гонгадзе.

...Асамблея вважає, що, якщо буде звернення Верховної Ради 
України з проханням про надання допомоги, Рада Європи має 
забезпечити... незалежну експертизу для встановлення точного 
часу та причин смерті особи, чий труп знайдено поблизу Тара-
щі, у тому числі новий аналіз ДНК цього тіла».

Асамблея настільки детально роз’яснила прокуратурі, яким 
має бути розслідування, що жодного заперечення цьому вона 
не спроможна була зробити. До того ж 9 лютого 2001 р. Пе-
черський районний суд м. Києва визнав відмову Генеральної 
прокуратури у наданні статусу потерпілих неправомірною (пе-
ред цим прокуратура під тиском неспростовних фактів визна-
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ла 26 січня 2001 р. заявницю та матір загиблого потерпілими, 
але, захищаючи честь мундира, подала апеляцію на рішення 
Печерського суду, тобто не прямо, так опосередковано продов-
жувала чинити опір розслідуванню).

Усі подальші дії прокуратури зводяться до одного — відмови 
заявниці в ознайомленні з матеріалами справи, результатами 
експертизи, в залученні професіоналів до розслідування і т. д. 
Виходячи з того, що прокуратура повідомила заявниці 30 жов-
тня 2001 р., що її буде ознайомлено з матеріалами справи, 
«коли винну у скоєнні злочину особу буде знайдено», і беручи 
до уваги професіоналізм працівників прокуратури, можна при-
пустити, що вони планували надати таку інформацію через не 
одне десятиріччя. Тобто вимога Парламентської Асамблеї Ради 
Європи провести «невідкладне і прозоре розслідування» про-
куратуру зовсім не обходила.

Те, що новий Генеральний прокурор (як покаже практика, дії 
його будуть не менш суперечливими щодо положень законо-
давства) констатував, що прокуратура порушувала законодав-
ство, підроблювала документи, непрофесійно вела розслідуван-
ня — ні для кого в Генеральній прокуратурі наслідків у вигляді 
кримінального покарання не потягло. Винним в усьому визна-
ли прокурора м. Таращі, але щоб він особливо не ображався, то 
всупереч вимогам стандартів судової практики ЄСПЛ, поши-
рили на нього амністію і звільнили від покарання.

У цій справі очевидно, що прокуратура основну критику 
взяла на себе і тим самим відволікла увагу від замовників і ор-
ганізаторів убивства, які могли бути не лише серед представ-
ників правоохоронних органів. Останні це добре зрозуміли і 
фактично сприяли тому, щоб основні дійові особи і виконав-
ці вбивства журналіста особливо не постраждали, а то і були 
відзначені державою. Тут не була винятком і Генеральна про-
куратура. В такому випадку ще раз слід нагадати положення 
з рішення Суду «Гонгадзе проти України»: «Прогалини у роз-
слідуванні, які підривають його здатність встановити причину 
смерті або відповідальних осіб, чи то прямих виконавців, чи 
то тих, хто замовив або організував злочин, створюють ризик 
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недотримання такого стандарту», а отже, мова йде про пору-
шення ст. 2 ЄКПЛ; і положення зі справи «Абдюлсамет проти 
Туреччини»: «Коли агента держави звинувачують у злочинах, 
пов’язаних з катуванням і неналежним поводженням, відсут-
ність часових рамок для кримінальної процедури і винесення 
вироку, а також неможливість одержання амністії або помилу-
вання є надзвичайно важливим для ефективного засобу право-
вого захисту».

Це саме нагадування стосується і колишніх працівників і 
високих посадовців МВС України, які досить зухвало дивили-
ся на можливість кримінального покарання, коли надавали 
неправдиву інформацію про те, що за п. Гонгадзе стежили не 
їхні працівники, а в них лише викрав хтось номери автомобіля 
(п. 13 справи); коли свідомо дезінформували потерпілих і гро-
мадськість, стверджуючи, що знайдене тіло перебувало в ґрунті 
два роки (п. 22); коли діяли в такий самий спосіб, заявляючи, 
що п. Гонгадзе вбили два наркомани, які вже померли (п. 50); 
коли заарештованого міліціонера Г., ймовірно причетного до 
вбивства п. Гонгадзе (за прикладом прокуратури, яка зробила 
винним прокурора м. Таращі), катували, а потім ймовірно вби-
ли, а щоб сліди не були розкриті під час розслідування, труп 
оперативно кремували (таким чином вдалося приховати, кого 
звинувачував вбитий «із співробітників міліції та посадовців 
вищого рівня у викраденні та вбивстві п. Гонгадзе», пп. 76–77) 
і т. д. Такі протизаконні дії МВС України можна продовжувати 
називати. Мабуть, ліпше обмежитися нагадуванням про від-
сутність строку давності, амністії і помилування в цій справі.

На жаль, не кращим чином виглядає в цій справі і націо-
нальний суд, який нерідко покривав протиправні дії праців-
ників прокуратури: відмова заявниці вести розслідування 
прозоро (п. 46 справи); ігнорування заяви заявниці щодо без-
діяльності слідчих і, більше того, втрата заяви (п. 56 і п. 60); 
відмова заявниці в розгляді скарги на дії прокуратури (п. 62), 
звільнення за амністією особи, яка за європейськими стандар-
тами і за положеннями ЄКПЛ не підпадала під амністію (оче-
видно, Конвенція мала вищу юридичну силу, ніж відповідний 
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указ), звільнення заарештованого, головного підозрюваного у 
вбивстві п. Гонгадзе, що привело до подальших пошуків його 
майже сім років і т. п.

Сумно, але не показово діяв Уряд як сторона в судочинстві 
ЄСПЛ. Як свідчить судова практика Суду, здебільшого держа-
ви захищають свою правову систему, свій правовий порядок, 
свою правову культуру в Суді, доводять, що їхня правова сис-
тема в захисті прав людини нічим не поступається ЄКПЛ. Але 
коли вони бачать, що це не так, ідуть на поступки, досягають 
дружнього врегулювання з жертвою, шукають інших можли-
востей в захисті прав і свобод людей, які знаходяться у межах 
їхньої юрисдикції. Але є і такі випадки, коли Уряд вперто доби-
вається неприйнятності справи лише на підставі того, що він за-
хищає неправильно зрозумілі інтереси своєї держави. На жаль, 
в таких випадках представники держави не усвідомлюють, що 
захист прав людини і є саме той, потрібний державний інтерес. 
Таке хибне розуміння державних інтересів нерідко властиво 
молодим незалежним державам. які в недавньому минулому 
страждали від тоталітарних режимів. Вони вже захоплені май-
бутніми перспективами розбудови демократичних суспільств, 
але хочуть це зробити старими методами, не торкаючись оре-
олу «непогрішності» державних структур, високих державних 
посадовців і навіть простих державних агентів, якщо вимоги їх-
ньої відповідальності зачіпають основи звичної системи. Лак-
мусовим папірцем в таких ситуаціях є права людини.

У справі «Гонгадзе проти України» Уряд не пройшов, як то 
личить демократичній державі, перевірки на демократичність, 
на наявність верховенства права. На час виникнення справи 
хіба що в Уряді не знали, що законодавство в Україні (особливо 
кримінальне і кримінально-процесуальне) радянського періо-
ду з тенденціями обмеження прав людини, а не їхнього захисту; 
що прокуратура в країні не реформована і для неї захист прав 
людини — це те, що вона розуміє під такими правами, а не те, 
що вони становлять по суті; що міліція укомплектована про-
фесійно непідготовленими співробітниками, серед яких мож-
на було знайти і таких, що розуміли права людини як вигадки 
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невдах і ображених; що суд, фактично, залишився радянським, 
коли суддя зустрічав прокурора, посадовця з міліції чи навіть 
простого слідчого по стійці «струнко»; що врешті-решт у країні 
починає складатися тенденція, що права людини мають дві 
сторони: для Європи, де потрібні відповідні заяви, декларації 
і обіцянки, і для внутрішнього вжитку, де знай, цвіркуне, свій 
припічок.

Очевидно, все це Уряд знав, але у справі керувався іншими 
принципами. Наскільки серйозно Уряд поставився до справи 
говорить хоча б те, що він навіть не з’ясував точно, коли проку-
ратура розпочала розслідування за фактом умисного вбивства 
(п. 17 справи). Практично всі заяви Уряду зводились до вип-
равдання дій правоохоронних органів і пошуку вини у діях по-
терпілих.

Уряд заявляє, що ще 6 липня 2001 р. тіло загиблого знаходи-
лось у Київському бюро судово-медичних експертиз, «оскільки 
вирішення питання про поховання залежить виключно від ма-
тері загиблого та заявниці» (п. 53). Важко зрозуміти таку заяву 
Уряду, коли він чудово знав, що навіть «20 лютого 2002 року 
державний орган реєстрації актів цивільного стану м. Львова 
відмовив у видачі свідоцтва про смерть п. Гонгадзе у зв’язку з 
відсутністю будь-яких документів, які б підтверджували його 
смерть» (п. 63).

Не маючи жодних аргументів у відповідь на звинувачення 
заявниці, Уряд наполегливо твердив, що заява не може бути 
визнана прийнятною через недотримання правила 6 місяців 
подачі заяви. При цьому навіть не ставив перед собою питання 
з’ясувати, а коли ж все-таки починало діяти це правило. Ось і 
виходили такі казуси: заявниця стверджувала неспроможність 
держави захистити життя її чоловіка, «уряд стверджував, що 
відмова Генеральної прокуратури взяти до уваги скаргу чолові-
ка заявниці щодо загроз його життю була надіслана пані Гон-
гадзе 1 вересня 2000 року, тобто більше, ніж за шість місяців до 
подачі заяви до Суду».

По-перше, Уряд чудово знав, що лист було відправлено 
п. Гонгадзе, а не його дружині, і дізнатися про нього вона мог-



605

2. Критерії та стандарти застосування ст. 2 ЄКПЛ

ла значно пізніше. По-друге, навіть якби заявниця знала про 
цей лист і звернулася до ЄСПЛ, то Уряд наполягав би на виз-
нанні заяви неприйнятною, як це він послідовно робить, через 
невикористання національних засобів правового захисту. По-
третє, чому заявниця повинна була скаржитися після 1 вере-
сня 2000 р. про незахист життя її чоловіка, якщо ще в 2002 р. 
держава заявляла їй про відсутність будь-яких документів, які 
б підтверджували смерть її чоловіка?

І таких по-перше, по-друге, по-третє до позиції Уряду мож-
на вказати достатньо. Коли постає завдання будь-якою ціною 
захистити честь мундира можновладців (у справі про це сказа-
но м’якше: «Уряд не погодився, що порушення статті 3 ЄКПЛ 
було спричинене поведінкою будь-якого державного органу»), 
тоді не слід говорити про те, що цей Уряд здатний захищати 
права людей, які перебувають під його юрисдикцією.

Такий Уряд здатний робити лише подібні заяви: «поза ро-
зумних сумнівів» не було жодних доказів того, що держава 
відповідальна за порушення права чоловіка заявниці на жит-
тя (п. 160), розслідування у справі було достатньо ефективним 
(п. 173) та ін.

Натомість ЄСПЛ мав інший погляд на справу: заявни-
ця використала засіб захисту у справі, але через затримки та 
прогалини у кримінальному провадженні вона подала заяву 
до Суду через два роки після зникнення її чоловіка, у той час 
коли провадження ще тривало (п. 156); інформація по справі 
була суперечливою, що створювало стан невпевненості, ця не-
впевненість також підтверджувалось тим фактом, що останню 
експертизу тіла було проведено у вересні 2005 р. (п. 157); ос-
танні події у справі засвідчують високий ступінь вірогідності 
того, що посадові особи правоохоронних органів брали участь 
у зникненні та вбивстві п. Гонгадзе (п. 166); незважаючи на те, 
що у листі п. Гонгадзе було ясно вказано на незрозумілий ін-
терес, який до нього виявили співробітники правоохоронних 
органів, відповідь Генеральної прокуратури була не тільки 
формальною, а й, вочевидь, мала ознаки недбалості (п. 169); 
той факт, що імовірні злочинці, два з яких на той час займали 
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посади у правоохоронних органах, були встановлені і обвину-
вачені у викраденні та вбивстві журналіста через кілька днів 
після зміни керівника держави, створює серйозні сумніви щодо 
реального бажання державних органів здійснювати належне 
розслідування справи (п. 170); суд вважає, що факти цієї спра-
ви демонструють, що під час розслідування до грудня 2004 р. 
органи державної влади були здебільшого зайняті доведенням 
того, що державні посадові особи вищого рівня не брали участі 
в цій справі, а не у встановленні істини щодо обставин зник-
нення та смерті чоловіка заявниці (п. 179); державні органи 
категорично відмовлялися надати заявниці повний доступ до 
матеріалів справи, ставлення слідчих органів до заявниці та її 
сім’ї дійсно завдало серйозних страждань, які прирівнюються 
до принижуючого гідність поводження всупереч ст. 3 ЄКПЛ 
(пункти 185–186); державні органи були зобов’язані провести 
ефективне розслідування обставин вбивства чоловіка заявни-
ці, Суд вирішує, що заявниця була позбавлена ефективних за-
собів захисту щодо смерті її чоловіка і т. д. 

Отже, у підсумку Суд відхилив спроби Уряду визнати спра-
ву неприйнятною і постановив, що мало місце порушення ста-
тей 2 (право на життя), 3 (заборона катування) і 13 (право на 
ефективний засіб юридичного захисту) ЄКПЛ. Але уважне 
прочитання рішення Суду показує, що воно є лише першим 
кроком у цій справі. Констатація Судом (в п. 198) того, що 
мало місце «безрезультативне розслідування смерті чоловіка 
позивача», цілком зрозуміло, поставила перед державою вимо-
гу досягти остаточного результату в розслідуванні. Далі, коли 
Суд говорить про зобов’язання держави провести ефективне 
розслідування обставин вбивства, то, очевидно, він не обмежує 
це зобов’язання тільки пошуком безпосереднього вбивці. 

У частині визнання порушення в цій справі ст. 13 ЄКПЛ Суд 
керувався тим, що «вимоги статті 13 є ширшими, ніж обов’язок 
проводити розслідування, вказаний у ст. 2 Конвенції» (п. 192). 
Стаття 13 Конвенції особливо акцентує увагу на випадках, 
«якщо таке порушення було вчинене особами, які здійснювали 
свої офіційні повноваження».
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Як бути в подібній ситуації, Суд чітко визначив, вкотре 
повторивши стандарт своєї судової практики: «Для того, щоб 
розслідування стверджуваного незаконного вбивства за участі 
представників держави було ефективним, здебільшого неза-
лежність осіб, які здійснюють розслідування, від тих, хто брав 
участь у злочині, повинна вважатись за необхідність. Прогали-
ни у розслідуванні, які порушують його здатність встановити 
причину смерті або відповідальних осіб — чи то прямих вико-
навців, чи то тих, хто замовив або організував злочин, створю-
ють ризик недодержання такого стандарту» (п. 176).

Отже, Суд формулює дві основоположні вимоги до того, 
щоб розслідування було ним визнане ефективним: 1) незалеж-
ність тих, хто проводить розслідування; і 2) розслідування є 
завершеним, якщо встановлена причина смерті і виявлені від-
повідальні особи: а) виконавці, б) організатори, в) замовники. 
Щодо першої вимоги Суд деталізував стандарти своєї багатої 
судової практики. В одних справах (як «Баті та інші проти Ту-
реччини») він відсилає до Стамбульського протоколу, де такі 
стандарти перераховані досить детально, в інших — зазначає 
окремі зі стандартів, як-то громадський контроль за розсліду-
ванням, відсторонення від службових обов’язків державних 
агентів, щодо яких ведеться розслідування, відсутність часо-
вих меж для кримінальної процедури, неможливість амністії 
чи помилування винних та ін. Головне, що в ситуаціях, до яких 
причетні правоохоронні органи, а саме так було у цій справі, 
вони не можуть проводити розслідування, а для цього має бути 
створена спеціальна Комісія з розслідування, з усіма необхід-
ними для цього повноваженнями. Інакше, як показує практика, 
правоохоронні органи не здатні провести об’єктивне розсліду-
вання щодо протиправних дій своїх же посадових осіб.

Здебільшого справи завершуються пошуком безпосередніх 
вбивць. Але в цій справі Суд встановив, що справа може бути 
визнана завершеною, якщо будуть встановлені як виконавці, 
так і організатори і замовники вбивства.

У своїй Резолюції 1466 (2005) від 5 жовтня 2005 року Пар-
ламентська Асамблея Ради Європи заявила, що вважатиме 
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розслідування завершеним лише тоді, коли до суду відправ-
лена одна справа, що включає обвинувачення усіх замовників, 
організаторів та виконавців цього злочину. Для цього потрібно 
розслідувати і, якщо необхідно, притягувати до відповідаль-
ності винуватих у недоліках попереднього та поточного слідс-
тва у справі. Ця вимога більш жорстка, ніж того вимагає Суд. 
Він не вимагає, щоб все було зведено до однієї справи, але щоб 
розслідування було проведено оперативно, ефективно, і щоб 
понесли своє покарання (без наступних амністій і помилувань) 
виконавці, організатори (якими можуть бути як організатори 
вбивства в правоохоронних органах, так і організатори не з 
числа працівників правоохоронних органів, вихід на яких поки 
що блокують, свідомо чи ні, ті ж самі правоохоронні органи і 
замовники).

Оскільки слідство ведеться вже понад десять років і, як виз-
навали самі високопосадовці правоохоронних органів, з пору-
шенням законодавства, халатністю і свідомим затягуванням 
справи, то Парламентська Асамблея Ради Європи цілком пра-
ва у своїй вимозі притягнути до відповідальності винуватих у 
недоліках попереднього та поточного слідства в справі.

Право на життя як обов’язок держави (висновки). Підсу-
мовуючи судову практику Суду в частині забезпечення ефек-
тивності дії ст. 2 ЄКПЛ, можна зазначити, що він звертає ува-
гу як на дотримання державою позитивних, так і на виконання 
процесуальних зобов’язань. Суд підкреслює, що стаття є осново-
положною в системі конвенційних положень, а звідси і випливає 
жорсткість вимог щодо її виконання. Він не вважає, що стаття 
покладає на державу обов’язок дотримуватися зобов’язань і в 
негативному аспекті (забезпечити людині право померти, як і те, 
щоб вона змогла все що хоче зробити зі своїм життям в контексті 
самовизначення у виборі смерті і т. д.). Право на життя за ст. 2 
ЄКПЛ не покладає на державу зобов’язань забезпечити людині 
таку якість життя, яку вона забажає.

Коли йдеться про позитивні зобов’язання держави захисти-
ти право на життя, то мається на увазі: зобов’язання визначити 
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правові рамки забезпечення права на життя; зобов’язання вжи-
ти превентивних та інших заходів із захисту осіб, чиє життя 
в небезпеці; зобов’язання здійснювати контроль з метою уне-
можливлення досягнення результату особами, схильним до 
самогубства; захист осіб від смертельної небезпеки від навко-
лишнього середовища і від небезпечної діяльності інших; до-
тримання стандартів і умов правомірного лікування та ін.

Слід мати на увазі, що ці та інші зобов’язання випливають 
не лише зі змісту ст. 2 ЄКПЛ, а оскільки вона частіше за все 
діє в поєднанні з іншими статтями, то і з урахуванням сумар-
них зобов’язань, які виникають в таких ситуаціях. В цьому кон-
тексті превалювання зобов’язань за ст. 2 вимагає, щоб держа-
ва протидіяла будь-яким формам можливого насильства. Такі 
зобов’язання слід розуміти не лише в контексті утримання від 
умисного і незаконного позбавлення життя, а й в плані вико-
нання обов’язку із забезпечення необхідними заходами щодо 
захисту життя людей, які перебувають під юрисдикцією держа-
ви. Такий обов’язок стосується і проведення в разі необхідності 
ефективного офіційного розслідування всіх випадків, які приз-
вели до смерті людини, як протиправного характеру, так і пра-
вомірного застосування сили.

Держава не може розширювати перелік випадків можливого 
правомірного позбавлення життя, без того щоб не порушити Кон-
венцію. На ній лежить обов’язок забезпечити, щоб об’єкт і мета 
ст. 2 були практично виконані і досягненні, а сам захист життя 
ефективним і практично застосовним. В цьому контексті держа-
ва має дбати про прийняття ефективних положень кримінально-
го права для припинення злочинів проти особи, про створення 
належного механізму їх дотримання, про відповідну кваліфі-
кацію державних посадовців та інших агентів, в обов’язки яких 
входить запобігання, припинення і покарання за порушення 
вищезгаданих положень кримінального права, про вжиття необ-
хідних оперативних запобіжних заходів щодо захисту особи, чиє 
життя знаходиться під загрозою з боку третіх осіб та ін. Об’єктом 
ст. 2 є умисне вбивство, неумисне вбивство і заходи щодо захис-
ту життя особи, яка знаходиться під юрисдикцією держави, що і 
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породжує її відповідне позитивне зобов’язання. Будь-яке потен-
ційне насильство, пов’язане з життям людини, можна підвести 
під об’єкт дії ст. 2 ЄКПЛ. А отже тягар доведення, що вжиття 
відповідних заходів в певній ситуації було неможливим, лежить 
на державі. Вона має також довести, що правоохоронним орга-
нам було не під силу здійснити свої повноваження, як і те, що 
поведінку особи, життя якої було під загрозою, неможливо було 
спрогнозувати. Держава має довести, що зробила все можливе 
для запобігання загрози життю, але на ній не лежить обов’язок 
запобігання будь-якій загрозі. Вона несе відповідальність лише 
у випадках, коли знала чи повинна була знати про певну загрозу 
(яка має бути реальною і безпосередньою), і яку б вона з розум-
ної точки зору могла усунути.

За певних обставин держава нестиме відповідальність за 
невжиття практичних запобіжних заходів щодо захисту життя 
людини, яка знаходилась під загрозою через злочинні дії інших 
осіб. 

Позитивні зобов’язання держави при забезпеченні права 
на життя поширюються на застосування законних засобів лі-
кування, які сприяють належному рівню забезпечення захис-
ту життя пацієнта. В разі, коли лікувальний заклад не запобіг 
смерті пацієнтів, судова система держави повинна бути здат-
ною з’ясувати причину його смерті і, якщо це сталося з вини 
лікарів, бути в змозі притягнути їх до відповідальності. Не-
вжиття державою заходів щодо захисту життя хворих, відмова 
в лікуванні окремих осіб, які того потребують, при забезпечен-
ні ним населення в цілому, породжує відповідальність в кон-
тексті ст. 2 ЄКПЛ. В останніх рішеннях судової практики Суду 
питання відповідальності за ст. 2 ЄКПЛ одержало позитивну 
відповідь у випадку халатності лікарів, коли кримінально-
правовий захист теоретично замінювався цивільно-правовою 
компенсацією чи дисциплінарним покаранням (що практично 
допустимо), але і в тому і в іншому випадку в результаті жертві 
(потерпілому) відмовлено.

Під зобов’язаннями держави процесуального характеру ро-
зуміються забезпечення незалежного статусу осіб, які прово-
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дять розслідування, від співучасників і від учасників справи, 
дотримання стандартів ефективного розслідування, встанов-
лених судовою практикою Суду, проведення розслідування 
без вказівок, цільових вимог, оперативно, без затягування, 
наявність громадського контролю розслідування чи його ре-
зультатів, здатність розслідування з’ясувати, чи була сила 
застосована правомірно, встановити і покарати осіб, винних 
за неправомірне застосування сили, обов’язок розслідувати 
смертельні випадки при кримінальному вбивстві, обов’язки 
розслідувати заяви про вбивство з дискримінаційних мотивів 
та ін.

Процесуальні зобов’язання держави акцентовані, перш за 
все, на ефективності розслідування випадків смерті. Пов’язано 
це з тим, що судова практика Суду фактично ігнорує теоретич-
ні ілюзійні засади права на життя, на які часто посилається де-
ржава. Головна вимога Суду — досягнення практичного, ефек-
тивного права, гарантованого Конвенцією. Таке зобов’язання в 
усіх випадках є імперативним, але має свої особливості, коли 
розслідується смерть з вини державних службовців та інших 
агентів держави і приватних осіб.

Під час аналізу дотримання процесуальних позитивних 
зобов’язань важливо мати на увазі, наскільки право на жит-
тя оберігалось законом, чи була ініціатива в розслідуванні за 
державою, чи діяла судова система ефективно і незалежно, 
чи ставила остання перед собою завдання виявити причини 
вбивства особи і покарати винних, наскільки ефективно засто-
совувались відповідні норми внутрішньодержавного права, чи 
визнані винними у смерті представники держави та її агенти і 
як вони покарані та ін.

Слід мати на увазі, що процесуальні зобов’язання держави 
не обов’язково вимагають кримінального покарання. Тут ре-
зультат залежить від характеру вини: за недбалість держава 
може обмежитись дисциплінарним покаранням чи дисциплі-
нарним і цивільним одночасно. Але, як правило, коли йдеться 
про вину і відповідальність державних службовців та її агентів, 
особливо ретельно слід стежити, щоб кримінальна відповідаль-
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ність, яка мала бути закономірною, не підмінювалась, скажімо, 
дисциплінарною. 

У випадках, коли розслідується смерть особи, до якої, 
ймовірно, причетні державні службовці чи її агенти, держава 
зобов’язана забезпечити, щоб особи, які проводять таке роз-
слідування, були незалежними від прямо чи опосередковано 
причетних до смерті осіб. Під причетністю слід розуміти ієрар-
хічну, інституціональну, практичну (в її широких проявах від 
родинних до морально-етичних і т. п. стосунків) залежність. 
У разі дотримання вказаних вимог держава не відповідатиме 
за умисну поведінку, скажімо, судді чи його тяжкий дисциплі-
нарний проступок, якщо вона надала йому належну правову 
оцінку доктринально і практично.

Процесуальна позитивна відповідальність держави настає в 
разі, коли вона знала чи повинна була знати про наявність ре-
альної, безпосередньої, прямої загрози життю особи чи групи 
осіб через злочинні дії третіх осіб, і якщо вона не вжила заходів 
в межах її повноважень, і якщо розумна оцінка таких заходів 
дає підстави зробити висновок, що небезпеки можна було б 
уникнути.

У випадках, коли держава вжила всіх необхідних заходів 
для запобігання загрозі життю людини, прояв помилок суд-
ження окремих спеціалістів, їх неузгодженні дії чи неумисна 
неуважність не можуть слугувати підставою для відповідаль-
ності держави за ст. 2 ЄКПЛ. Разом з тим вони не виключають 
можливості впливу на таких осіб заходами іншого характеру, 
які дозволяє внутрішньодержавне право.

При з’ясуванні характеру позитивних зобов’язань держави 
за ст. 2 ЄКПЛ слід мати на увазі, що їх не слід ототожнювати 
з позитивними зобов’язаннями в сфері особистого і сімейного 
життя (за ст. 8 ЄКПЛ) чи іншими статтями. Навіть коли йдеть-
ся про ст. 3 ЄКПЛ, то слід виходити з того, що має бути межа 
між такими позитивними зобов’язаннями, які стосуються цієї 
статті і які визначає ст. 2 ЄКПЛ. За наявності факту насиль-
ницької смерті держава повинна негайно розпочати розсліду-
вання, не чекаючи на відповідну заяву від потерпілих, а ст. 3 
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дозволяє почати офіційне розслідування. За ст. 3 питання про 
відповідальність держави за дотримання своїх зобов’язань до-
сить часто порушують жертви, за ст. 2, коли нерідко держава 
вже не в змозі постояти за себе, ці та інші питання відповідаль-
ності досить часто порушують потерпілі родичі загиблого.

Але вимоги до самого розслідування у випадках обох статей 
ЄКПЛ майже ідентичні. Знову ж таки, у випадках порушення 
права на життя досить часто (якщо не як правило) розсліду-
вання зобов’язує державу встановити і покарати винних не 
лише безпосередніх виконавців, а й організаторів і замовників 
вбивства. Для порушників ст. 3 така тріада менш характерна. 
У випадку проведення розслідування за ст. 3 ЄКПЛ некомпе-
тентно, недбало, із затягуванням справи, держави доволі часто 
обмежуються дисциплінарним стягненням. Коли йдеться про 
сферу застосування ст. 2, то в таких діях доволі часто виникає 
кримінальний елемент, який тягне за собою кримінальну від-
повідальність осіб за проведення розслідування.
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КОМЕНТАР ДО РІШЕНЬ 
ЄСПЛ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ СТ. 2 ЄКПЛ, 

РОЗМІЩЕНИХ У ЦЬОМУ ВИПУСКУ

С. ШЕВЧУК
доктор юридичних наук, 
член-кореспондент НАПрН України,
професор кафедри загальнотеоре-
тичних і державно-правових наук
(Національний університет 
«Києво-Могилянська академія»), 
суддя Європейського суду з прав 
людини ad hoc (2009)

Право на життя розглядається багатьма дослідниками, між-
народними організаціями та державами як найбільш осново-
положне право, яке становить основну передумову реалізації 
інших прав та свобод [1, 341]. Як вказав з цього приводу осно-
воположник доктрини англійського права В. Блекстоун:

«Життя є безпосереднім даром Господа, правом притаман-
ним в силу самої своєї природи кожній людині ... воно є на-
стільки цінним, що виправдовує навіть вбивство, вчинене de 
defendendo ...» [2, 101]. 

Право на життя, що закріплене у ст. 2 Європейської кон-
венції про захист прав людини та основних свобод 1950 р. 
(далі — Конвенція), відкриває каталог її прав. Цінність жит-
тя людини має виключне значення та посідає окреме місце в 
системі цінностей європейської цивілізації, що неодноразово 
підкреслювалось Европейським судом (далі — Суд) у своїх 
рішеннях. Головним чином, така особлива увага обумовлена 
жорстокими наслідками Другої світової війни, що не могло 
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не вплинути на ідеологію авторів Конвенції, головною метою 
якої стало унеможливлення повторення цих жахів у майбут-
ньому.

Стаття 2 покладає такі обов’язки на органи державної влади: 
позитивний обов’язок держави створити необхідні правові 

умови для захисту життя, у тому числі шляхом прийняття від-
повідного законодавства та належної практики його застосу-
вання, проведення незалежного та ефективного розслідування 
випадків позбавлення життя тощо [3, 55–64], 

негативний обов’язок держави утриматись від позбавлен-
ня життя за винятком чітко визначених у цій статті випадків [1, 
355]. Як відзначив Європейський суд у справі «L. C. B. v. United 
Kingdom», 

…перше речення частини 1 ст. 2 зобов’язує Державу не тіль-
ки утримуватись від навмисного та незаконного позбавлен-
ня життя, але також робити кроки щодо охорони життя тих, 
хто перебуває під її [Держави] юрисдикцією... У цій справі не 
йдеться про те, що Держава-відповідач умисно прагнула поз-
бавити заявницю її життя. Тому завдання Суду — визначити, 
згідно з обставинами справи, чи зробила Держава все належне 
для захисту життя від ризику, якого можна було уникнути [4]. 

Стаття 2 також покладає відповідальність на державу за такі 
її дії чи бездіяльність [5], що можуть бути кваліфіковані як дії 
органів державної влади, зокрема правоохоронних органів, вій-
ськовослужбовців [7] та персоналу в’язниць1 [6]. До того ж слід 
пам’ятати, що ст. 2 застосовується не тільки у випадках нав-
мисного позбавлення життя, але й ненавмисного. 

Особливу важливість для українських суддів, представни-
ків правоохоронних органів та практикуючих юристів набуває 
вивчення концепції позитивних обов’язків держави, яку сфор-
мулював Суд у своїй практиці, у тому числі й при застосуванні 
ст. 2 Конвенції. Правовими підставами для формулювання ос-
нов цієї концепції Судом є наступні:

1 «Stewart v. United Kingdom» (1984).
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1. Незважаючи на те, що основною ціллю Конвенції є про-
голошення та захист необхідного мінімуму прав людини на 
міжнародному (європейському) рівні, які у своїй більшості є 
негативними, тобто такими, що передбачають наявність ко-
респондуючих негативних обов’язків держави або забороня-
ють державне втручання у їх реалізацію, деякі з позитивних 
обов’язків держави все ж таки закріплені у тексті. До них нале-
жать обов’язки держави щодо захисту права на життя законом 
(ст. 2 Конвенції), щодо забезпечення умов у місцях позбавлен-
ня волі, які не можуть бути нелюдськими (ст. 3), щодо надання 
безоплатної правової допомоги та безоплатних перекладачів у 
контексті права на справедливий суд (ст. 6), щодо проведення 
вільних виборів (ст. 3 Першого Протоколу) [7, 19].

2. Концепція позитивних обов’язків держави також пов’я-
зується зі ст. 1 Конвенції, у якій закріплюються зобов’язання Ви-
соких Договірних Сторін поважати права людини: «Обов’язок 
охороняти право на життя, що міститься в даній нормі (ст. 2), 
розглядається разом із загальним зобов’язанням держав, згідно 
зі ст. 1 Конвенції, «забезпечити кожному, хто перебуває під їх-
ньою юрисдикцією, права і свободи, визначені у розділі І даної 
Конвенції » [6].

3. Інші позитивні обов’язки сформульовані Судом при за-
стосуванні окремих статей Конвенції, зміст яких визначає ус-
талена судова практика. Хоча основним об’єктом багатьох по-
ложень Конвенції є захист особи від свавільного втручання з 
боку органів державної влади, тим не менш на додаток можуть 
існувати позитивні обов’язки держави для забезпечення належ-
ної поваги до відповідних прав [11]. Було встановлено, що такі 
обов’язки можуть виникати у контексті застосування статей 2, 
3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13, ст. 1 Першого Протоколу. Сучасна тен-
денція спрямована на визнання Судом позитивних обов’язків 
держави при захисті практично усього переліку конвенційних 
прав і свобод. Можна стверджувати, що через практику Суду 
припущення науковців про те, що негативним правам корес-
пондують позитивні обов’язки держави, і тому вони поступово 
перетворюються у позитивні, отримало правове закріплення. 
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Одним із останніх недавніх прикладів є встановлення судом 
позитивних обов’язків держави щодо боротьби з торгівлею 
людьми при застосуванні ст. 4 [12]. 

При визначенні позитивних обов’язків держави у процесі 
застосування певних статей Конвенції їх зміст та обсяг суттєво 
змінюється самим фактом визнання цих обов’язків. Суд на сьо-
годнішній день так і не сформулював будь-якої цілісної теорії 
позитивних обов’язків, й для аналізу їх змісту треба звертатися 
до практики застосування окремих статей Конвенції. Найбільш 
показовим у цьому аспекті є аналіз практики застосування ст. 2 
Конвенції (право на життя). 

Суд постійно нагадує, що ст. 2 зобов’язує державу не тіль-
ки утримуватись від умисного та неправомірного позбавлен-
ня життя (негативний обов’язок), але й вживати необхідних 
кроків для збереження життя тих, хто перебуває під її юрис-
дикцією (позитивний обов’язок). На думку Суду, позитивний 
обов’язок держави за ст. 2 Конвенції включає в себе «вживати 
всі превентивні поточні заходи для захисту особи, чиє життя 
перебуває під загрозою з боку іншої особи» [5]. Відповідно 
держава порушуватиме ст. 2, якщо «органи влади не зробили 
всього, що розумно очікувалося від них для запобігання реаль-
ної та безпосередньої загрози життю, про яку вони знали чи 
повинні були знати» [5]. Суть обов’язку, що покладається на 
державу, полягає саме у здійсненні позитивних дій, спрямова-
них на захист життя та здоров’я громадян, однак цей обов’язок 
не може тлумачитися як такий, що визначає конкретні засоби 
чи конкретні дії держави. Єдиним критерієм для визначення 
того, чи дотримувалась держава в особі її органів влади даного 
обов’язку, є ефективність її дій у конкретній ситуації. З іншо-
го боку, таким, що не викликає сумніву, є порушення права на 
життя у випадку бездіяльності держави.

Це передбачає обов’язок держави забезпечити право на 
життя через схвалення ефективних норм кримінального пра-
ва, спрямованих на запобігання вчинення злочинів проти 
особи. Дотримання таких норм має підтримуватися через ме-
ханізм правозастосування, що має на меті попередження, при-
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пинення чи покарання за порушення таких положень. Обсяг 
позитивного обов’язку має тлумачитися таким чином, щоб не 
накладати на владу неможливий та непропорційний тягар. 
Не кожен заявлений ризик життю, таким чином, покладає на 
владу вимогу, згідно з Конвенцією, вжити заходів для запобі-
гання реалізації такого ризику. Для виникнення позитивного 
обов’язку має бути встановлено, що органи влади знали або 
повинні були знати про існування реального та нагального 
ризику життю визначеної особи з боку третіх осіб і що вони 
не вжили заходів у межах власних повноважень, які відверну-
ли б загрозу [13].

У контексті осіб, позбавлених волі, Суд вважає, що особи, 
які перебувають під вартою, знаходяться у вразливому ста-
новищі, і влада зобов’язана захищати їх. Відповідальність за 
будь-які ушкодження, отримані під час тримання під вартою, 
покладається на державу. Така відповідальність стає особливо 
суворою, коли особа вмирає [15]. Наприклад, якщо особа по-
міщається в ізолятор тимчасового тримання, слідчий ізолятор 
або відбуває кримінальне покарання у місцях позбавлення 
волі, та позбавляється життя іншими особами, які знаходяться 
разом з нею, або помирає від хвороби через відсутність належ-
ного медичного догляду чи лікування, тоді Суд знаходить по-
рушення ст. 2 Конвенції. 

Обов’язок захистити право на життя також включає вимогу 
проведення ефективного офіційного розслідування у випадку, 
коли особи були вбиті внаслідок використання зброї [8, 19]1. 
Істотною метою такого розслідування є гарантування ефек-
тивного застосування національного права, яке захищає право 
на життя; в тих випадках, коли справа стосується причетності 
представників чи органів держави, розслідування має на меті 
переконання у наявності їхньої відповідальності за смерть, що 
була заподіяна в межах їхньої компетенції. Яка форма розслі-
дування може досягти цих цілей, залежить від різних обставин. 
Однак, якою б не була форма розслідування, органи влади ма-

1 Kaya v. United Kingdom.



619

2. Критерії та стандарти застосування ст. 2 ЄКПЛ

ють діяти з власної ініціативи, щойно випадок привернув їхню 
увагу [11]. Крім того, органи державної влади повинні дотри-
муватися принципу пропорційності при плануванні спецопе-
рацій та при застосуванні зброї.

Для забезпечення ефективності розслідування протиправ-
ного вбивства, що приписується представникам держави, 
вважається доцільним, щоб таке розслідування проводилось 
незалежними особами. Це означає не тільки відсутність ієрар-
хічного чи інституціонального зв’язку, але й реальну незалеж-
ність1.

Розслідування справи має бути також ефективним у ро-
зумінні здатності визначити, чи було використання зброї в 
даній справі виправданим за наявних обставин [13], та вста-
новити винних і покарати відповідальних за це. Держава має 
вжити заходи, в межах її можливостей, для отримання доказів, 
як наступні: свідчення очевидців, судові докази та, якщо це 
необхідно, результати розтину, які дають повну та ретельну 
картину ушкоджень і об’єктивний аналіз медичних висновків, 
включаючи причину смерті2. Будь-який недолік у розслідуван-
ні, який руйнує його здатність встановити обставини смерті чи 
відповідальну особу або осіб, може спричинити невідповідність 
такого розслідування встановленому стандарту [11], тобто не-
дотримання позитивних обов’язків.

У даному контексті також виникає вимога оперативності 
та невідкладності, а також вимога щодо негайності та розум-
ного строку розслідування3 [12, 27] як невід’ємна умова для 
підтримки впевненості громадськості у дотриманні органами 
влади принципу верховенства права та запобігання будь-якої 
можливості змови, або замовчування неправомірних дій [12]. 
Слід також зазначити, що ефективність, оперативність та не-
відкладність державного розслідування як складова позитив-

1 «Hugh Jordan v. the United Kingdom» (2001), § 120.
2 «Salman v. Turkey» (2000), §106; «Tanrikulu v. Turkey» (1999), § 109.
3 «Yasa v. Turkey» (1998), § 102–104.
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ного обов’язку також передбачається Судом при застосуванні 
інших статей Конвенції, як статті 31, 4 [14] тощо. 

Останнім часом зберігається тенденція застосування кон-
цепції позитивних обов’язків держави за ст. 2 Конвенції не 
тільки у контексті ефективного державного розслідування зло-
чинів проти життя та аналізу відповідної діяльності судових 
та правоохоронних органів2, але й її поширення на інші сфе-
ри, зокрема на техногенні та екологічні катастрофи, наслідком 
яких була загибель людей. Так, у рішенні по справі «Oneryildiz 
v. Turkey» (2002) Суд дійшов висновку, що держава порушила 
право на життя, оскільки не оприлюднила інформацію щодо не-
безпечного накопичення метану на міському звалищі, у резуль-
таті вибуху якого загинули дев’ять близьких родичів заявника. 
Судом було встановлено, що органи влади знали чи повинні 
були знати про існування реального та нагального ризику для 
життя особи чи осіб, і не вжили заходи у межах їх компетен-
ції, які можна було б очікувати для запобігання такому ризику. 
Тому, на думку Суду, позитивний обов’язок безсумнівно поши-
рюється на сферу охорони довкілля [15].

Після набуття чинності Протоколу № 6 до Конвенції та його 
ратифікації державами — членами Ради Європи, смертна кара 
як вид покарання не може застосовуватися державою у мирний 
час, а також, відповідно до Протоколу № 13, за будь-яких інших 
обставин. Разом з цим частина 2 ст. 2 Конвенції встановлює пе-
релік випадків правомірного позбавлення життя як виключен-
ня із цієї обов’язкової вимоги: для захисту будь-якої особи від 
незаконного насильства; для здійснення законного арешту або 
для запобігання втечі особи, яку законно тримають під вартою; 
при вчиненні правомірних дій для придушення заворушення 
або повстання. Такі випадки є вичерпні і повинні тлумачитися 
звужено [7]3. У названих випадках Конвенція дозволяє засто-

1 «Aydin v. Turkey» (1998), § 103.
2 «X. v. Belgium» (1969).
3 Відповідно, як випливає з такого підходу, інші випадки застосування сили, як, напри-
клад, при захисті майна, не підпадають під виключення ч. 2 ст. 2, див. [1, 360].
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сування сили державою, що може мати наслідком позбавлення 
життя («Ergi v. Turkey (1998)», § 79, § 83–84 ). 

Головною умовою застосування сили державою в усіх назва-
них випадках правомірного позбавлення життя є дотримання 
критерію «виключно необхідного застосування сили»1, про 
що згадується у п. 2 ст. 2 Конвенції. Тобто якщо держава дове-
де, що вона дотрималась цього критерію, позбавлення життя 
не розглядається як таке, що вчинене у порушення цієї статті. 
Тому коментар до рішень Суду, що розміщені у цьому випуску, 
починається зі справи «Мак-Канн та інші проти Сполученого 
Королівства», де Суд виявив порушення цього критерію.

McCANN AND OTHERS v. THE UNITED KINGDOM

(Мак-Канн та інші проти Сполученого Королівства)
27 вересня 1995 р.

Заявниками у цій справі — громадяни Ірландії — батьки 
Даніела Мак-Канна, Марейд Фаррел і Шона Севіджа, що були 
застрелені 6 березня 1988 р. у Гібралтарі (автономна територія 
Великої Британії на півдні Піренейського півострова) війсь-
ковослужбовцями спеціальної повітрянодесантної служби 
Сполученого Королівства. Представникам влади Сполученого 
Королівства стало відомо, що активісти Ірландської Республі-
канської Армії (ІРА) планують підкласти бомбу з механізмом 
дистанційного управління в легковий автомобіль. Було вирі-
шено заарештувати їх після того, як вони доправлять цей авто-
мобіль у Гібралтар. Їх небезпідставно вважали небезпечними 
терористами, що можуть бути озброєні, і у випадку зіткнення 
можуть підірвати бомбу. Д. Мак-Канн раніше був засудже-
ний до двох років позбавлення волі за володіння вибухівкою. 
М. Фаррелл раніше була засуджена до чотирнадцяти років 

1 Див. «Guerra v. Italy» (1998), Andronicou and Constantiou v Cyprus (1997), § 171. Так, 
наприклад, у справі «Gulec v. Turkey» (1999) Суд визнав порушення ст. 2 за обставин, 
коли турецька жандармерія відкрила вогонь по натовпу для розгону демонстрації. Суд 
визнав аргумент Уряду про недоступність менш силових заходів для розгону демон-
страції «незрозумілим та неприйнятним».
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позбавлення волі за здійснення вибухів. Під час перебування в 
ув’язненні вона була визнаним лідером того крила ув’язнених, 
які належали до ІРА. Ш. Севіджа було описано як експерта з 
виготовлення вибухових пристроїв. 

Під час затримання військовослужбовцям здалося, що вони 
робили жести і рухи, які можна було зрозуміти як намір ви-
хопити зброю або підірвати бомбу, закладену в автомобілі. Ос-
терігаючись таких дій, військовослужбовці вистрелили в них 
з близької відстані. За свідченням патологоанатома, у Фаррел 
влучило вісім куль, у Мак-Канна — п’ять, у Севіджа — шістнад-
цять. Потім з’ясувалось, що вибухівка була закладена у взяту 
напрокат машину, яку знайшли у Марбельї (Андалуська ав-
тономія, провінція Малага, Іспанія), а не у машині, припарко-
ваній Севіджем у Гібралтарі. 6 вересня 1988 р. було розпочато 
розслідування справи про вбивство. Згодом присяжні винесли 
вердикт про правомірність того, що відбулось. Заявники не по-
годились з вердиктом і пред’явили позов Міністерству оборо-
ни у Верховному Суді Ірландії. 

Уряд під час розгляду справи у Суді заявив, що ці випадки 
позбавлення життя відповідають ст. 2 Конвенції, оскільки є ре-
зультатом застосування сили в обсязі, не більшому за виключ-
но необхідний для захисту народу Гібралтару від незаконного 
насильства.

Суд у зв’язку з цим зазначив, що використання терміна 
«виключно необхідне» у п. 2 ст. 2 вказує на потребу в застосу-
ванні суворішого та більш вагомого критерію необхідності, ніж 
зазвичай застосовується при визначенні того, чи дії Держави є 
«необхідними в демократичному суспільстві» згідно з пункта-
ми 2 статей 8–11 Конвенції. Зокрема, сила, що застосовується, 
має бути суворо пропорційною досягненню цілей, зазначених у 
підпунктах 2 (a), (b) та (c) ст. 2. 

Національні суди при оцінці ситуації мають піддавати ви-
падки позбавлення життя якнайретельнішій перевірці, зокре-
ма, у випадку навмисного застосування смертоносної сили, 
беручи до уваги не лише дії агентів Держави, які фактично 
застосовують силу, але й супутні обставини, включаючи такі 
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питання, як планування та контроль дій, що розглядаються. 
Суд звернув увагу на суттєві недоліки у плануванні контрте-
рористичної операції: органи влади не ізолювали вибуховий 
пристрій та не провели евакуацію з зони навколо нього для 
захисту громадськості, незважаючи на те, що у Гібралтарі 
було чимало військовослужбовців, що мають досвід опера-
тивного розчищення місць, де підозрюється наявність вибу-
хового пристрою. У процесі попереднього слідства вбивства 
не розглядалися з точки зору таких концепцій, як «пропор-
ційність» або «виключна необхідність», а замість них засто-
совувалися слабкіші критерії «обґрунтованого застосування 
сили» чи «розумної необхідності», тобто був застосований 
більш «м’який» стандарт кваліфікації дій військовослужбов-
ців. 

Крім того, представники влади прийняли рішення не зава-
жати підозрюваним в’їжджати на територію Гібралтару. Крім 
того, вони не взяли до уваги повною мірою те, що розвідуваль-
ні дані можуть виявитися хибними, а також не дослідили факт 
автоматичного застосування смертоносної сили безвідносно 
обставин, за яких військовослужбовці відкрили вогонь. Тому 
Суд робить висновок про те, що ст. 2 Конвенції було поруше-
но, оскільки він не переконався, що вбивство трьох терористів 
являло собою виключно необхідне застосування сили для за-
хисту людей від неправомірного насильства в сенсі пункту 2(а) 
ст. 2 Конвенції. 

BEKER v. TURKEY

(Бекер проти Туреччини)
24 березня 2009 р.

Ця справа стосується недотримання позитивних обов’язків 
держави щодо ст. 2 Конвенції, оскільки не було проведено 
ефективного та незалежного розслідування загибелі військо-
вослужбовця М. Бекера. На думку представників влади, він 
покінчив життя самогубством, вистреливши собі у голову у ка-
зармі, тобто на місці служби.
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При вирішені цієї справи Суд наголосив, що згідно зі вста-
новленим прецедентним правом цього Суду держава повинна 
надати правдоподібні пояснення травмам і випадкам смерті 
осіб, яких позбавлено волі, і якщо цього не зроблено, виникає 
чіткий висновок про порушення статей 3 або 2 Конвенції (див., 
відповідно, «Selmouni v. France [GC], no. 25803/94, § 87, ECHR 
1999-V»; «Salman v. Turkey [GC], no. 21986/93, § 99, ECHR 2000-
VII»). Цей висновок ґрунтується на тому, що ув’язнені особи 
перебувають у вразливому становищі, і на органи державної 
влади покладається обов’язок щодо їх захисту.

Суд також послався на прецедент у справі «Akkum and Others 
v. Turkey», яким цей обов’язок поширюється на травми і випад-
ки смерті, які трапилися не лише в місцях позбавлення волі, а 
й у місцях під виключним контролем державних органів, тому 
що в обох випадках події повністю чи значною мірою належать 
до виключного відання таких органів (№ 21894/93, § 211); див. 
також справу «Yasin Ateş v. Turkey, no. 30949/96, § 94»).

У цій справі пана Бекера було знайдено мертвим в армійсь-
кій казармі, і усі свідки цього інциденту були військовослуж-
бовцями. Більше того, слідство було проведено військовими 
органами, і сім’ї загиблого не дозволили взяти участь у розслі-
дуванні. Таким чином, тільки військові органи мали засоби для 
встановлення причини смерті і, в разі потреби, встановлення і 
покарання винних. З цього слідує, що держава-відповідач несе 
відповідальність за надання правдивого пояснення смерті п. 
Бекера, яка сталася у приміщенні, що перебуває під контролем 
її військових представників.

Далі Суд звернув увагу на суттєві недоліки розслідування 
загибелі п. Бекера. Так, слідчими та прокурорами не здійснено 
спроби пояснити той факт, що з пістолета здійснено два пострі-
ли, а з третьої спроби сталася осічка. Навіть якщо припустити, 
що п. Бекер не влучив у себе з першого пострілу, логічним є 
висновок, що він застрелився, оскільки успішно виконав дру-
гий постріл, — однак слідством встановлено спробу третього 
пострілу. Далі військова прокуратура зробила висновок, що п. 
Бекер вистрілив собі у праву сторону голови, хоча у звітах па-
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тологоанатомів сказано, — і з цим погодилась держава-відпові-
дач, — що насправді постріл було виконано у ліву сторону голо-
ви. Пістолет, знайдений поруч з тілом п. Бекера, не перевірили 
на відбитки пальців, щоб встановити, тримав його загиблий у 
руках чи ні. Це тим більш важливо, враховуючи, що пістолет 
належав не загиблому, а одному з його колег. Так само і шафка, 
з якої нібито п. Бекер взяв цей пістолет, не була досліджена на 
предмет відбитків пальців.

Крім того, Суд вражений свідченнями чотирьох сержантів, 
присутніх у приміщенні в момент, коли п. Бекер нібито застре-
лився, які заявляють, що не бачили інциденту. Членам сім’ї 
п. Бекера, за винятком надання копії звіту про розтин його тіла, 
органи військової влади не надали жодної іншої інформації та 
документів. Їм також було заборонено доступ до слідства, нез-
важаючи на численні спроби членів сім’ї та їх адвоката отрима-
ти інформацію і документацію. Суд вважає, що недопущення 
органами військової влади участі заявників у розслідуванні 
або навіть поінформування їх про його хід позбавило заявни-
ків можливості захистити свої законні інтереси. Відсутність 
допуску до слідства також не дозволило забезпечити громадсь-
кий контроль (див. «Güleç v. Turkey, 27 July 1998, § 82»).

З урахуванням цих обставин Суд зробив висновок про від-
сутність проведення на національному рівні якісного розсліду-
вання, яке було б здатне встановити справжні факти, пов’язані зі 
смертю п. Бекера, тому мало місце порушення ст. 2 Конвенції.

MOJSIEJEW v. POLAND

(Мойсієв проти Польщі)
24 березня 2009 р.

Заявниця у цій справі стверджувала, що її син, Х. Мойсієв, під 
час перебування у центрі-витверезнику був безпідставно убитий 
представниками держави, і що не було проведено ефективного 
розслідування обставин його загибелі. У протоколі розтину тіла 
судмедексперт дійшов висновку, що можливою причиною смер-
ті було задушення шляхом стискання шиї жертви.
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За ствердженням заявниці, працівники центру-витверез-
ника, які припустили зловживання своїм службовими повно-
важеннями, застосували прийом знерухомлення або інший 
спосіб, який став причиною його смерті. Тому цим працівникам 
центру-витверезника слід було висунути у суді звинувачення в 
умисному вбивстві, а не у вбивстві з необережності. 

Крім того, заявниця стверджувала, що слідчими прокура-
тури були допущені очевидні помилки і недоробки у процесі 
слідства. Органи державної влади не змогли забезпечити опе-
ративності та ретельності розслідування цієї справи та не були 
зацікавлені у встановленні істини та покаранні осіб, які вбили 
її сина.

Суд при вирішенні справи нагадав про обов’язок держави 
пильнувати за життям та здоров’ям особи, яка повністю зна-
ходиться під її контролем. При оцінці наведених доказів Суд 
застосував стандарт «поза розумного сумніву», який полягає у 
наявності достатньо сильних, ясних і логічних висновків або 
подібної неспростовної презумпції факту. Якщо ж події у справі 
лежать повністю або переважно в межах виключного відання 
органів державної влади, як у випадку з особами, що перебува-
ють під їх контролем в ув’язненні, виникатимуть обґрунтовані 
припущення факту щодо ушкодження здоров’ю особи або її 
загибелі під час знаходження під контролем держави (затри-
мання, ув’язнення тощо). До цього переліку також належить й 
примусове поміщення особи у державний центр-витверезник. 
Тягар доведення у таких випадках лежить на органах держав-
ної влади, які мають надати задовільне і переконливе пояснен-
ня (див. «Ertak v. Turkey, no. 20764/92», § 32).

Потрібно також звернути увагу на основні принципи, які 
систематизував Суд у цьому рішенні з посиланням на свої пре-
цеденти, що складають сутність позитивного обов’язку держа-
ви у проведенні розслідування випадків смерті, які сталися в 
державних місцях позбавлення волі та внаслідок застосування 
сили:

– стаття 2 покладає на державу обов’язок охороняти право 
на життя шляхом введення у дію ефективних положень 



627

2. Критерії та стандарти застосування ст. 2 ЄКПЛ

кримінального права для того, щоб ці положення були 
пересторогою проти скоєння правопорушень проти лю-
дини, які супроводжуються наявністю правоохоронного 
механізму для запобігання порушенням, їх припинення 
та покарання за порушення цих норм (див. «Mastromatteo 
v. Italy [GC], no. 37703/97», §§ 67 and 89; «Menson v. the 
United Kingdom (dec.), no. 47916/99»); 

– дотримання державою своїх позитивних обов’язків згід-
но зі ст. 2 передбачає, щоб національна правова система 
продемонструвала свою здатність застосувати кримі-
нальне право щодо осіб, які неправомірно позбавили 
життя іншу особу (див. «Nachova and Others v. Bulgaria 
[GC], nos. 43577/98 and 43579/98», § 160);

– ефективне розслідування, що вимагається ст. 2, необхід-
не для підтримання довіри громадськості у забезпечен-
ні верховенства права органами державної влади, для 
запобігання будь-яким таємним домовленостям щодо 
неправомірних дій або толерантного до них ставлення. 
Також розслідування має забезпечити ефективну реалі-
зацію національних законів, які захищають право на жит-
тя та право не бути підданим неналежному поводженню, 
воно необхідне у тих випадках, коли йдеться про при-
четність державних службовців та державних органів, 
допомагає притягнути їх до відповідальності за випадки 
смертей, що трапились у сфері їх контролю (див. серед ін-
шого, «McKerr v. the United Kingdom, no. 28883/95», § 111 
and 114);

– вимоги ст. 2 стосуються не лише етапу проведення офіцій-
ного розслідування, коли за його результатами справу пе-
редано до суду: усі процесуальні дії в цілому, включаючи 
етап розгляду справи в суді, повинні задовольняти 
вимоги позитивного обов’язку щодо захисту життя за 
допомогою закону. Хоча й не існує абсолютного обов’язку 
доводити усі слідчі дії до етапу пред’явлення офіційного 
звинувачення чи конкретного судового вироку, однак 
національні суди за жодних обставин не мають права: 



628

Європейський суд з прав людини. Судова практика

– залишати непокараними жодних правопорушень, 
внаслідок яких життя людини поставлено під загрозу 
(див., mutatis mutandis, «Öneryýldýz v. Turkey [GC], 
no. 48939/99», § 96; «Okkalý v. Turkey, no. 52067/99», § 65; 
and «Türkmen v. Turkey, no. 43124/98», § 51);

– у цьому контексті міститься опосередкована вимога 
щодо проведення негайного і ретельного розслідування 
(див. «Yaşa v. Turkey, 2 September 1998», § 102-04; «Çakýcý 
v. Turkey [GC], no. 23657/94», § 80, 87, 106; «Tanrýkulu 
v. Turkey [GC], no. 23763/94», § 109; and «Mahmut Kaya 
v. Turkey, no. 22535/93», § 106–07). Будь-який недолік у 
такому розслідуванні, який негативно позначається на 
його спроможності встановити обставини справи або 
винної особи, означає відхилення від стандарту ефектив-
ності, що вимагається (див. «Kelly and Others v. the United 
Kingdom, no. 30054/96», § 96–97).

Суд робить висновок, що органи державної влади не здійс-
нили заходів, проведення яких необхідно за обставинами цієї 
справи, і не провели оперативного і ефективного розслідуван-
ня обставин смерті Х. Мойсієва. Отже, мало місце процесу-
альне порушення ст. 2 Конвенції. Засудження чи виправдання 
працівників центру-витверезника не знімає з держави відпові-
дальності згідно з Конвенцією (див. «Ribitsch v. Austria, 4 De-
cember 1995», § 34). На державу покладається обов’язок дати 
задовільне і вірогідне пояснення причини смерті Х. Мойсієва 
(див. «Hugh Jordan v. the United Kingdom, no. 24746/94», § 113).

Враховуючи сукупний період часу, що минув з дати загибелі 
сина заявника, а також наведений вище висновок, що держа-
ва не витримала тягаря доведення, який покладається на неї з 
метою задовільного і переконливого пояснення смерті Х. Мой-
сієва, Суд робить висновок, що його позбавили життя за обста-
вин, які покладають відповідальність на державу-відповідача 
згідно з Конвенцією. Отже, було порушення ст. 2 Конвенції й у 
матеріальному сенсі.
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HOROZ c. TURQUIE

(Хороз проти Туреччини)
31 березня 2009 р.

У цій справі заявниця вважає владу винною у смерті сво-
го сина. 2001 року перебуваючи у в’язниці м. Кандіра типу F, 
п. М. Хороз взяв участь в протесті голодуючих, щоб опротесту-
вати встановлення в’язниць типу F, які передбачають камери, 
де можуть перебувати від однієї до трьох осіб, замість загаль-
них камер. Цей рух перетворився на «смертельне голодуван-
ня» його учасників. Активісти цього руху споживали лише 
підсолоджену воду та вітаміни, у результаті чого п. М. Хороз 
помер.

У даному випадку заявниця не скаржиться ані на умови ут-
римання її сина, ані на те, що йому не вистачало догляду, який 
би він міг отримати на свободі. Вона обмежує свою скаргу фак-
том, що її син мав бути звільненим, не додаючи додаткових 
аргументів. Смерть спричинена голодуванням під час страйку. 
Позивач не скаржиться на недостатність медичного догляду.

Суд також не став аналізувати можливості тимчасового 
звільнення у зв’язку з погіршенням стану здоров’я, особливо 
у контексті національного законодавства, тим більше, що де-
ржава повністю виконала свій обов’язок захисту здоров’я го-
лодуючого, а саме наданням медичного догляду («Sakkopoulos 
v. Grèce, № 61828/00, 15 janvier 2004», § 44). За таких умов Суд 
вважає, що влада не може нести відповідальність за прийняття 
чіткої відмови М. Хороза від будь-якого втручання, в той час як 
його здоров’ю загрожувала небезпека. 

З іншого боку, заявниця не скаржиться на зміст чи недостат-
ність медичного догляду, але обмежується твердженням, що її 
син повинен був бути відпущеним на волю, не надаючи при ць-
ому підкріплення своїм аргументам (див. справа «Ahmet Arslan 
c. Turquie (déc.), № 5114/04, 1er décembre 2005»).

Суд встановив відсутність підстав для ствердження, що 
умови утримання позивача становили нелюдське чи таке, що 
принижує гідність, поводження відповідно до ст. 3. Через ці ж 
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причини він не може визнати, що відмова звільнити сина пози-
вача є порушенням ст. 2 Конвенції.

Отже, Суд не встановив порушення ст. 2 Конвенції держа-
вою. 

OPUZ v. TURKEY

(Опуз проти Туреччини)
9 червня 2009 р.

Ця справа також стосується дотримання позитивних обо-
в’язків держави за ст. 2 Конвенції. Заявниця у цій справі скар-
жилась на недотримання цих обов’язків щодо захисту від на-
сильства у сім’ї її чоловіка, з яким вона взяла церковний шлюб, 
та його сина. Незважаючи на скарги до прокуратури, вони били 
заявницю та її матір, вимагали у них гроші, погрожували вбити 
їх, і хотіли привести інших чоловіків у місця проживання по-
дружжя, у результаті чого її мати загинула.

Протягом певного часу чоловік здійснив шість нападів на 
заявницю та її матір, у тому числі з ножем, та навіть завдавав 
ножеві поранення заявниці. Про ці всі факти було відомо про-
куратурі, щодо яких вона проводила розслідування, та переда-
вала справи до суду, при цьому чоловік знаходився на свободі. 
Під час перевозки меблів, коли мати сиділа у кабіні водія, він 
зупинив машину та застрелив її з пістолета. 

У своїх поясненнях він стверджував, що в той день, коли ці 
події відбувалися, він попросив свою свекруху сказати йому, 
де його дружина і куди вона перевозить меблі, на що вона від-
повіла, щоб він йшов в пекло, а вона переїжджає зі своєю доч-
кою, і буде все продавати. Він додав, що він втратив контроль 
над собою і застрелив її, захищаючи свою честь і своїх дітей. 
Остаточним рішенням суд присяжних визнав його винним в 
ненавмисному вбивстві і незаконному зберіганні вогнепальної 
зброї і засудив до довічного ув’язнення. Відзначаючи, однак, 
що обвинувачений був спровокований його жертвою, і що він 
поводився добре під час судового розгляду, суд скоротив тер-
мін ув’язнення до 15 років і 10 місяців тюремного ув’язнення і 
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штрафу в розмірі 180 турецьких лір. Беручи до уваги час, який 
обвинувачений провів під вартою, і те, що рішення було оскар-
жено, він наказав його звільнити.

Заявниця знов звернулась до прокуратури для порушення 
кримінальної справи та попросила владу вжити заходів для її 
захисту, оскільки її колишній чоловік після звільнення погро-
жував вбити її так само, як він вбив її матір. Крім того, вона 
повідомила, що із-за цього вона змушена постійно змінювати 
місце проживання.

Суд нагадує, що перше речення п. 1 ст. 2 Конвенції зобов’язує 
державу не лише утримуватися від заподіяння свідомого 
та неправомірного позбавлення життя, але й вжити заходів 
для захисту життя тих, хто підпадає під її юрисдикцію (див. 
«L. C. B. v. the United Kingdom, 9 June 1998», § 36). Зобов’язання 
держави у цій сфері включають основний обов’язок забезпе-
чити право на життя шляхом прийняття кримінального зако-
нодавства для стримування вчинення злочинів проти особи 
і на основі механізму примусу, спрямованих на запобігання, 
припинення і покарання за порушення. Це може також озна-
чати, за певних обставин, дотримання обов’язку щодо вжиття 
превентивних заходів з метою захисту окремих осіб, чиє жит-
тя знаходиться під загрозою злочинних дій інших осіб (див. 
«Osman v. the United Kingdom, 28 October 1998», § 115, Reports 
1998-VIII).

Суд зазначив, що, беручи до уваги складнощі, з якими зуст-
річається поліція у сучасних суспільствах, непередбачуваність 
людської поведінки або прийняття оперативних рішень на під-
ставі наявних пріоритетів та ресурсів, обсяг цього позитивно-
го обов’язку повинен бути витлумачений так, щоб на владу не 
покладався неможливий або непропорційний тягар. Таким чи-
ном, не кожна заявлена загроза життю покладає на владу вимо-
ги Конвенції вжити оперативних заходів для запобігання її вті-
лення. Для того, щоб у держави виник позитивний обов’язок, 
потрібно щоб влада знала або повинна була знати про існуван-
ня цієї реальної та безпосередньої загрози життю встановленої 
особи від третьої сторони, і вона не змогла вжити у межах своїх 
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повноважень заходів, які, відповідно до розумної оцінки, могли 
б запобігти цій загрозі.

Потрібно також забезпечити, щоб поліція здійснювала свої 
контрольні повноваження та повноваження із запобігання зло-
чинам у спосіб, який повністю відповідає належній правовій 
процедурі та іншим гарантіям, що містяться у статтях 5 і 8 Кон-
венції («Osman v. the United Kingdom, 28 October 1998», § 116).

За обставин цієї справи Суд дійшов до висновку, що не 
може вважатися, що влада виявила належну ретельність (due 
diligence), й тому вона порушила свій позитивний обов’язок за-
хистити життя матері заявниці відповідно до ст. 2 Конвенції.

GIULIANI AND GAGGIO v. ITALY

(Джуліані та Гаджіо проти Італії)
25 серпня 2009 р.

Ця справа, як і справа Мак-Канн, стосується питання над-
мірного застосування сили поліцейським (карабінером) М.П. 
проти мітингувальника-антиглобаліста К. Джуліані на демонс-
трації під час проведення саміту Великої вісімки (G8) у м. Ге-
нуї, що призвело до його загибелі.

Влада, за допомогою металевої сітки, визначила так звану 
«червону зону» в тій частині міста, де проходили зібрання G8 
(тобто в історичному центрі міста). Таким чином, доступ туди 
мали тільки жителі та люди, які мали там працювати. У служ-
бовому наказі було встановлено пріоритети правоохоронних 
органів: поставити по периметру «червоної зони» лінію оборо-
ни, що дозволить швидко відбити будь яку спробу вторгнен-
ня та вжити заходів для підтримання громадського порядку, 
зважаючи на резонанс від маніфестацій, з огляду на небезпеку 
спалаху агресії в результаті формування масових настроїв. За-
явники стверджували, що цей службовий наказ надав поліцей-
ським динамічних функцій, у той час як ці функції мали бути 
статичними. 

Перед початком саміту G8 до загону карабінерів було надіс-
лано бомбу, а біля стадіону Карліні — місця, де зібралися мані-



633

2. Критерії та стандарти застосування ст. 2 ЄКПЛ

фестанти, які збиралися взяти участь у великій демонстра-
ції — було знайдено фургон, в якому знаходився вибуховий 
пристрій, тобто карабінери усвідомлювали усю серйозність 
подій, що наближаються.

Під час проведення демонстрації поліцейський джип був 
заблокований й до нього підбігла група демонстрантів, озброє-
них палицями та залізними прутами, які били вікна у джипі 
та кидали в нього каміння, викрикували образливі слова та по-
грози в адресу карабінерів.

Один із карабінерів, який знаходився у джипі, М. Плаканіка 
(M. П.), вже зазнав отруєння сльозогінним газом під час по-
передніх сутичок та був переведений командиром до одного з 
джипів, щоб віддалити від місця попередніх зіткнень. Перебу-
ваючи у задній частині джипу, він був поранений демонстран-
тами та піддався паніці, вистрелив із табельної зброї Беретта у 
напрямі розбитого заднього скла автомобіля і випадково влу-
чив у К. Джуліані.

 На слідстві M. П. підтвердив, що був дуже наляканим че-
рез події, що відбувалися протягом всього дня, а особливо він 
боявся, що демонстранти почнуть кидати коктейль Молотова. 
Він пояснив, що потім його страх посилився, оскільки його 
ногу поранив металевий предмет, а в голову влучив камінь. Він 
заявив, що визначав наявність нападників за ударами каміння 
і думав, що «джип оточили сотні демонстрантів», але водночас 
додав, що «в момент стрільби він нікого не бачив». M. П. описав 
момент стрільби, кажучи, що в певний момент він сам вихопив 
свій пістолет, виставив руку зі зброєю через заднє скло джипу 
і приблизно за хвилину зробив два постріли. Він стверджував, 
що не помітив присутності К. Джуліані позаду джипа, ні до, ні 
після пострілу.

Прокуратурою було висунуто декілька версій, що виключа-
ють навмисне вбивство. Італійський суддя дійшов висновку, що 
враховуючи кількість нападників, використовувані засоби, ха-
рактер актів насилля, поранення карабінерів, що знаходились у 
джипі, складність для машини виїхати з площі через проблеми з 
двигуном, можна сказати, що поведінка M. П. була необхідною, 
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а його дії були адекватними з огляду на рівень насилля. Суддя 
погодився, що якби M. П. не вихопив зброю і не вистрілив два 
рази, напад не припинився б. На думку заявників, це був ви-
падок непропорційного застосування сили. Підтверджують цю 
тезу наступні факти: M. П. стріляв згори донизу, згідно зі зві-
том про розтин, що, на їх думку, підтверджує, що M. П. стріляв 
з висоти людського зросту і не з метою припинити незаконний 
акт насилля, а цілився в К. Джуліані. Заявники також вважа-
ли, що провина уряду полягає у наявності збоїв у плануванні, 
організації та керуванні операціями по підтриманню громадсь-
кого порядку та присутності недоліків нормативної бази. 

При вирішенні цієї справи Суд повторив основні стандарти 
справи Мак-Канн щодо визначення «виключно необхідного» 
застосування сили, змісту позитивного обов’язку держави охо-
роняти життя людини та необхідності проведення ефективно-
го розслідування випадків загибелі людей. 

Крім того, Суд зазначив, щоб розслідування вважалося 
«ефективним», потрібно, щоб особи, які відповідають за прове-
дення розслідування, й ті, хто його проводять, були незалежни-
ми від осіб, причетних до цих подій. Це означатиме не тільки 
відсутність будь-якого ієрархічного або інституційного зв’язку, 
а й практичну незалежність («Ramsahai and Others v. the Nether-
lands [GC]», no. 52391/99, § 325, «McKerr v. the United Kingdom», 
no. 28883/95, ECHR 2001-III § 128; «Hugh Jordan v. the United 
Kingdom», no. 24746/94, ECHR 2001-III, § 120).

Розслідування також має бути ефективним у тому сенсі, що 
воно є здатним призвести до висновку, чи було застосування 
сили виправданим за існуючих обставин та для виявлення 
та покарання винних. Йдеться не про обов’язок досягти 
результату, а про вжиття необхідних заходів, зокрема, щоб 
отримати необхідні докази, пов’язані з фактами справи, в тому 
числі отримати свідчення, експертні дані та у разі необхідності 
провести судово-медичний розтин тіла, що надасть повний 
і точний аналіз про травму та об’єктивний аналіз клінічних 
даних, у тому числі причину смерті («Salman v. Turkey [GC]», 
no. 21986/93, ECHR 2000-VII, § 106; «Gül v. Turkey», no. 22676/93, 
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14 December 2000,§ 89). Громадський контроль за ходом та 
результатами розслідування також має бути забезпечений.

Суд встановив, що за обставинами цієї справи застосування 
зброї, що призвела до загибелі, не перевищувало межі того, що 
було абсолютно прийнятним для М. П. у зв’язку з тим, що він 
розглядав як реальну та безпосередню загрозу своєму життю та 
життю своїх колег.

Суд відзначає, що М. П. відкрив вогонь з особистої ініціати-
ви, піддавшись паніці. Таким чином, Суд не вважає за необхід-
не розглядати абстрактну сумісність зі ст. 2 Конвенції італій-
ського законодавства із застосування зброї співробітниками 
поліції під час поліцейських операцій, бо ця ситуація стосуєть-
ся безпеки поліцейського, який знаходився у неброньованому 
транспортному засобі далеко від основних сил поліції.

Суд також взяв до уваги той факт, що на відміну від ситуації 
у справі Мак-Канн, операція правоохоронних сил не мала кон-
кретної мети, враховуючи, що небезпека нападу з боку демонс-
трантів була непередбачувана і залежала від розвитку подій. 
Поліції довелося діяти в небезпечній ситуації, яка змінюва-
лася дуже швидко, та прийняти жорстке оперативне рішення. 
Поліція зазнала величезного тиску, що підтверджує психічний 
стан М. П. Тому Суд не встановив наявність прямого та безпо-
середнього зв’язку з помилками, які могли вплинути на підго-
товку та проведення операції правоохоронних органів та заги-
беллю К. Джуліані.

Але при цьому Суд звернув увагу на те, що прокуратура 
дала дозвіл на кремацію тіла ще до того, як стало відомо про 
результати розтину. Той факт, що тіло загиблого було знище-
но, стало головною перешкодою для слідства, як стверджують 
чотири експерти, призначені прокурором, а також завадило 
відтворенню фактів, а отже точна траєкторія смертельного пос-
трілу не може бути визначена. Суд також зауважив, що слідс-
тво повинно було б охоплювати принаймні аспекти організації 
та управління операціями з підтримки порядку, бо він вбачає 
тісний зв’язок між смертельним пострілом та ситуацією, в якій 
опинився М. П. Іншими словами, розслідування не було о про-
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ведено належним чином тому, що воно не визначило осіб, вин-
них у цій ситуації.

У результаті Суд не знайшов порушення матеріального ас-
пекту ст. 2 Конвенції щодо надмірного застосування сили та 
порушення позитивного обов’язку держави захищати життя. 
Але при цьому ст. 2 Конвенції була порушена у її процесуаль-
ному аспекті.

KOLEVI v. BULGARIA

(Колеви проти Болгарії)
5 листопада 2009 р.

У цій справі розглядається питання ефективності та незалеж-
ності розслідування вбивства як вимога ст. 2 Конвенції. Заявни-
ки у цій справі скаржились на те, що розслідування вбивства 
п. Н. Колева було проведено упереджено і неефективно. 

Пан Н. Колев у свій час був заступником Генерального про-
курора Болгарії, прокурором слідчого управління Вищого ка-
саційного суду та працював у слідчому управлінні Вищого ад-
міністративного суду. Він був застрелений біля свого будинку. 
Особа вбивці так й не була встановлена.

З матеріалів справи вбачається наявність серйозного кон-
флікту між Н. Колевим та Генеральним прокурором Болгарії 
п. Ф., який продовжувався тривалий час і не закінчився на мо-
мент вбивства. Так, п. Колева було звільнено з роботи рішенням 
Вищої ради юстиції за поданням п. Ф. (наказ про примусовий 
вихід на пенсію, хоча п. Колев це мав такого бажання та не до-
сяг верхньої межі пенсійного віку ). Це рішення було скасовано 
судом.

Після цього п. Колев при поясненні причин цього конф-
лікту дійшов висновку, що п. Ф. страждає на психічний роз-
лад. Крім цього, між ними також нібито виник конфлікт щодо 
планів зняти гриф секретності з архіву служби військової роз-
відки часів комуністичної влади, проти чого виступив п. Колев. 
Згідно з твердженнями п. Колева, які підтримуються заявами 
кількох інших громадських діячів Болгарії, цей конфлікт ви-
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ник також через те, що Генеральний прокурор насаджував ав-
торитарний стиль керівництва і неодноразово давав вказівки 
іншим прокурорам вдаватися до протизаконних дій щодо осіб, 
яких Генеральний прокурор вважав своїми ворогами. Зокрема, 
Генеральний прокурор багато разів наказував своїм підлеглим 
почати кримінальне провадження проти інших осіб за сфаль-
сифікованими звинуваченнями.

Пан Колев поділився своїми висновками з пресою, а також 
написав листа з цього приводу Президенту Болгарії.

Після цього, відповідно до тверджень заявників у цій справі, 
протягом короткого періоду часу як відповідь на ці публічні 
звинувачення було порушено низку кримінальних справ про-
ти п. Колева та членів його сім’ї. До цього п. Колев ніколи не 
був об’єктом кримінальних переслідувань. Так, зокрема, були 
порушені справи щодо зберігання незареєстрованої зброї, во-
лодіння наркотичними речовинами та щодо причетності до 
вбивства. Пан Колев був заарештований.

Судом було встановлено, що від самого початку проваджен-
ня у кримінальній справі проти п. Колева було незаконним. Ос-
кільки він мав юридичний імунітет, кримінальне прова дження 
у справі могло розпочатися лише за згодою Вищої ради юсти-
ції, а така згода не була надана. Тому арешт також був незакон-
ним.

У показаннях свідків надається інформація, що Генераль-
ний прокурор, п. Ф., створив у прокуратурі атмосферу страху 
і підкорення. Тероризування підлеглих стало звичайним ме-
тодом управління з його боку, а беззаперечне підкорення Гене-
ральному прокурору стало найбільш цінною якістю, за якою 
давали оцінку роботі рядових прокурорів та штатних праців-
ників Прокуратури. Прокуратурою одноосібно правили п. Ф. 
та невелика група його довірених осіб. Нормою стала практика 
видачі усних незаконних наказів, які були обов’язковими для 
виконання слідчими і штатними працівниками, а за відмову 
виконувати їх порушувались кримінальні справи.

Так, наприклад, у показаннях керівника Національної служ-
би державної безпеки п. A. A. зазначається, що п. Ф. та інший 
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високопоставлений представник прокуратури дали вказівки, 
щоб вантажному літаку, завантаженому військовим обладнан-
ням, дозволили залишити повітряний простір Болгарії, незва-
жаючи на підозри, що перевезення цього вантажу порушує ем-
барго на торгівлю зброєю, впроваджене ООН. Пан Ф. особисто 
пояснив цьому керівнику у приватній розмові з ним, що він діє 
в інтересах Президента України п. Л. Кучми, оскільки цей літак 
належав авіакомпанії, співвласником якої є зять останнього. 
Пан A. A. відмовився задовольнити прохання і підтримати дії 
прокуратури, а також повідомив про це Президента Болгарії і 
Міністра внутрішніх справ країни. Після цих подій прокурату-
ра порушила дві кримінальні справи проти п. A. A.

У інших свідченнях також звертається увага на випадок са-
могубства високопоставленого прокурора — підлеглого п. Ф., 
та вбивство адвоката, яка мала близькі стосунки з п. Ф.

Заявники стверджували, що органи влади не виконали своїх 
обов’язків, які випливають із змісту ст. 2, тому що вони не за-
безпечили незалежності слідства і не розслідували причетність 
до скоєних злочинів Генерального прокурора та інших посадо-
вих осіб високого рангу, з якими мав конфлікт пан Н. Колев, 
незважаючи на наявність вагомих підстав вважати цю обста-
вину найбільш очевидною версією розслідування. Це стало на-
слідком структурних недоліків правової системи Болгарії, яка 
не давала можливості для проведення суттєвого кримінального 
розслідування проти Генерального прокурора або інших осіб, 
наближених до п. Ф.

У цьому рішенні Суд зазначив, що обов’язок держав щодо 
захисту права на життя згідно зі ст. 2 Конвенції вимагає прове-
дення ефективного офіційного розслідування в разі убивства 
особи. Обов’язок провести таке розслідування виникає у всіх 
випадках убивств та інших підозрілих смертей, незалежно від 
того, скоєно злочин приватними особами, представниками де-
ржави чи невідомими особами («Menson v. the United Kingdom» 
(dec.), no. 47916/99, ECHR 2003-V; «Nachova and Others v. Bul-
garia [GC]», no. 43577/98 and 43579/98, § 110, ECHR 2005-VII; 
«Kaya and Others v. Turkey», no. 4451/02, § 35, 24 October 2006).
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Далі Суд розкрив сутність позитивного обов’язку держави 
щодо проведення розслідування випадків смерті (див. також 
коментар до справи «Мойсієв проти Польщі»):

– розслідування має бути ефективним у тому розумінні, 
що воно здатне призвести до встановлення відповідних 
фактів, ідентифікації особи і покарання винних. Держав-
ні органи повинні були здійснити розумні кроки, що є в 
їх розпорядженні, для отримання доказів стосовно зло-
чину. Висновки розслідування мають бути основані на 
ретельному, об’єктивному і неупередженому аналізі усіх 
суттєвих елементів. Хоча обов’язок провести розсліду-
вання є лише засобом, й тут нема необмеженого права 
провести розслідування і висунути звинувачення (тобто 
з цього обов’язку не випливає обов’язковість висунен-
ня обвинувачення у кожному випадку скоєння злочину 
проти життя особи С.Ш., будь-який недолік у розсліду-
ванні, який зменшує його можливості для встановлення 
обставин справи або винної особи, є порушенням необ-
хідної міри ефективності (див. «Ramsahai and Others v. the 
Netherlands [GC], no. 52391/99», § 321; and «Brecknell v. the 
United Kingdom, no. 32457/04», § 66, 27 November 2007);

– для того, щоб слідство було ефективним, особи, що від-
повідають за розслідування і проводять його, повинні 
бути незалежними і неупередженими за законом і прак-
тикою. Це означає не лише відсутність ієрархічного або 
інституціонального зв’язку з особами, які причетні до 
розслідування, а також і практичної незалежності (див. 
«Ramsahai and Others v. the Netherlands», § 325 і 333–346; 
«Scavuzzo-Hager and Others v. Switzerland», no. 41773/98, 
§ 78 and 80–86, 7 February 2006; «Ergi v. Turkey», 28 July 
1998, § 83–84).

– повинен існувати достатній елемент громадського кон-
тролю за розслідуванням або його результатами, щоб 
забезпечити підзвітність на практиці, підтримати сус-
пільну довіру у тому, що органи влади дотримуються 
верховенства права, і не допустити жодних ознак змови 
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чи примирення з незаконними діями. Крім цього, понят-
тя ефективності включає в себе також вимогу оператив-
ності і ретельності дій. Слід визнати, що можуть існува-
ти перешкоди або складнощі, які не дозволяють досягти 
прогресу у розслідуванні конкретної ситуації. Однак сут-
тєвою вимогою є невідкладне реагування з боку органів 
державної влади при розслідуванні випадків позбавлення 
життя (див. «McKerr v the United Kingdom, no. 28883/95», 
ECHR 2001-III, § 114, «Ramsahai and Others», § 321).

Суд зауважує, що органи державної влади Болгарії, що 
розслідували справу про вбивство п. Колева, мали у своєму 
розпорядженні вагомі докази серйозного на той час конфлікту 
між п. Колевим та п. Ф. Вони також знали, що Вища рада юстиції 
отримала інформацію щодо протизаконних і кримінальних 
дій Генерального прокурора, п. Ф., і у в результаті цього 
запропонувала йому піти у відставку. Незважаючи на це, жод-
ного разу не були допитані ані Генеральний прокурор, ані інші 
працівники прокуратури, чиї прізвища були неодноразово на-
звані у показаннях свідків.

На думку Суду, цей факт є надзвичайно суттєвим для да-
ної справи, тому що він підтверджує твердження заявників про 
відсутність у законодавстві Болгарії достатніх гарантій неза-
лежного розслідування злочинів, у яких можуть підозрювати-
ся Генеральний прокурор та наближені до нього високопостав-
лені офіційні особи.

Хоча під час розслідування вбивства п. Колева слідчі здій-
снили багато дій, таких як аналіз фізичних доказів, опитуван-
ня свідків, що були поруч з місцем злочину, та перевірка мож-
ливих погроз, які міг отримати п. Колев, однак той факт, що 
хід розслідування контролювався тими самими особами, яких 
звинувачували жертва і його родичі, і той факт, що слідство не 
розслідувало одну з версій, яка очевидно здавалася суттєвою, 
сильно впливали на ефективність розслідування та зводили 
його нанівець.

Суд робить висновок, що розслідування смерті п. Колева-
не було незалежним, об’єктивним і ефективним. Більше того, 
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його серйозні недоліки були пов’язані з тим, що органи влади 
діяли неадекватно і не змогли забезпечити впевненість громад-
ськості у дотриманні верховенства права, а також у тому, що 
вони діють відповідально, та у їх здатності не допустити участі 
у змові чи поблажливості до протизаконних дій.

Отже, Суд вважає, що мало місце порушення ст. 2 Конвенції 
у її процесуальному аспекті, оскільки розслідування убивства 
п. Колева було неефективним і не було незалежним, як того ви-
магає ця стаття.

KALENDER c. TURQUIE

(Календер проти Туреччини)
15 грудня 2009 р.

У цій справі родичі заявників подорожували поїздом Де-
ржавної залізниці Республіки Туреччина, й після прибуття на 
станцію Памукова о 21 год. 15 хв., під час їхнього сходження з 
вагону, були смертельно поранені вантажним потягом, який на 
той час проходив по суміжному шляху.

Заявники стверджували, серед іншого, що саме Державна 
залізниця несе відповідальність за загибель їх родичів з ура-
хуванням серйозних порушень правил безпеки. Крім того, на 
їх думку, держава не вжила необхідних заходів безпеки, щоб 
захистити життя пасажирів, та вона не дотрималась своїх по-
зитивних обов’язків. На думку держави, саме неуважність по-
терпілих призвела до нещасного випадку.

Суд зазначив, що перше речення ст. 2 Конвенції зобов’язує 
державу не тільки передбачати потенційні випадки «навмис-
ної смерті», але і приймати необхідні заходи для захисту жит-
тя людини, яка перебуває під її юрисдикцією. Позитивним 
обов’язком держави є прийняття та дотримування норм пра-
ва, які стосуються захисту громадян в небезпечних сферах їх 
діяльності («Öneryýldýz c. Turquie ([GC]», no 48939/99, §§ 89-90, 
CEDH 2004-XII), та, зокрема, та що стосується безпеки на борту 
судна («Leray et autres c. France» (déc.), no 44617/98, 16 janvier 
2001, на будівельному майданчику, «Cecilia Pereira Henriques 
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et autres c. Luxembourg» (déc.), no 60255/00, 26 août 2003 та на 
залізничному транспорті, «Bone c. France» (déc.), no 69869/01, 
1er mars 2005).

У зв’язку з цим, як зазначається у доповіді експертів та інших 
експертних звітах стосовно нещасного випадку, і з цим погод-
жується Суд, саме реальний стан будівлі вокзалу Памукова не 
відповідав мінімальним вимогам безпеки. Вокзал не обладна-
ний платформами, тоді як платформи обов’язково мають бути 
поєднані між собою підземними переходами згідно з правилами 
організації та управління станцією. Потяг, на якому їхали по-
терпілі, зупинився на середній колії, тому що на прилеглій колії 
неправомірно перебував на зупинці товарний потяг, через що па-
сажири були змушені переходити колію. Освітлення також було 
недостатнім. Крім того, у жодному матеріалі справи не йдеться 
про те, що родичі позивачів розуміли, що спускаються не з того 
боку вагону. Суд також відзначив відсутність співробітників на 
самій станції, це також визнав голова вокзалу.

За цих умов не можна стверджувати, що головною причи-
ною нещасного випадку стала необачна поведінка потерпілих, 
яка призвела до їх смерті. Суд принагідно нагадав, що 2 ст. Кон-
венції не повинна тлумачитися як абсолютна гарантія безпеки 
в усіх сферах, включаючи гарантію фізичної недоторканності. 
Зокрема, не можна зобов’язати державу нести відповідальність 
за усіх необачних пасажирів. Проте, враховуючи кількість і 
серйозність порушень правил безпеки в даному випадку, Суд 
вважає, що держава не вжила необхідних заходів безпеки, що 
могло зберегти життя родичів позивачів. Тому Суд дійшов вис-
новку, що держава не дотрималась позитивного обов’язку ре-
алізації нормативно-правових актів для захисту життя пасажи-
рів. Отже, держава порушила ст. 2 Конвенції у її матеріальному 
аспекті.

Суд також зазначив, що національні суди, за жодних обста-
вин, не повинні залишати безкарними випадки, що загрожують 
життю людини. У цій справі відповідальність державних ор-
ганів та державних службовців (працівників державної заліз-
ниці) так і не була встановлена, як власне й не визначена їх роль 
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у цьому нещасному випадку, а ефективна реалізація положень 
національного законодавства так й не була забезпечена. Тому 
Суд встановив порушення ст. 2 й у процесуальному аспекті.

VELCEA ET MAZĂRE

(Велчя та Мазаре проти Румунії)
1 грудня 2009 р.

У цій справі п. Аурел А., діючи у вкрай збудженому стані, 
вбив ножем свою дружину та тещу. На місці події був присут-
ній його брат, поліцейський п. Георге Л., який відвів свого брата 
додому. За дві години після цього п. Аурел А. вчинив самогубс-
тво. У посмертній записці він зізнався у скоєних злочинах. Гра-
фологічна експертиза підтвердила автентичність тексту. Про-
куратура не встановила причетність інших осіб до цих вбивств 
та закрила справу.

Через певний час Генеральна військова прокуратура при 
Верховному Суді дійшла висновку, що розслідування не було 
повним, тому що мали місце невідповідності між показаннями 
свідків та позивача з одного боку та показаннями Георге Л. з 
іншого боку щодо встановлення факту приходу останнього до 
помешкання позивача, та прийняла рішення про продовжен-
ня процесуальних дій. Тим не менше, після вчинення певних 
процесуальних дій, вона закрила справу. Потім знов відкрила 
після чисельних скарг та протестів щодо цього процесуального 
рішення зі сторони заявника. Вона констатувала, що існує невід-
повідність між довжиною ножа, використаного у вбивствах, — 
12 см — та розмірами ножової рани у однієї з жертв, які досяга-
ють 18–20 см. Також у цій постанові вона згадала, що не було 
перевірено, чи Георге Л. допомагав своєму братові здійснити ці 
злочини. Тим не менше, справа знов була закрита.

Суд у рішенні нагадав про сутність позитивного обов’язку 
по ст. 2 Конвенції, та, зокрема, про обов’язок держави провести 
швидке, ефективне та незалежне розслідування випадків смер-
ті з урахуванням стандарту публічного контролю (див. комен-
тар до справ «Мак-Канн», «Мойсієв» та «Колеви»).
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При застосуванні цих стандартів ст. 2 Конвенції до обставин 
цієї справи Суд виявив очевидну повільність у веденні розслі-
дування, яке стосується п. Георге Л.: розслідування тривало 
більше одинадцяти років, а у прокурорів відсутня необхідна 
ретельність у проведенні слідства. Так, графологічна експерти-
за була організована більш ніж за п’ять років після трагічних 
подій, а через вісім з половиною років після цих подій прокура-
тура почала з’ясовувати розмір ножових пошкоджень.

Суд вирішив, що зазначені обставини достатні для того, щоб 
зробити висновок, що слідство щодо ролі поліцейського п. Ге-
орге Л. не було швидким та ефективним. Тому держава пору-
шила ст. 2 Конвенції у її процесуальному аспекті.

MAIORANO ET AUTRES c. ITALIE

(Майорано та інші проти Італії)
15 грудня 2009 р.

У цій справі заявники стверджували, що держава поруши-
ла позитивний обов’язок за ст. 2 Конвенції щодо захисту жит-
тя, оскільки перевела в’язня, п. А. Іззо, у режим напівсвободи, 
чим він скористався, щоб вбити двох членів їхньої сім’ї. Згідно 
з італійським законодавства напівсвобода є альтернативною 
мірою до ув’язнення, яка дозволяє людині, якій вона призна-
чена, проводити частину дня за межами закладу позбавлення 
волі, працюючи чи займаючись іншою діяльністю, щоб полег-
шити її повернення у суспільство. Дана особа не носить форми 
в’язнів. 

Пан А. Іззо був особливо небезпечним злочинцем й відбував 
покарання у вигляді довічного позбавлення волі за вбивство, 
спробу вбивства, зґвалтування, ув’язнення людей, незаконне 
утримання зброї та нанесення тілесних ушкоджень з 1976 р.

Наприкінці 2004 р. суддя місця виконання покарання 
м. Кампобассо схвалив «програму реабілітації» А. Іззо, яка була 
укладена директором в’язниці м. Кампобассо. Відповідно до неї 
А. Іззо працюватиме в асоціації «Città futura» з 9:30 до 13:30 з 
понеділка до суботи та з 16:00 до 19:00 з понеділка до п’ятниці. 
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А. Іззо міг залишати в’язницю з 8:30 з понеділка до суботи і по-
винен був повертатися о 20:00 з понеділка до п’ятниці і о 16:00 
у суботу. За день він отримував 25 євро (EUR) й повинен був 
звітувати про використання цих грошей. Він не міг відлучати-
ся з міста праці без дозволу директора в’язниці, користувався 
лише громадським транспортом, харчувався у визначених рес-
торанах тощо. 

Через 4 місяця, перебуваючи у цьому режимі напівсвобо-
ди, він вбив двох жінок. Справа набула широкого розголосу у 
пресі.

 На допиті він заперечив наявність корисливої мети і за-
явив, що у момент, коли одна з жертв помирала, він відчував 
«радість», яку він порівнював з «радістю вовка на світанку». 
На думку судді, дану особу цікавило просто задоволення від 
вбивства, відновлення атмосфери подібної до тої, яка була під 
час скоєння попередніх злочинів. Психологічна експертиза по-
казала, що дана особа не страждає жодною психіатричною па-
тологією.

Суд, при вирішенні справи, нагадав про зміст позитивно-
го обов’язку держави захищати життя людини відповідно до 
пункту 1 ст. 2 Конвенції. Крім наявності ефективного кримі-
нального законодавства та механізму застосування норм 
кримінального права до злочинців та їх покарання, за деяких 
умов ст. 2 може зобов’язувати владу приймати запобіжні за-
ходи для захисту особи, життю якої загрожує небезпека через 
кримінальну діяльність іншої особи («Branko Tomašić et autres c. 
Croatie», no 46598/06, § 50, 15 janvier 2009, et «Opuz c. Turquie», 
no 33401/02, § 128, 9 juin 2009).

 Згідно з Конвенцією, не кожна небезпека для життя покладає 
обов’язок на владу застосовувати конкретні міри для поперед-
ження її реалізації. Суд вважає, що про позитивний обов’язок 
держави йдеться у тому випадку, коли влада знала чи повин-
на була знати про існування реальної загрози життю однієї чи 
багатьох осіб і не прийняла відповідних мір, які мали б змен-
шити цей ризик («Bromiley c. Royaume-Uni» (déc.), no 33747/96, 
23 novembre 1999, «Paul et Audrey Edwards c. Royaume-Uni», 
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no 46477/99, CEDH 2002-III, § 55). Для того, щоб відповідаль-
ність держави розглядалась з точки зору Конвенції, повинно 
бути встановлено, що смерть настала через те, що органи де-
ржавної влади не вжили всіх можливих заходів, яких від них 
слід було логічно чекати, для того, щоб попередити реалізацію 
конкретної загрози для життя, про яку вони знали чи повинні 
була знати.

У цій справі, і з цим погоджується Суд, на момент призна-
чення режиму напівсвободи ніщо не могло дозволити владі 
визначити загиблих потенційними жертвами А. Іззо. Тому Суд 
застосував техніку розрізнення від справ «Osman», «Paul et 
Audrey Edwards» та «Opuz», де у органів державної влади були 
всі підстави визначити потенційних жертв заздалегідь. Тому у 
цій справі йдеться про позитивний обов’язок держави забезпе-
чувати загальну безпеку суспільства від непередбачуваних дій 
особи, яка відбуває покарання ув’язненням за здійснення особ-
ливо тяжких злочинів.

Суд звернув увагу, що після вироку про довічне ув’язнення 
за особливо тяжкі злочини поведінка А. Іззо не була бездоган-
ною: він пробував втекти, скориставшись зброєю й узявши в 
заручники одного з працівників в’язниці; скоював злочини, 
що пов’язані з наркотичними речовинами; давав неправдиві 
свідчення та здійснив наклеп; у нього було знайдено ніж; він 
робив повторну спробу втечі з фальшивими документами, піс-
толетом, та готівкою тощо. Усі ці вчинки А. Іззо скоїв, будучи 
позбавленим волі.

Усі ці та інші факти, на думку Суду, ставлять під сумнів його 
переведення у режим напівсвободи. Органи державної влади 
повинні бути задуматись, чи може контакт у вільному середо-
вищі з колишніми в’язнями, наркоманами та загалом з соціаль-
но неблагополучними особами надати А. Іззо можливість для 
нових правопорушень. Крім того, як вбачається з матеріалів 
справи, владі було відомо, що він готувався до скоєння нових 
злочинів, зокрема до перевезення наркотичних речовин та до 
можливого вбивства. Оскільки у цьому випадку саме суд, а не 
прокуратура, відповідає за дотримання режиму напівсвободи 
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та його можливе скасування, Суд вказує на несумлінне дотри-
мання обов’язку захищати життя відповідно до ст. 2 Конвенції. 
Отже, ст. 2 Конвенції була порушена державою.

Суд також вважає, що ст. 2 Конвенції була порушена й у 
процесуальному аспекті, оскільки дисциплінарне розслідуван-
ня проти відповідних суддів, які контролюють режим напівсво-
боди, що порушене Міністром юстиції, не враховувало факти 
планування злочинної діяльності А. Іззо під час знаходження 
у режимі напівсвободи, й тому представники влади м. Кампо-
бассо не були притягнути до дисциплінарної відповідальності. 
Тому це дисциплінарне розслідування не є достатнім для до-
тримання державою обов’язку притягнути до відповідальності 
державних службовців, у компетенцію яких входив обов’язок 
реагувати на зазначені факти. Тому ст. 2 Конвенції була пору-
шена також й у процесуальному аспекті.

BRANKO TOMAŠIĆ AND OTHERS v. CROATIA

(Бранко Томашич та інші проти Хорватії)
15 січня 2009 р.

Обставини цієї справи є подібними до справи «Опуз про-
ти Туреччини» (коментар до цієї справи див. вище. — С. Ш.). 
Пан М. М. неодноразово погрожував вбити свою дружину та їх 
доньку шляхом підриву бомби, якщо вони не погодяться повер-
нутися до нього. Дружина неодноразово зверталась до прокура-
тури з метою захисту від цих погроз. У результаті суд призначив 
покарання у вигляді п’яти місяців ув’язнення та дав санкцію на 
примусове психіатричне лікування протягом цього періоду, а та-
кож і після відбуття покарання, якщо це буде по трібно.

Невдовзі після відбуття покарання п. М. М. вбив свою дру-
жину та доньку, а також застрелився сам. Заявники, які є ро-
дичами загиблих, подали заяву до Європейського суду з прав 
людини, на порушення державою своїх обов’язків щодо недо-
пущення загибелі цієї жінки та її дитини, та на те, що держава 
не провела ретельного розслідування щодо можливої відпові-
дальності її представників за смерть цих осіб.
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Суд при вирішенні цієї справи нагадав про зміст пози-
тивного обов’язку держави захищати життя осіб, що пере-
бувають під її юрисдикцією. Разом з цим, як нагадав Суд, не 
кожна загроза життю може розглядатися у контексті питання 
позитивного обов’язку держави. Він виникає лише тоді, коли 
встановлено, що органи державної влади знали або повинні 
знати у відповідний час про існування реального і негайного 
ризику для життя конкретної особи внаслідок кримінальних 
дій третьої особи, і коли органи державної влади не здійснили 
заходів у межах їх повноважень, які, відповідно до розумно-
го сприйняття, можна було очікувати і вважати достатніми 
для уникнення цього ризику («Osman», § 116; «Paul and Audrey 
Edwards v. the United Kingdom», no. 46477/99, ECHR 2002-III, 
§ 55; «Bromiley v. the United Kingdom» (dec.), no. 33747/96, 
23 November 1999). 

Наведені у справі висновки національних судів та виснов-
ки психіатричної експертизи, на думку Суду, свідчать про те, 
що національним органам державної влади було відомо, що 
погрози скоїти вбивство конкретних осіб є серйозними, і що 
слід застосувати усі виправдані кроки для їх захисту від по-
гроз М. М. Суд звернув увагу, що, незважаючи на неодноразо-
ві погрози вбивства, у тому числі із застосуванням вибухово-
го пристрою, влада не провела обшук житлового приміщення 
М. М. на предмет можливого вилучення зброї. Незважаючи 
на рішення національного суду про примусове психіатричне 
лікування, воно так й не було проведено. Представлені до-
кументи свідчать, що лікування М. M. у в’язниці складало-
ся із співбесід з працівниками в’язниці, жоден з яких не був 
психіатром.

Оскільки М. М. не отримав адекватного психіатричного лі-
кування у в’язниці, не було також виконано і оцінки стану його 
здоров’я безпосередньо перед звільненням, щоб пересвідчити-
ся, що, вийшовши на свободу, він не реалізує свої попередні 
погрози вбивства.

На підставі фактів цієї справи Суд вирішив, що було по-
рушення матеріального аспекту ст. 2 Конвенції у зв’язку з не-
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прийняттям відповідними національними органами державної 
влади необхідних і виправданих кроків для того, щоб зберегти 
життя цих осіб. 

Одночасно Суд не знайшов порушення ст. 2 Конвенції у її 
процесуальному аспекті виходячи зі змісту цієї скарги, а також 
із врахуванням того, що п. М. М. загинув, а його винуватість не 
піддається жодним сумнівам.

MEDOVA c. RUSSIE

(Медова проти Росії)
15 січня 2009 р.

Як стверджує заявниця у цій справі, її чоловік, А. Медов, 
зник після його затримання органами Федеральної служби 
безпеки (ФСБ). Вона підозрює, що її чоловіка також били та 
катували. Після численних клопотань заявниці та запитів пра-
возахисних організацій, Комісії з прав людини при Президенті 
РФ, прокурор Сунженського району Інгушетії повідомив, що 
на дорозі Кавказ-1 були зупинені військові, які намагалися пе-
ревезти двох осіб до Чечні. Озброєні люди показали докумен-
ти, які підтверджували, що вони є працівниками ФСБ Чечні. 
Прокурор наказав, щоб їх доправили до Сунженського РВВС. 
Ці люди пред’явили також документи на дозвіл арешту А. Ме-
дова та К., яких міліціонери знайшли у багажнику їх машин. 
Прокурор зв’язався з місцевим відділом ФСБ, який підтвердив 
законність арешту. Було отримано наказ про звільнення затри-
маних разом з обома чоловіками, та виведення їх через потаємні 
двері для переїзду до Чечні.

На відповідні запити ФСБ відповіла, що вона не володіє ін-
формацією щодо арешту та утримання А. Медова та місця його 
перебування, а ці озброєні люди не є працівниками чеченського 
відділу ФСБ. У цілому розслідування не дало жодних резуль-
татів. Більше того, як стверджує заявниця, після звернення до 
Європейського суду з прав людини невідомі особи, які сказали, 
що служать у ФСБ, пропонували гроші за те, щоб вона відкли-
кала заяву, та після її відмови погрожували їй.
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Суд при вирішенні цієї справи застосував стандарт «поза 
розумного сумніву». Суд зазначив, що заявниця та представ-
ники держави погоджуються, що А. Медов та К. були схоплені 
озброєними чоловіками та привезені до Сунженського РВВС, 
їх викрадачі не надали документів на пропускному пункті. Суд 
погодився, що А. Медов та К. були викрадені озброєними осо-
бами, які видавали себе за працівників ФСБ, а інформації, що 
надана сторонами, недостатньо для точного встановлення того, 
чи дійсно ці особи були співробітниками ФСБ.

Разом з цим цього недостатньо для того, щоб виключити 
відповідальність держави за ст. 2 Конвенції, оскільки ця стаття 
не лише вимагає від держави утримуватися від неправомірного 
позбавлення життя, або такого, що вчинено із умислом, та забо-
роняє державі спричиняти насильницьку й спонтанну смерть, 
але й вимагає прийняття державою необхідних заходів для за-
хисту життя тих, хто знаходиться під її юрисдикцією. З поси-
ланням на справу Осман Суд зауважує, що ст. 2 Конвенції може 
покладати також й позитивні обов’язки на державу вживати 
запобіжні оперативні заходи для захисту індивіда, чиє життя 
знаходиться під загрозою кримінальних дій іншого індивіда. 
Звісно, ця вимога не може покладати на державу надмірного 
та неможливого тягаря, й не кожна загроза життю вимагає від 
держави конкретних превентивних заходів. Критерієм від-
повідальності держави у цьому випадку є те, чи знала вона або 
повинна була знати на даний момент про те, що особі справді 
загрожувала небезпека через кримінальні дії іншої, й не прий-
няла розумних заходів у межах її повноважень для запобігання 
цьому ризику.

У цьому випадку А. Медов та К. разом з їх викрадачами вже 
були під контролем держави, й вона могла завадити їх зник-
ненню, але вона їх відпустила. Рішення держави відпустити 
цих осіб, наслідком чого стало зникнення А. Медова, становить 
порушення позитивного обов’язку вжити запобіжні заходи для 
захисту тих, чиє життя знаходиться під загрозою від кримі-
нальних дій інших індивідів. Суд також зазначив, що правоохо-
ронні органи не перевірили, чи викрадачі А. Медова насправді 
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були працівниками ФСБ. Вони не отримали від ФСБ жодного 
письмового підтвердження справжності операції, проведеної 
даними особами, які представились її працівниками, та не зро-
били копії їх документів.

Тому Суд дійшов висновку, що держава не дотрималась по-
зитивного обов’язку захистити життя А. Медова, тому вона по-
рушила ст. 2 Конвенції.

Крім того, ст. 2 Конвенції вимагає проведення ефективного 
розслідування випадків смерті осіб, які були вбиті через засто-
сування сили (див., «McCann and Others v. the United Kingdom», 
judgment of 27 September 1995, Series A no. 324, p. 49, § 161, та 
«Kaya v. Turkey», judgment of 19 February 1998, Reports 1998-I, 
p. 324, § 86). Головною метою такого розслідування є забезпе-
чення ефективного застосування національного законодавства, 
яке захищає право на життя, та у справах, де залучені представ-
ники або органи державної влади, забезпечення їх відповідаль-
ності за смерті, що сталися у сфері їх відповідальності. Таке роз-
слідування має бути незалежним, доступним для сім’ї жертви, і 
проводитися невідкладно та з розумною швидкістю. У справах, 
де йдеться про позитивний обов’язок гарантувати життя осіб, 
слідство має бути ефективним у тому розумінні, що воно здат-
не, по-перше, встановити обставини, за яких стався інцидент, 
та усі недоліки в застосуванні превентивних заходів і, по-дру-
ге, встановити відповідальних представників чи відповідальні 
органи держави (див., «Trubnikov v. Russia», no. 49790/995 July 
2005», § 88,). 

Суд також звернув увагу на те, що всі необхідні матеріали 
по цій справі держава не надала, у зв’язку з чим Суд не міг 
оцінити ефективність слідства на основі кількох документів, 
представлених заявниками, та інформації щодо його ходу, 
представленої державою. Слідство кілька разів припинялось 
та поновлювалось. Заявниця також не була повідомлена про 
важливі події у слідстві, за винятком кількох постанов про 
його призупинення і поновлення. Тому слідчі не забезпечили 
достатнього публічного контролю за ходом слідства та не за-
безпечили гарантії інтересів сім’ї викраденого.
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Отже, Суд також визнав порушення ст. 2 Конвенції й у про-
цесуальному аспекті, оскільки держава не провела ефективного 
кримінального розслідування обставин зникнення А. Медова.

ŠILIH v. SLOVENIA

(Шиліх проти Словенії)
9 квітня 2009 р.

Заявники по цій справі стверджують, що їхній син, Г. Шиліх, 
помер через медичну халатність. Рішення було прийнято Ве-
ликою палатою Суду.

Г. Шиліх звернувся до лікаря, тому що він страждав від 
нудоти та свербежу. Після діагностики кропив’янки лікарка 
прописала внутрішньовенне введення медикаменту (декса-
метазону), що містить глюкокортикостероїди та антигістамін 
(хлоропірамін). Після цього стан Г. Шиліха відчутно погіршив-
ся через його алергію на ці речовини. Він зблід, почав тремтіти 
і відчувати холод, потім впав у кому та помер. 

Заявники звернулись до прокуратури з заявою про порушен-
ня кримінальної справи, яка була відхилена за недостатністю 
доказів. Вони зробили ще кілька спроб порушити кримінальне 
провадження, але результату не досягли. Безрезультатною та-
кож виявилась спроба ініціювати цивільне провадження. 

При вирішенні цієї справи Суд нагадав про існування про-
цесуального обов’язку держави відповідно до ст. 2 Конвенції 
провести ефективне розслідування випадків смерті осіб, що 
знаходились під доглядом медичних працівників, та, щодо ме-
дичної халатності, — обов’язок держави забезпечити наявність 
ефективної судової системи для встановлення причин смер-
ті та притягнення до відповідальності. Цей процесуальний 
обов’язок стосується не обов’язкового досягнення результату, 
а способу проведення розслідування(«Paul and Audrey Edwards 
v. the United Kingdom», no. 46477/99, § 71, ECHR 2002-II).

У контексті медичної помилки цей процесуальний обов’язок 
може вважатись дотриманим, якщо у правовій системі для 
постраждалої особи є доступними засоби правового захисту у 
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судах з цивільних та кримінальних справ, що дозволяє встано-
вити відповідальність медиків та призначити відповідне відш-
кодування збитків. Це правило може розповсюджуватись й на 
дисциплінарні заходи.

Розслідування повинно проводитися невідкладно та з ро-
зумною швидкістю. Навіть якщо у конкретній ситуації існують 
певні перепони та труднощі, що заважають досягти прогресу 
у розслідуванні, швидка реакція держави є життєво необхід-
ною для збереження довіри суспільства щодо відданості де-
ржави верховенству права та запобігання змови або толеран-
тності щодо неправомірних дій. Це саме стосується й справ, 
пов’язаних із медичною халатністю. Зобов’язання держави за 
ст. 2 Конвенції вимагають наявності ефективного національ-
ного захисту, невідкладного аналізу справи без невиправданих 
затримок («Lazzarini and Ghiacci v. Italy (dec.)», no. 53749/00, 
7 November 2002).

З урахуванням обставин цієї справи Суд дійшов висновку, 
що органи державної влади виявились нездатними розгляну-
ти звернення заявників щодо смерті їх сина з належним рівнем 
ретельності, що вимагається ст. 2 Конвенції. Тому Суд знайшов 
порушення ст. 2 Конвенції у процесуальному аспекті. 

VARNAVA ET AUTRES c. TURQUIE

(Варнава та інші проти Туреччини)
18 вересня 2009 р.

У цій справі заявники — родичі дев’яти грецьких кіпріотів, 
які зникли під час військових операцій, що проводилися ту-
рецькою армією на Кіпрі 1974 року, вважають, що Туреччина 
порушила ст. 2 Конвенції. Останки одного з цих зниклих були 
виявлені 2007 року в місці поховання біля с. Галатіа, на тери-
торії Турецької республіки Північного Кіпру.

Справа розглянута Великою палатою Суду, а її обставини 
нагадують вищезазначену справу «Медова проти Росії». При 
вирішенні справи Суд наголосив, що у таких випадках швидка 
реакція держави є життєво необхідною для збереження довіри 
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суспільства щодо відданості держави верховенству права та за-
побігання змови або толерантності щодо неправомірних дій. Те 
ж саме стосується й ефективності розслідування, яке не було 
належним чином проведено. Суд знайшов порушення ст. 2 
Конвенції, оскільки держава не провела ефективного кримі-
нального розслідування обставин загибелі дев’яти людей, що 
зникли у 1974 р.

AGACHE ET AUTRES c. ROUMANIE

(Агаче та інші проти Румунії)
20 жовтня 2009 р.

У цій справі до Суду звернулися родичі офіцера міліції 
А. Агаче, якого було вбито під час антикомуністичних демонс-
трацій у Румунії 1989 року. Вони скаржились на відсутність 
ефективного розслідування обставин його смерті. Незважаючи 
на те, що у результаті розслідування вдалося встановити деяких 
осіб, що винні у смерті А. Агаче та притягти їх до кримінальної 
відповідальності, розслідування щодо інших осіб, які причет-
ні до його смерті, ще триває. Крім того, кільком встановленим 
особам вдалося уникнути виконання вироків, а суди Бухарес-
та відмовились виконувати європейський ордер на арешт двох 
осіб, оскільки вони мали подвійне громадянство (румунське та 
угорське).

Заявники у цій справі вважають, що розслідування обставин 
смерті А. Агаче не було незалежним та неупередженим, а про-
цес тривав 11 років та 3 місяці, і з них 6 років та 9 місяців при-
ходиться на період вже після ратифікації Конвенції Румунією. 
Крім того, суди не провели заслуховування свідків об’єктивно, 
а заслуховування проводились виключно формально. 

Суд вважає, що після ратифікації Конвенції, протягом біль-
ше ніж трьох років, уповноважені на розслідування органи дер-
жавної влади Румунії не вжили жодних заходів для того, щоб за-
вершити справу, а також не прийняли жодного процесуального 
акту. Суди заслухали лише трьох свідків та двох засуджених, а 
також керувались заявами, зробленими іншими свідками у ході 
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розслідування. Таким чином, вони мали б, за відсутності інших 
доказів, заслухати свідків-очевидців, для того, щоб встановити 
факти та особи тих, хто брав участь у вбивстві А. Агаче.

Суд також зауважив, що троє осіб, засуджених за насиль-
ства, що призвели до смерті А. Агаче, не відбули свої покарання 
через те, що румунська влада не вжила відповідних заходів із їх 
екстрадиції.

У результаті Суд визнав порушення Румунією ст. 2 Конвен-
ції у її процесуальному аспекті.

MIKAYIL MAMMADOV v. AZERBAIJAN

(Мікаїл Маммадов проти Азербайджану)
17 грудня 2009 р.

Заявник по цій справі стверджував, що органи влади по-
винні нести відповідальність за ст. 2 Конвенції за смерть його 
дружини. Він також стверджував, що органи влади не провели 
ефективного розслідування обставин її смерті.

Заявник та його родина під час окупації регіону збройними 
силами Вірменії вони покинули місце свого постійного прожи-
вання та переїхали у Сумгаїт.

Заявник з’ясував, що у старій адміністративній будівлі, яка 
належала Сумгаїтському міському військовому комісаріату, 
але більше не використовувалася ним, є три вільних кімнати. 
Частину будівлі займала спілка ветеранів війни, але ті при-
міщення, в яких був зацікавлений заявник, були покинуті та 
занедбані. Ці кімнати були розташовані у прибудові, яка мала 
окремий вхід із заднього боку будівлі. Заявник зайняв ці кімна-
ти та упродовж трьох місяців виконав у них значний обсяг ре-
монтних робіт. За його словами, інші користувачі будівлі знали 
про його діяльність, але не висували заперечень проти неї. Так 
само, за словами заявника, органи влади також не висловлюва-
ли заперечень з приводу виконуваних ним ремонтних робіт.

Як тільки заявник зі своєю родиною переїхав у нове при-
міщення, його викликали на зустріч із посадовими особами 
Сумгаїтського міськвиконкому, котрі, зі слів заявника, усно 
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вимагали від нього звільнити приміщення у старій будівлі вій-
ськкомату й навіть вимагали хабара за надання дозволу зали-
шитися там. Він відмовився задовольнити ці вимоги.

Після цього до приміщення заявника прибула група полі-
цейських (за словами заявника — 25–30 осіб) та висунули ви-
могу про негайне звільнення приміщень ним та його родиною. 
Коли заявник та члени його родини відмовилися це зробити, 
поліцейські застосували силу проти заявника та його тещі.

У цей час його дружина впала у стан шоку та психологіч-
ної тривожності. Вона вилила на себе певну кількість керосину 
та стала загрожувати тим, що підпалить себе, якщо поліцейсь-
кі негайно не підуть. Водночас посадові особи Сумгаїтського 
міськвиконкому та поліцейські не сприйняли її загроз серйозно 
та навіть запропонували їй коробку сірників. Вона підпа лила 
себе, а потім померла у лікарні після серйозних опіків.

Заявник під час цих подій перебував поза приміщенням, на-
магаючись допомогти одному зі своїх дітей, який втратив сві-
домість з переляку, тому він не міг врятувати свою дружину. Зі 
слів заявника жоден із поліцейських не зробив спроби її вряту-
вати, оскільки всі вони були зайняті перенесенням особистих 
речей родини заявника та їхнім завантаженням у автомобіль.

Заявник також вважає, що, незважаючи на те, що він та його 
сім’я оселилися в приміщеннях адміністративної будівлі без 
попереднього дозволу, їхні дії не були незаконними, оскільки 
національне законодавство дозволяло їм шукати місце прожи-
вання самостійно, якщо це не порушує прав інших осіб на жит-
ло. У будь-якому разі, з огляду на значну чисельність біженців 
та змушених переселенців у країні, влада, як правило, вияв-
ляла терпимість у тих випадках, коли біженці та переселенці 
самостійно оселялися в різних адміністративних або інших 
приміщеннях. Обов’язок влади, а в цьому випадку — обов’язок 
Сумгаїтського міськвиконкому — полягав у наданні заявникові 
та його сім’ї придатного для проживання житла, але цього не 
було зроблено. Таким чином, заявника та його родину не мож-
на було виселяти без надання їм приміщення, придатного для 
проживання великої родини.
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При вирішенні цієї справи Європейський суд з прав людини 
підтвердив, що перше речення ст. 2 Конвенції вимагає від держа-
ви не лише утримуватися від «навмисного» позбавлення життя 
або його позбавлення шляхом «застосування сили», непропор-
ційної законним цілям, зазначеним у підпунктах (а)–(с) ч. дру-
гої ст. 2, але й уживати відповідних заходів для захисту життя 
тих людей, які перебувають у їхній юрисдикції (див. «L. C. B. 
v. the United Kingdom», 9 June 1998, § 36, Reports of Judgments and 
Decisions 1998-III), тобто держава має позитивний обов’язок 
вживати запобіжні оперативні заходи, що спрямовані на захист 
особи від іншої особи або, за конкретних обставин, від неї са-
мої (див. «Osman v. the United Kingdom», 28 October 1998, § 115, 
Reports 1998-VIII; «Keenan v. the United Kingdom», no. 27229/95, 
ECHR 2001-III, § 89; «Renolde v. France», no. 5608/05, § 81). 

Далі, із посиланням на справу «Бранко Томашич та інші про-
ти Хорватії», Суд зазначив, що недотримання позитивного 
обов’язку державою матиме місце й у тому разі, якщо буде виз-
начено, що під час події органи влади знали або мали знати про 
існування реального та негайного ризику для життя особи, обу-
мовленого діями третьої сторони, або, за конкретних обставин, 
ризику самого ушкодження, і що вони не вжили заходів у межах 
їхніх повноважень, котрих, за обґрунтованим ствердженням, 
можна було б очікувати для уникнення такого ризику.

Суд підкреслив, що у випадках позбавлення життя ст. 2 по-
кладає на Державу обов’язок належно реагувати на ці випадки 
з метою покарання за порушення цього права (див. «Öneryýldýz 
v. Turkey» [GC], no. 48939/99, § 91, ECHR 2004-XII, «Sergey 
Shevchenko v. Ukraine», no. 32478/02, 4 April 2006, § 63). Коли пра-
во на життя порушується ненавмисно, позитивний обов’язок не 
вимагає обов’язковості порушення кримінальної справи в кож-
ному випадку й може бути дотриманий за наявності у жертв 
засобів цивільного, адміністративного чи дисциплінарного 
захисту (див. «Vo v. France [GC]», no. 53924/00, § 90, ECHR 
2004-VII; «Calvelli and Ciglio v. Italy [GC]», no. 32967/96, § 51, 
ECHR 2002-I; and «Mastromatteo v. Italy [GC]», no. 37703/97, 
ECHR 2002-VIII, § 90, 94, 95). Мінімальною вимогою у цьому 
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контексті є те, що особи, відповідальні за розслідування, мають 
бути незалежними від осіб, причетних до подій. Це вимагає 
ієрархічної або інституційної незалежності, а також незалеж-
ності на практиці (див. «Paul and Audrey Edwards v. the United 
Kingdom», no. 46477/99, ECHR 2002-II, § 70).

Розслідування має також бути ефективним у сенсі забезпе-
чення його здатності з’ясовувати обставини, за яких стався ін-
цидент, та подальшого визначення й покарання відповідальних 
за нього. Органи влади повинні вжити всіх розумно необхід-
них заходів до забезпечення доказів, пов’язаних з інцидентом, 
включаючи, зокрема, свідчення очевидців, судові докази та, за 
необхідності, проведення розтину для забезпечення повного 
та достовірного протоколювання ушкодження й об’єктивного 
аналізу клінічних висновків, включаючи причину смерті. Будь-
які вади у розслідуванні, які підривають їхню здатність визначити 
причину смерті або відповідальну особу, пов’язані з ризиком 
недотримання цього стандарту (див. «McKerr v. the United King-
dom», no. 28883/95, ECHR 2001-III, § 113, «Ognyanova and Cho-
ban v. Bulgaria», no. 46317/99, 23 February 2006, § 105).

З тих самих причин має бути забезпечений достатній 
рівень громадського контролю над розслідуванням або його 
результатами, щоб забезпечити підзвітність як на практиці, так 
і в теорії. Водночас близький родич потерпілого у будь-якому 
випадку має бути залучений до процедури в обсязі, необхідно-
му для захисту його законних інтересів.

Єдиним поясненням, яке надали органи влади (Сумгаїтсь-
кий міськвиконком та посадові особи поліції, слідчі органи та 
держава у своїх заявах у цій справі) було те, що значну кіль-
кість посадових осіб та поліцейських службовців було спрямо-
вано до помешкання заявника для вжиття «профілактичних 
заходів», і що вони не мали наміру виселяти сім’ю заявника 
силою. Крім того, згідно зі свідченнями органів влади, рішен-
ня про вивезення речей заявника з помешкання було ухвалене 
на місці, лише після того, як дружина заявника підпалила себе, 
щоб гарантувати збереження цих речей за відсутності заявника 
та решти його родини. Таке пояснення не переконало Суд.
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Держава не надала ніяких пояснень з приводу правових під-
став дій, вчинених посадовими особами Сумгаїтського міськ-
виконкому та поліцейськими у цій справі. Із матеріалів справи 
випливає, що посадові особи Сумгаїтського міськвиконкому 
та поліцейські діяли лише на основі нечітко сформульованих 
усних розпоряджень, що надійшли від керівництва Сумгаїт-
ського міськвиконкому. Розпорядження суду, яке надавало б 
Сумгаїтському міськвиконкомові та поліції право виселити ро-
дину заявника, не існувало. У рішеннях національних органів 
прокуратури та судів не було дано однозначної оцінки цієї опе-
рації, причому в одних рішеннях ішлося про те, що вони діяли 
в межах своїх повноважень, а в інших законність дій органів 
влади було поставлено під сумнів.

Суд також звернув увагу на наявність загального правила, що 
у рамках поліцейської операції з метою виселення, як і за будь-
якої поліцейської операції, від поліції очікується, що вона, до 
певної міри, поставить потік подій під свій контроль. Крім того, 
у цьому випадку дії дружини заявника, якими б непередбачу-
ваними або нерозважливими вони не здавалися, являли собою 
безпосередню реакцію на вимоги та дії представників Держави.

Разом з цим Суд дійшов висновку, що через недостатню 
кількість фактичних обставин справи, які чітко вказують на 
порядок дій представників держави (на відміну від тієї ситу-
ації, коли особа знаходиться під вартою, тобто повністю під 
контролем держави) залишаються сумніви з приводу того, 
чи відповідальність за загибель дружини заявника може бути 
хоча б частково покладена на органи влади. Водночас, дослі-
дивши наявні матеріали, Суд доходить висновку про те, що ці 
сумніви є недостатніми для остаточного встановлення того, що 
органи влади діяли у спосіб, несумісний із їхнім позитивним 
обов’язком гарантувати право на життя. Тому порушення ст. 2 
Конвенції у цьому аспекті не було.

Разом з цим Суд констатував, що держава порушила свій 
обов’язок провести адекватне та ефективне розслідування з ме-
тою визначення обсягу відповідальності її представників держа-
ви за смерть дружини заявника, що передбачена ст. 2 Конвенції.
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ŞANDRU ET AUTRES c. ROUMANIE

(Шандру та інші проти Румунії)
8 грудня 2009 р.

Заявники у цій справі скаржаться на неефективність роз-
слідування справи про застосування репресивних заходів під 
час антикомуністичних демонстрацій у м. Тімішоарі (Румунія, 
1989 р.), у результаті яких заявники отримала вогнепальні по-
ранення, а один з учасників демонстрації (з заявою звернулись 
його родичі.) був застрілений. Мотивація Суду у цій справі 
аналогічна справі «Агаче» (див. коментар вище). Крім того, Суд 
звернув увагу, що навіть коли умисел представника держави 
спрямований на спричинення смерті особи, але смерть з певних 
причин не настає, тоді це все рівно підпадає під дію ст. 2 Кон-
венції: фізичне насилля, заподіяне державними посадовими осо-
бами, може вважатися порушенням ст. 2 Конвенції, коли не було 
факту смерті потерпілого, але рівень та характер застосованої 
сили вказують на однозначний намір заподіяти смерть («Ýlhan 
c. Turquie [GC]», no 22277/93, § 76, CEDH 2000-VII; «Makaratzis 
c. Grèce [GC]», no 50385/99, § 49–55, CEDH 2004-XI).

Далі Суд торкнувся позитивного обов’язку держави охоро-
няти життя особи та провести адекватне та ефективне розслі-
дування обставин смерті, якого не було проведено у цій справі. 
У результаті Суд визнав порушення Румунією ст. 2 Конвенції 
у її процесуальному аспекті.

ÖNERYILDIZ v. TURKEY

(Онериїлдиз проти Туреччини)
30 листопада 2004 р.

Як відзначається у юридичній літературі, судова конкре-
тизація позитивного обов’язку держави вживати заходів для 
захисту життя тягне за собою часткову трансформацію ст. 2 
Конвенції у «соціальне право» [1, 356]. Це змушує Суд обереж-
ніше ставитися до питання подальшого розширення сфери дії 
цієї статті, надаючи перевагу з’ясуванню наявності порушень 



661

2. Критерії та стандарти застосування ст. 2 ЄКПЛ

Конвенції за іншими її положеннями. Так, наприклад, у справі 
«D v. United Kingdom»1 Суд відмовився розглянути скаргу на 
порушення ст. 2 за обставин, коли Уряд мав намір вислати смер-
тельно хворого заявника до країни, де були відсутні необхідні 
медичні можливості для його догляду, обмежившись встанов-
ленням факту порушення ст. 3. У справі «Guerra v. Italy» Суд 
також не визнав за необхідне розглянути питання про те, чи є 
порушенням права на життя відмова держави у оприлюдненні 
інформації про підприємство, яке здійснювало токсичні вики-
ди у довкілля. Незважаючи на це, вже наявні певні тенденції 
у прецедентному праві Суду та останній практиці Комісії, які 
визначатимуть наступний розвиток застосування ст. 2. Так у 
справі «Scialacqua v. Italy» Комісія опосередковано визнала, що 
сфера дії ст. 2 може включати обов’язок держави відшкодува-
ти вартість ліків, які є необхідними для рятування життя, хоча 
і визнала заяву необґрунтованою. Таким же чином у справі 
«Guerra and Others v. Italy» двоє суддів — суддя Ямбрек та суд-
дя Уолш — висловилися про те, що ст. 2 Конвенції також охоп-
лює «право на захист здоров’я та фізичної недоторканності». 
За висловом судді Ямбрека2, може настати час, коли судова 
практика Суду у ст. 2 почне розширюватися з метою розвитку 
відповідних похідних прав, визначення ситуацій, які склада-
ють нагальну та серйозну небезпеку життю та розвитку інших 
аспектів права на життя.

Цей час настав у 2002 р., коли Суд прийняв рішення у справі 
«Oneryildiz v. Turkey». Заявник мешкав з 12 членами своеї роди-
ни у бідному районі Стамбула. Його будинок, як і інші будинки, 
був побудований на землі навколо сміттєзвалища. Газ метан, який 
утворився зі сміття, що гнило, вибухнув, знищивши кілька бу-
динків, включаючи будинок заявника, і це призвело до загибелі 
дев’яти членів його родини. Національні нормативи щодо експлу-
атації сміттєзвалищ існували, але Суд дійшов висновку, що цих 

1 «D. v. United Kingdom» (1997).
2 Неспівпадаюча думка судді Ямбрека та неспівпадаюча думка судді Уолша. Див.: 
«Guerra v. Italy» (1998).
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нормативів ніколи не дотримувались. Органи влади знали про не-
безпеку, але мешканців ніхто про цей ризик не попередив. 

Після рішення Палати справа була передана на розгляд Ве-
ликої Палати за вимогою держави, оскільки, на думку Туреччи-
ни, висновок Палати, згідно з яким «усі положення про нена-
вмисну смерть» підпадають під дію ст. 2 Конвенції, призвів до 
значного розширення позитивного обов’язку держави.

При вирішенні цієї справи Суд зауважив, що ст. 2 не сто-
сується виключно випадків загибелі людей в результаті дії пред-
ставників держави, але й містить обов’язок держави вжити усіх 
заходів, необхідних для захисту життя людей, що перебувають 
під її юрисдикцією («L.C.B. v. the United Kingdom», cited above, 
p. 1403», § 36, «Paul and Audrey Edwards v. the United Kingdom», 
no. 46477/99, § 54, ECHR 2002-II). На думку Суду, цей обов’язок 
має бути дотриманий у контексті будь-якої діяльності, що може 
поставити під загрозу право на життя, не кажучи вже про діяль-
ність промислового характеру, що є небезпечною за своєю при-
родою, наприклад, використання місць зберігання відходів. 
Позитивний обов’язок включає, насамперед, першочергове за-
вдання держави створити законодавчі й адміністративні основи 
для ефективної профілактики та стримування загрози праву на 
життя (див. «Paul and Audrey Edwards», cited above, § 54; «Ýlhan 
v. Turkey [GC]», no. 22277/93, § 91, ECHR 2000-VII; «Kýlýç v. 
Turkey», no. 22492/93, § 62, ECHR 2000-III; and «Mahmut Kaya 
v. Turkey», no. 22535/93, § 85, ECHR 2000-III). 

Далі Суд дійшов висновку, що цей обов’язок стосується 
сфери специфічних небезпечних видів діяльності для життя 
людини, особливо у регулюванні питань надання дозволу, 
установки, експлуатації, безпеки і контролю, а також вживання 
практичних заходів для ефективного захисту громадян, життя 
яких може наражатися на небезпеку, що криються у цій сфері. 
Крім того, Суд підкреслив важливість права громадськості на 
інформацію у цій сфері.

Держава також має позитивний обов’язок у цих випадках 
загибелі людей провести негайне та ефективне розслідування 
та притягти винних осіб до відповідальності.
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На переконання Суду, що не може такого бути, щоб органи 
держави та місцевого самоврядування, що є відповідальними 
за контроль та за управління місцем збору відходів, не знали 
про ризики метаногенезу, а також про необхідні заходи, щоб 
запобігти цьому явищу. Звідси випливає висновок, що турецька 
влада на багатьох рівнях знала або повинна була знати, що 
багато осіб, які живуть поруч з муніципальним звалищем, 
були під реальною і неминучою загрозою. Таким чином, вони, 
відповідно до ст. 2 Конвенції, мали позитивний обов’язок вжити 
превентивних оперативних заходів, необхідних і достатніх для 
захисту людей, у тому числі й через оприлюднення відповідної 
інформації, але цього не було зроблено.

У результаті Суд вирішив, що мало місце порушення ст. 2 
Конвенції у її матеріальному аспекті у частині відсутності 
належних заходів для запобігання випадковій смерті дев’ятьох 
родичів заявника. Крім того, Суд знайшов порушення ст. 2 
Конвенції у її процесуальному аспекті у частині відсутності 
адекватного захисту права на життя законом.

JASINSKIS v. LATVIA

(Ясинскіс проти Латвії)
21 грудня 2010 р.

Заявник у цій справі стверджував, що його син помер у від-
ділку поліції після його затримання. Він вважає, що поліція 
винна у його смерті, а проведене у цій справі розслідування 
було неефективним. Заявник також стверджує, що перед тим, 
як його сина відправили до відділення поліції, поліцейських по-
передили, що він упав із східців, ударився головою і на якийсь 
час втратив свідомість. Проте поліція вирішила не чекати, поки 
приїде вже викликана швидка медична допомога. На думку за-
явника, прийнявши це рішення, поліція взяла на себе повну 
відповідальність за його наслідки.

Як зазначив Суд, заарештовані особи перебувають у враз-
ливому становищі, тому органи державної влади несуть від-
повідальність і мають обов’язок щодо їх захисту у місцях поз-
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бавлення волі. У ситуаціях, коли державні органи ухвалюють 
рішення про арешт і затримання під вартою особи з інвалідніс-
тю, вони повинні поставитися з особливою відповідальністю до 
гарантування таких умов утримання зазначеної особи, які від-
повідають її особливим потребам у зв’язку з її інвалідністю (див. 
«Price v. the United Kingdom», no. 33394/96, § 30, ECHR 2001-VII, 
«Farbtuhs v. Latvia», no. 4672/02, § 56, 2 December 2004). Держа-
ви несуть обов’язок вдаватися до особливих заходів, щоб на-
дати ефективний захист від неналежного поводження особам 
у вразливому становищі («Z and Others v. the United Kingdom 
[GC]», no. 29392/95, § 73, ECHR 2001-V).

Обов’язок органів влади відповідати за поводження з особою 
у місці позбавлення волі є особливо нагальним в разі смерті 
такої особи («Salman v. Turkey [GC]», no. 21986/93, § 99, ECHR 
2000 VII). Держава несе відповідальність за захист здоров’я осіб, 
позбавлених волі (див. «Naumenko v. Ukraine», no. 42023/98, 
§ 112, 10 February 2004, «Dzieciak v. Poland», no. 77766/01, § 91, 
9 December 2008). У контексті ст. 2 Конвенції обов’язок захисту 
життя осіб, що перебувають під вартою, означає також обов’язок 
органів влади надавати їм медичну допомогу, потрібну для того, 
щоб зберегти їх життя (див. «Taïs v. France», no. 39922/03, § 98, 
1 June 2006, «Huylu v. Turkey», no. 52955/99, § 58, 16 November 
2006). Ненадання адекватної медичної допомоги може буди 
кваліфіковано як поводження, що порушує Конвенцію (див. 
«Huylu», § 58).

Суд звернув увагу на те, що було встановлено — після при-
буття поліцейських на місце події їм повідомили, що син заяв-
ника упав із сходів, ударився головою об землю і знепритомнів. 
Їм також повідомили про те, що син заявника є глухонімим. 
Поліції також було відомо, що викликано «швидку медичну 
допомогу», яка вже виїхала. Проте поліцейські вирішили не 
чекати на швидку допомогу і направили сина заявника до від-
ділку поліції, вважаючи, що він просто перебуває напідпитку.

Протягом певного періоду часу після того, як його помістили 
до камери-витверезника, син заявника продовжував бити нога-
ми у двері та стіни камери, на що не було жодної реакції з боку 
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офіцерів поліції. Враховуючи, що син заявника був глухонімим, 
поліція безсумнівно була зобов’язана дати йому хоча б ручку 
і аркуш паперу, щоб він міг повідомити їм свої претензії, а той 
факт, що він не вставав майже чотирнадцять годин, навряд чи 
можна пояснити простим сп’янінням. Тому Суд дійшов виснов-
ку про порушення ст. 2 Конвенції у її матеріаль ному аспекті.

Суд також зауважив, що влада не дотрималась стандартів 
розслідування обставин смерті людини, як це передбачено ст. 2 
Конвенції (див. коментар до справи «Бекер проти Туреччини»), 
тому ст. 2 була порушена й у процесуальному аспекті.

AL-SAADOON AND MUFDHI v. THE UNITED KINGDOM

(Аль-Саадун і Муфді проти Сполученого Королівства)
2 березня 2010 р.

Ця справа є цікавою, оскільки порушує питання екстратери-
торіальної дії Конвенції (на території Іраку, що окупована під 
час військових дій союзними військами, зокрема на території 
відповідальності Сполученого Королівства) та стосується ви-
дачі у країну, де загрожує смертна кара. Заявники, громадяни 
Іраку Ф. Аль-Саадун і Х. Муфді, були затримані у Басрі (Ірак) 
британськими військовими у зоні їх відповідальності. Заяв-
ники стверджують, що їхнє затримання у Басрі британськими 
військовими, а також їх передача органам державної влади Іра-
ку суперечить низці статей Конвенції, у тому числі ст. 2. Сво-
го часу вони обіймали високі посади у партії Баас (провладна 
партія поваленого режима С. Хусейна), а також були підозрю-
ваними у вбивстві британських військовослужбовців під час 
бойових дій. На їхню думку, у разі їх видачі, до них буде засто-
сована смертна кара за військові злочини.

Суд зауважив, що право не бути підданим смертній карі є 
фундаментальним правом, яке закріплює одну з основних цін-
ностей демократичних суспільств, які утворили Раду Європи, та 
повинно тлумачитись звужено (див., mutatis mutandis, «McCann 
and Others v. the United Kingdom», judgment of 27 September 1995, 
§ 147, Series A no. 324). Стаття 2 Конвенції та ст. 1 Протоколу 
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№ 13 забороняють екстрадицію і депортацію до іншої держа-
ви, якщо є серйозні підстави вважати, що зацікавленій особі у 
країні призначення загрожує реальна небезпека зазнати смерт-
ної кари («Hakizimana v. Sweden» (dec.), no. 37913/05, 27 March 
2008; див., mutatis mutandis, «Soering», cited above, § 111; «S. R. 
v. Sweden» (dec.), no. 62806/00, 23 April 2002; «Ismaili v. Germany 
(dec.)», no. 58128/00, 15 March 2001; «Bader and Kanbor», cited 
above, § 42; «Kaboulov v. Ukraine», no. 41015/04, § 99, 19 November 
2009). У таких випадках Суд повинен оцінити ситуацію у країні 
призначення з точки зору вимог цих статей. Суд також звернув 
увагу, що державам не дозволяється укладати угоди з інши-
ми державами, чиї положення знаходяться в суперечності з їх 
зобов’язаннями за Конвенцією.

Суд вважає, що, враховуючи характер свідчень і звинува-
чень проти заявників, існують серйозні підстави вважати, що 
вони перебувають у реальній небезпеці бути підданими смер-
тній карі, якщо їх судитиме та визнає винними іракський суд. 
Збройні сили держави-відповідача, введені в Ірак, зробили 
активні кроки, щоб привести заявників під юрисдикцію Вели-
кої Британії, заарештували їх і тримали у центрах, керованих 
британцями. За таких обставин Суд вважає, що держава була 
зобов’язана переконатись, що арешт і утримання під вартою за-
явників не призводять до порушення їх прав, що гарантовані 
статтями 2 і 3 Конвенції та ст. 1 Протоколу № 13. 

Сполучене Королівство не врахувало свої зобов’язання за 
статтями 2 і 3 Конвенції та ст. 1 Протоколу № 13, адже воно 
передало справи позивачів під юрисдикцію іракських судів, 
видавши зацікавлених осіб територіальній владі, враховуючи, 
що протягом усього періоду, що розглядається, були серйозні 
підстави вважати, що вони будуть перебувати в реальній небез-
пеці бути засудженими до смертної кари та страченими.

У результаті Суд визнав, що немає необхідності з’ясовувати, 
чи було порушено ст. 2 Конвенції чи ст. 1 Протоколу № 13, ос-
кільки Суд одностайно констатував порушення ст. 3 Конвенції 
(прецедент у справі Сорінга — нелюдське поводження, якщо 
людина видається у країну, де їй загрожує смертна кара).
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GONGADZÉ c. UKRAINE

(Гонгадзе проти України)
8 листопада 2005 р.

Див. коментар професора В. Буткевича до цієї справи (с. 546). 

SERGEY SHEVCHENKO v. UKRAINE

(Сергій Шевченко проти України)
4 квітня 2006 р.

Обставини цієї справи нагадують обставини справи «Опуз 
проти Туреччини» (див. коментар до цієї справи вище). Війсь-
ковослужбовця Збройних сил України, молодшого лейтенанта 
А. Шевченка, було знайдено на території військової частини у 
кімнаті охорони мертвим з двома вогнепальними пораненнями 
голови. У протоколі огляду тіла було зазначено, що біля ньо-
го лежав пістолет Макарова, заряджений трьома набоями, а у 
приміщенні та на тілі померлого слідів боротьби не було знай-
дено.

Згідно зі звітом про розтин причиною смерті визнано два 
вогнепальних поранення. Обидва поранення були отримані 
жертвою за життя. Перша куля пошкодила шию, язик та рот 
(вхідна рана на лівій стороні язика і вихідна рана біля правого 
вуха). Друга куля, яка стала безпосередньою причиною смерті 
(вхідна рана на лобі), пошкодила лобну кістку, мозок та поти-
личну кістку, де ця куля й була знайдена. Патолог дійшов вис-
новку, що перший постріл було зроблено у рот жертви, а другий 
у голову. Обидва постріли були зроблені з близької відстані.

Відповідно до остаточного звіту слідчого психічний стан по-
мерлого, можливість рухатися після першого пострілу і перед-
смертну записку, написану під впливом філософії К. Кастане-
ди, доводять факт самогубства. Цей висновок підтверджувався 
посиланнями на експертизи та показання свідків.

Заявник, батько загиблого, скаржився, що розслідування 
смерті його сина не було незалежним та ефективним з точки 
зору процесуального аспекту ст. 2 Конвенції.
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Суд при вирішенні цієї справи нагадав, що у разі смерті 
людей за обставин, що потенційно можуть свідчити про від-
повідальність держави, ст. 2 говорить про обов’язок держа-
ви забезпечити, за допомого усіх засобів у її розпорядженні, 
адекватні міри у відповідь — в рамках судочинства чи в інший 
спосіб, — аби належним чином застосувати можливості пра-
вової і адміністративної системи, створеної для захисту права 
на життя, і припинити усі порушення цього права та пока-
рати винних за такі порушення («Öneryýldýz v. Turkey [GC]», 
no. 48939/99, § 91, ECHR 2004-..., and, mutatis mutandis, «Paul 
and Audrey Edwards v. the United Kingdom», no. 46477/99, § 54, 
ECHR 2002-II).

Система, наявність якої вимагає ст. 2, повинна забезпечу-
вати незалежне і неупереджене офіційне розслідування, яке 
задовольняє певним мінімальним стандартам ефективності. 
Відповідні органи держави, що відповідають за проведення 
розслідування, повинні діяти з незаперечною старанністю і 
оперативністю, відкриваючи за власною ініціативою слідс-
тво, яке здатне, по-перше, встановити обставини інциденту 
і будь-які недоліки в роботі регуляторної системи і, по-дру-
ге, встановити офіційних осіб і установ, причетних до інци-
денту. Також суттєвою у цьому контек сті є вимога наявності 
громадського контролю (див., наприклад, mutatis mutandis, 
«Güleç v. Turkey», judgment of 27 July 1998, Reports of Judgments 
and Decisions 1998-IV», p. 1733, § 81-82; «Oður v. Turkey [GC]», 
no. 21954/93, § 88, 91-92, ECHR 1999-III; «Hugh Jordan v. the 
United Kingdom», no. 24746/94», § 120, and «Kelly and Others 
v. the United Kingdom», no. 30054/96, § 114, both of 4 May 2001; 
«McCann and Others», § 161).

Далі суд звернув увагу на недоліки та суперечності прове-
деного слідства, зокрема, не було доведено, яким чином чи-
тання творів К. Кастенеди могло довести до самогубства. Не 
дана оцінка тому, що загиблий був спокійною людиною, яка 
ніколи не висловлювала думки щодо самогубства. Не було 
здійснено жодної спроби пояснити той факт, що перше по-
ранення було на лівій стороні обличчя, хоча загиблий був 
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праворуким, та не з’ясовано, куди зникли два набої з обойми 
його пістолету. Від самого початку командування військової 
частини, де служив загиблий, вперто дотримувалося теорії 
самогубства. 

Початкове дізнання обставин смерті було виконано опе-
ративно, але воно не відповідало мінімальним вимогам неза-
лежності, оскільки військовий, який проводив розслідуван-
ня, підпорядковувався керівнику цієї військової частини. 
Слідчі ж військової прокуратури не перебували у прямому 
підпорядкуванні командиру цієї частини, але вони залиша-
лись військовослужбовцями, які підлягали військовій дис-
ципліні (mutatis mutandis, «Arý v. Turkey», no. 29281/95», § 46, 
25 September 2001), а їх порівняно невисоке звання могло 
поставити їх у залежність від старших за званням офіцерів. 
Не було також спроби реконструкції подій, незважаючи на 
вказівки військового апеляційного суду виконати ці дії, та 
не проведено судово-медичної експертизи кистей рук помер-
лого на можливі сліди порохових газів. Органи держави не 
перевірили твердження заявника, що стиль передсмертної 
записки не відповідав звичайному стилю сина, і не провели 
достатньо уважного аналізу записки. Крім цього, заявнику 
не дали копії оригіналу записки, з якою можна було б порів-
няти почерк у записці з почерком на інших документах сина, 
які має заявник.

Суд також зазначив, що виключення заявника з процесу роз-
слідування справи внаслідок відмови визнати його постражда-
лим, на відміну від звичайної практики згідно з національним 
законодавством, було неприйнятним, тому що таким чином він 
був позбавлений можливості вплинути на хід розслідування. 
Публічний контроль за слідством був відсутній, інтереси 
найближчих родичів померлого не були задоволені.

На підставі зазначеного Суд дійшов висновку про порушення 
ст. 2 Конвенції у її процесуальному аспекті.
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MURAVSKAYA v. UKRAINE

(Муравська проти України)
13 листопада 2008 р.

Рішення у цій справі також стосується порушення держа-
вою процесуального аспекту ст. 2 Конвенції щодо обов’язку 
держави провести ефективне та оперативне розслідуван-
ня обставин смерті особи. Суд знайшов кілька суттєвих не-
доліків. Так, правоохоронні органи не провели оперативного 
і комплексного пошуку сина заявника, хоча, як вбачається з 
матеріалів справи, існувало достатньо підказок, де слід було 
шукати тіло. Перша експертиза у цій справі не містила жод-
них висновків щодо можливої причини смерті, хоча результа-
ти подальших судово-медичних експертиз незмінно містили 
припущення, що причиною смерті була серйозна травма об-
личчя, яка не могла бути результатом падіння, і що після та-
кої травми він би втратив здатність рухатися. Однак висновок 
першої експертизи став серйозною підставою для того, щоб не 
розслідувати версію насильницької смерті одразу після зна-
ходження тіла. Відмова слідчих органів почати провадження 
у кримінальній справі кілька разів була скасована контролю-
ючими органами, які стверджували, що слідство було прове-
дено поверхнево, і вказали на конкретні дії, які мають бути 
виконаними органами слідства. Саме слідство було досить 
тривалим, що значно зменшило шанси на його успішне завер-
шення.

З урахуванням цього Суд знайшов порушення ст. 2 у її про-
цесуальному аспекті.

KHAYLO v. UKRAINE

(Хайло проти України)
13 листопада 2008 р.

Заявники у цій справі скаржилися, що розслідування смерті 
їх родича було неефективним. Суд звернув увагу на обов’язок 
держави по ст. 2 Конвенції щодо проведення ефективного роз-
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слідування підозрілих смертей (див. справи Гонгадзе та Сергій 
Шевченко). 

На думку Суду, розслідування цієї справи було незадовіль-
ним. Так, огляд приміщення, де знайшли тіло, був недостатнім, 
фотографії були зроблені з використанням неякісної плівки; 
труп не обміряли; вхідні двері не були оглянуті достатньо для 
того, щоб встановити можливість зачинити їх ззовні. Не було 
перевірено твердження заявників, що вбивство вчинили пев-
ні особи. Не були проаналізовані деякі предмети, які могли 
бути використані як докази (постільна білизна, рукавички і 
молоток, який нібито бачили свідки). Щодо якості медичних 
доказів Суд нагадав, що, дійшовши можливого висновку про 
смерть від атеросклерозу, експерти відштовхувалися від від-
сутності переломів чи помітних травм на трупі, але при цьо-
му не було досліджено можливої немеханічної травми, такої 
як отруєння газом або іншою отруйною речовиною. Не були 
також перевірені ствердження родичів те, що вбивство було 
скоєне організованою злочинною групою, яка мала майновий 
інтерес.

У результаті Суд визнав порушення державою ст. 2 Конвен-
ції у її процесуальному аспекті. 

KATS AND OTHERS v. UKRAINE

(Кац та інші проти України)
18 грудня 2008 р.

До Суду звернулися родичі загиблої особи, О. Біляк, яка 
померла у слідчому ізоляторі. Вона страждала на психічну 
хворобу і мала історію вживання наркотичних речовин. На 
час її арешту вона була зареєстрована як шизофреник та ВІЛ-
інфікована. Під час перебування у СІЗО лікарі діагностували 
у неї вегето-судинну дистонію (захворювання нервової систе-
ми, пов’язане з кровоносними судинами) та виразку шлунку. 
У неї також було діагностовано гострий бронхіт, хронічний 
гастрит, анемію та психічні розлади. Незважаючи на те, що її 
стан здоров’я стрімко погіршувався, вона не була звільнена із 
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СІЗО, де і померла, як зазначено у звіті про розтин, від тяжкої 
пневмонії.

Одразу після її смерті заявники звернулися із заявою пору-
шити кримінальну справу проти працівників СІЗО за халат-
ність. Слідчий дійшов висновку, що її смерть не була насідком 
застосування сили або халатності, і вирішив відмовити у пору-
шенні кримінальної справи.

Заявники стверджували, що О. Біляк померла в ув’язненні, 
тому що не отримала своєчасної і адекватної медичної допомо-
ги, і що керівництво СІЗО мало повну інформацію, необхідну 
для застосування належних заходів, щоб урятувати її життя.

При вирішенні цієї справи Суд зазначив, що люди в 
ув’язнені є особливо вразливими, тому держава несе відпові-
дальність за поводження з ними. Конвенція вимагає від де-
ржави забезпечення захисту здоров’я і фізичної безпеки осіб, 
позбавлених волі, у тому числі шляхом надання їм необхідної 
медичної допомоги (див., «Mouisel v. France», no. 67263/01, § 40, 
ECHR 2002-IX; «McGlinchey and Others v. the United Kingdom», 
no. 50390/99, § 46). У випадку смерті ув’язненого через пробле-
ми із здоров’ям держава повинна надати пояснення щодо при-
чини смерті, а також того, яке лікування було надано до смерті. 
Суд нагадав про існування загального правила, що достатньо 
лише факту смерті особи у підозрілих обставинах у неволі, щоб 
поставити питання щодо виконання державою її обов’язку за-
хистити право на життя такої особи за ст. 2 Конвенції.

Суд дійшов висновку, що загострення проблем із здоров’ям 
О. Біляк було спричинено відсутністю належного медичного 
догляду. Хоча вона страждала від численних серйозних захво-
рювань, їй надавали дуже просте, базове лікування, що підтвер-
джується висновком бюро судово-медичної експертизи. Отже, 
держава порушила ст. 2 Конвенції у її матеріальному аспекті. 
Крім того, Суд знайшов порушення ст. 2 Конвенції й у процесу-
альному аспекті щодо відсутності незалежного та ефективного 
розслідування обставин смерті О. Біляк.
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DUDNYK v. UKRAINE

(Дудник проти України)
10 грудня 2009 р.

Ця справа також стосується порушення ст. 2 Конвенції у її 
процесуальному аспекті щодо проведення ефективного роз-
слідування обставин смерті. Суд нагадав про обов’язок де-
ржави зі ст. 2 Конвенції захищати життя, тому недоліки у роз-
слідуванні можуть спричинити його порушення. Крім того, 
слідство має проводитися оперативно та у розумний строк. 
Суд зауважує, що слідство у цій справі, розпочате в червні 
2000 р., усе ще триває, оскільки ще не встановлено особу зло-
чинця та обставини смертельного поранення сина заявника. 
Постанови слідчих про припинення розслідування кожного 
разу скасовували наглядові інстанції, які посилалися на до-
даткові заходи, яких можна було вжити. Як видно з матеріалів 
справи, ці вказівки не виконувались, а зволікання у веденні 
слідства значно зменшували шанси на його успішне прове-
дення і завершення.

Із урахуванням обставин цієї справи Суд дійшов висновку, 
що органи державної влади не застосували усіх заходів, які, як 
можна було розумно очікувати, могли забезпечити ефективне 
проведення розслідування обставин смерті сина заявника.
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3. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ 
ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ

ПРАВО НА ЖИТТЯ — ГОЛОВНЕ ПРИРОДНЕ 
ТА НЕВІД’ЄМНЕ ПРАВО ЛЮДИНИ

Н. КАРПАЧОВА 
Уповноважений з прав людини, 
кандидат юридичних наук, про-
фесор кафедри конституційного 
права (Київський національний 
університет імені Тараса Шевчен-
ка), заслужений юрист України

1.  Захист права людини на життя — 
найважливіший обов’язок держави

Під життям усі ми розуміємо існування окремої людини 
від її народження до смерті. Один з найвизначніших учених 
ХХ ст., лауреат Нобелівської премії Альберт Ейнштейн, який 
відкрив теорію відносності, наголошував: «Життя священне. 
Це найвища цінність, якій підпорядковані всі інші цінності сві-
ту». Дійсно, право на життя є найважливішим і найціннішим 
правом людини і його забезпечення є базовою основою для ви-
никнення і здійснення всіх інших прав.

Універсальність права на життя, його природність та не-
від’ємність закріплено у міжнародно-правових документах, 
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які визнані усім цивілізованим світом. Так, у ст. 3 Загальної 
декларації прав людини проголошено, що «кожна людина має 
право на життя, на свободу і особисту недоторканність». У 
Міжнародному пакті про громадянські і політичні права (ст. 6) 
зазначається, що «право на життя є невід’ємним правом кожної 
людини. Це право охороняється законом».

Положення міжнародно-правових актів щодо права на жит-
тя повною мірою дістали відображення у Конституції України. 
Зокрема, у ст. 3 Основного Закону України наголошено, що 
«людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність 
і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю», 
а у ст. 27 — що «кожна людина має невід’ємне право на життя» 
і «ніхто не може бути свавільно позбавлений життя».

Конституційне право на життя розвивається у таких поло-
женнях Конституції України, як гарантування кожному права 
на свободу і особисту недоторканність, яких людину не може 
бути позбавлено інакше, ніж за наявності визначених законом 
умов і відповідно до законної процедури; заборона катування, 
жорстокого, нелюдського або такого, що принижує гідність, 
покарання чи поводження; недопущення медичних, наукових 
та інших дослідів на людині без її згоди. Конституційне право 
на життя включає й права на належні, безпечні і здорові умови 
праці; на охорону здоров’я; на безпечне для життя і здоров’я 
довкілля тощо.

Орієнтуючись на ієрархію цінностей, визначених Конститу-
цією, Українська держава має приділяти належну увагу забез-
печенню безпеки кожної людини, створенню необхідних умов, 
щоб запобігти злочинам проти життя, здоров’я, волі та гідності 
особи. Ніхто, у тому числі будь-яка посадова особа або держав-
ний орган, не мають права робити замах на життя людини, не-
залежно від її віку, віри, раси, національності та інших ознак. 
З правом кожної людини на життя тісно пов’язане й право на 
гідні умови існування, зокрема, належну оплату праці, соціаль-
ний захист тощо.

Таким чином, безпосередньо з конституційних норм ви-
пливає, що найважливішим обов’язком держави є забезпечен-
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ня права людини на життя. Усі інші конституційні права люди-
ни слід розглядати як такі, що конкретизують право на життя у 
всій його різноманітності, а без реалізації цього права будь-які 
інші права і свободи втрачають сенс.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, на 
якого згідно зі ст. 101 Конституції України покладено функції 
парламентського контролю за додержанням прав і свобод люди-
ни та громадянина, здійснює постійний моніторинг стану забез-
печення органами державної влади і місцевого самоврядування, 
їх посадовими і службовими особами права людини на життя. 
Основою для цього моніторингу є індивідуальні й колективні 
звернення громадян України, іноземців, осіб без громадянства, 
біженців; матеріали, отримані під час виїздів у регіони; провад-
ження Уповноваженого про порушення права людини на життя; 
відповіді органів державної влади та місцевого самоврядування 
на подання та звернення Омбудсмана України; публікації засобів 
масової інформації; повідомлення неурядових правозахисних 
організацій; матеріали соціологічних та спеціальних досліджень, 
науково-практичних конференцій і семінарів. Аналіз Уповнова-
женим з прав людини стану правового та економічного забезпе-
чення права на життя постійно надається у щорічних та спеціаль-
них доповідях, які представляються Верховній Раді України.

Результати моніторингу Омбудсмана України свідчать, що 
державою поступово створюється необхідна законодавча база, 
зокрема, прийнято низку законів, що регулюють соціально-еко-
номічні відносини, впорядковують правоохоронну діяльність, 
визначають правові основи охорони здоров’я та безпечного 
довкілля; вживається чимало заходів соціально-економічного 
характеру, які мають створити матеріальні умови забезпечення 
належного рівня та безпеки життя; ведеться боротьба зі зло-
чинністю та ін.

Водночас стан як законодавчого, так і практичного забезпе-
чення конституційного права людини на життя в Україні поки 
що не відповідає сучасним вимогам. На основних проблемах, 
що стоять на перешкоді цьому, та шляхах їх розв’язання хочу 
зупинитися більш докладно.
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2.  Заборона смертної кари — наріжний камінь 
міжнародних стандартів захисту права людини 
на життя

Невід’ємне право людини на життя має гарантуватися перед-
усім забороною смертної кари. Лауреат Нобелівської премії 
миру, всесвітньо визнана заступниця злиденних та безпоміч-
них Мати Тереза наголошувала: «Життя надто прекрасне, не 
губіть його».

Неприпустимість позбавлення людини життя стало непо-
хитним принципом міжнародного права. Проте людство далеко 
не одразу прийшло до заборони смертної кари. Світові релігії 
протягом століть не заперечували смертної кари. І лише після 
двох кривавих світових війн, що відбулися у ХХ ст., розпочав-
ся активний міжнародний рух на підтримку скасування страти. 
Основою для нього став історичний досвід запровадження за-
борони смертної кари на рівні закону.

Уперше в історії це було започатковано 30 листопада 1786 р. 
у м. Флоренції (Велике герцогство Тоскана, Італія) безпреце-
дентним рішенням великого герцога Петра-Леопольда. Ми 
маємо бути вдячні народу Італії за такий великий подарунок 
людській цивілізації, що запровадив нову культуру стосунків, 
за якої є неприпустимим позбавлення людини життя як міра 
покарання. Тепер за рішенням ООН 30 листопада щороку від-
значається як Всесвітній день скасування смертної кари та не-
застосування катувань.

Законодавче забезпечення охорони законом права кожного 
на життя та заборону смертної кари поступово стає головною 
вимогою міжнародних документів, наприклад Конвенції про 
захист прав людини і основоположних свобод 1950 р.

Після тривалих дискусій і вагань до процесу заборони смер-
тної кари долучилася і наша країна. Так, при вступі до Ради Єв-
ропи 1995 року Україна узяла на себе низку зобов’язань, які були 
зафіксовані у Висновку № 190 (1995) Парламентської асамблеї 
Ради Європи. Зокрема, у п. 12 згаданого Висновку йшло ся про 
те, що Україна зобов’язалася скасувати смертну кару протягом 
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трьох років [1]. Проте виконання цього зобов’язання вияви-
лось дуже складним та тривалим.

Передусім питання про скасування страти було одним з 
найскладніших і неоднозначних для сприйняття населенням 
України, адже стереотип мислення більшості наших співвіт-
чизників, що протягом багатьох десятиліть формувався на 
пріоритеті жорстоких засобів покарання, не допускав думки 
про відмову від страти. Так, за результатами опитування гро-
мадської думки, у 1997 р. лише 5% населення висловилося за 
скасування цього виду покарання.

На формування громадської думки щодо неприйнятності 
скасування страти негативно впливала й складна криміноген-
на обстановка в країні. Зокрема, за десять років, починаючи 
з 1990 р., кількість зареєстрованих злочинів зросла майже 
удвічі, тяжких злочинів — у чотири рази. Різко зросла також 
кількість групових злочинів, умисних убивств, грабежів, роз-
бійних нападів. Злочинці почали широко застосовувати вог-
непальну зброю, тортури, знущання над жертвами. За період 
з 1992 по 1999 рр. тільки особами, пізніше засудженими до 
страти, було позбавлено життя 1878 людей, серед яких 999 
чоловіків, 649 жінок і 230 дітей, а також вчинено замах на 
життя із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень стосовно 
491 особи.

Тоді мало хто вірив, що мине не так вже й багато часу і такий 
вид покарання, як страта, перестане існувати в Україні. Підста-
вою для таких висновків було і те, що постійно виникали про-
блеми, які гальмували поступове просування нашої країни до 
заборони смертної кари.

Після прийняття 28 червня 1996 р. Конституції України, 
в якій право на життя визнано невід’ємним правом людини, 
виникла правова колізія між Конституцією та чинним кримі-
нальним законодавством, що містила такий вид покарання як 
смертна кара. У цих умовах принципову позицію зайняла Рада 
Європи. «Українське питання» спеціально розглядалося Пар-
ламентською асамблеєю Ради Європи у січні 1997 р. у режимі 
термінових дебатів. За їхніми підсумками ухвалено Резолюцію 
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№ 1112 (1997), у якій йшлося про необхідність введення в Ук-
раїні мораторію на виконання смертних вироків [2]. Це спри-
яло тому, що в Україні з березня 1997 р. де-факто почав діяти 
мораторій на застосування страти.

Водночас ситуація ускладнювалася відсутністю чіткого 
тлумачення поняття «довільне позбавлення життя», що зафік-
соване у ст. 27 Конституції України. На це звернула увагу Ве-
неціанська комісія «За демократію через право» Ради Європи у 
своєму висновку на пленарному засіданні 12–13 грудня 1997 р. 
про конституційні аспекти страти в Україні [3].

З часу створення у квітні 1998 р. інституту Уповноваженого 
Верховної Ради України з прав людини питання заборони смерт-
ної кари стало предметом постійної уваги цієї принципово нової 
для нашої країни правозахисної інституції.

1999 року 51 народний депутат України звернувся до Конс-
титуційного Суду з поданням щодо відповідності Конституції 
України (конституційності) положень статей 24, 58, 59, 60, 93, 
1901 Кримінального кодексу України в частині, що передбачає 
смертну кару як вид покарання. У зв’язку з підготовкою до роз-
гляду цього конституційного подання суддя Конституційного 
Суду України П. Мартиненко звернувся до Уповноваженого з 
прав людини з проханням висловити свою думку з питань, пору-
шених у поданні  народних депутатів України.

У своєму експертному висновку від 7 червня 1999 р., направ-
леному до Конституційного Суду, Омбудсман України зазна-
чила, що питання скасування смертної кари має вирішуватися 
Верховною Радою України шляхом ратифікації Додаткового 
протоколу № 6 до Європейської конвенції з прав людини [4] 
та одночасним внесенням відповідних змін до Кримінально-
го, Кримінально-процесуального та Виправно-трудового ко-
дексів України [5, 444]. 29 грудня 1999 р. Конституційний Суд 
України вирішив, що положення ст. 24 Загальної частини та 
положення санкцій статей Особливої частини Кримінального 
кодексу України, які передбачають смертну кару як вид пока-
рання, визнаються такими, що не відповідають Конституції Ук-
раїни (є неконституційними) і втрачають чинність [6, 446].



682

Європейський суд з прав людини. Судова практика

До речі, у цей день я відвідувала Київський слідчий ізо-
лятор, де мала зустріч з 23-річним О. Крапивницьким, якого 
було засуджено до смертної кари — розстрілу — ще 19 грудня 
1996 р. судовою колегією у кримінальних справах Київського 
міського суду за вбивство чотирьох осіб. Він заявив, що визнав 
себе винним і вважає, що для нього кращим покаранням буде 
розстріл, ніж довічне ув’язнення. Цей факт свідчить про те, 
наскільки неоднозначно сприймалась заборона смертної кари 
навіть тими, хто був на неї приречений. Але до Уповноважено-
го з прав людини стали надходити й інші за змістом листи від 
осіб, засуджених до страти (а їх на початок 2000 р. у слідчих 
ізоляторах і в’язницях перебувало 417), — з вимогами вжити 
заходів щодо їх негайного звільнення у зв’язку з визнанням 
смертної кари неконституційною. Тобто саме життя вимагало 
реалізації пропозиції українського Омбудсмана про внесення 
відповідних змін до Кримінального та інших кодексів України, 
адже зазначене рішення Конституційного Суду України при-
звело до правової колізії: де-юре і де-факто деякий час (майже 
два місяці) існував правовий вакуум у питанні заміни смертної 
кари в Україні іншим видом покарання.

У червні 2000 р. Уповноважений з прав людини, виступаючи 
з доповіддю на 48-му засідан ні Керівного комітету з прав люди-
ни Ради Європи, наголосила, що з позиції захисту прав люди-
ни і громадянина заміна в Україні смертної кари пожиттєвим 
позбавленням волі об’єктивно по родила серйозні проблеми у 
процесі практичної реалізації. Лише 22 лютого 2000 р. Украї-
на нарешті ратифікувала згаданий Протокол № 6, а з 1 вересня 
2001 р. набрав чинності новий Кримінальний кодекс України, 
прийнятий Верховною Радою України 5 квітня того ж року, в 
якому смертну кару замінено довічним ув’язненням.

Протокол № 13 Європейської конвенції з прав людини став 
наступним кроком на шляху до того, щоб зробити Європу «зо-
ною, вільною від виняткової міри покарання», адже цей протокол 
забороняє смертну кару за будь-яких обставин шляхом скасу-
вання винятку, передбаченого в Протоколі № 6 на час війни 
або її загрози. 3 травня 2002 р. Україна приєдналася й до цього 
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Додаткового протоколу, який передбачає остаточне скасування 
страти за будь-яких обставин – у мирний і воєнний час. Таким 
чином, після набуття ним чинності до 2003 р. зобов’язання на-
шої країни перед РЄ щодо скасування смертної кари було наре-
шті повністю виконане [7, 18 ].

Проте законодавчі кроки України у цьому напрямі вияви-
лися запізнілими і вирішували питання скасування смертної 
кари у майбутньому. Але проблема щодо тих, яким смертна 
кара — розстріл — була замінена на довічне ув’язнення, з по-
гляду правозастосовної практики залишалася. Підтверджен-
ням цього стало конституційне провадження, яке було відкри-
те колегією Конституційного Суду України 22 вересня 2010 р. 
за поданням Верховного Суду України щодо офіційного тлу-
мачення окремих статей Конституції, Кримінального кодексу 
та Закону України «Про Конституційний Суд України», саме з 
проблеми правової колізії до осіб, які раніше були засуджені до 
смертної кари, а потім вона була змінена довічним ув’язненням. 
Лише 11 січня 2011 р. Конституційний Суд України нарешті 
прийняв рішення, яким визнав конституційними положення 
Кримінального кодексу, згідно з якими покарання особам, яких 
засуджено за особливо тяжкі злочини до 15 років позбавлення 
волі або вищої міри покарання (смертної кари), було замінено 
довічним ув’язненням.

Станом на 1 вересня 2011 р. в установах Державної кримі-
нально-виконавчої служби України трималося 1743 особи, які 
засуджені до довічного позбавлення волі й стосовно яких виро-
ки набрали чинності, серед них — 20 жінок та 2 іноземці. Крім 
того, у слідчих ізоляторах тимчасово тримаються ще 128 засуд-
жених до покарання у вигляді довічного позбавлення волі, ви-
роки судів щодо яких ще не набрали законної сили.

Щорічно чисельність такої категорії засуджених зростає в 
середньому на 150–160 осіб. Уповноважений з прав людини не-
одноразово зазначала, що система довічного ув’язнення в Ук-
раїні потребує запровадження диференційованої прогресивної 
системи відбування такими особами покарання, що позитивно 
зарекомендувало себе в багатьох країнах світу. Ці зусилля не 
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були марними — 21 січня 2010 р. внесені відповідні зміни до за-
конодавства щодо гуманізації умов тримання для засуджених 
до довічного позбавлення волі та поетапного їх поліпшення 
після відбуття певного терміну покарання.

На моє переконання, кримінальне право взагалі не повин-
но містити надмірних, жорстоких, нелюдських видів покарань. 
Життя людини завжди краще смерті. Це природне право, отже, 
держава повинна його охороняти і захищати в рамках верхо-
венства права, залишаючи людині можливість для виправлен-
ня помилок.

У цьому сенсі показовим є провадження Омбудсмана Укра-
їни у справі В. Панасенка, якого вироком апеляційного суду 
Львівської області 19 вересня 2008 р. засуджено до довічного 
позбавлення волі за організацію замаху на умисне вбивство за 
обставин, що обтяжують покарання, директора Львівського 
ТзОВ «Шувар», депутата Львівської міської ради Р. Федиши-
на, умисне вбивство неповнолітньої М. Куцинди, яка в момент 
вибуху випадково перебувала поблизу, а також незаконне виго-
товлення вибухового пристрою.

У касаційних скаргах засуджений і його адвокат звертали 
увагу на незаконність постановленого вироку, сумнівність до-
казів, які суд поклав в основу обвинувачення В. Панасенка, та на 
відсутність обґрунтування призначення засудженому довічного 
позбавлення волі, але касаційна інстанція ухвалою від 24 лю-
того 2009 р. залишила вирок без змін. Нині ця людина відбуває 
покарання, але сумніви щодо її провини залишилися, тому про-
вадження Уповноваженого з прав людини у цій справі триває.

Треба наголосити, що міжнародний рух за відмову від смер-
тної кари набирає сили та дає позитивні наслідки. 18 грудня 
2007 р. більшістю голосів країн-учасниць на 62-й сесії Генераль-
ної Асамблеї ООН була прийнята резолюція, ініціатором якої 
виступила італійська делегація, про запровадження мораторію 
на застосування смертної кари в усьому світі [8]. У доповіді 
міжнародної організації Amnesty International «Смертні виро-
ки та страти у 2010 році» зазначається, що за останні 10 років 
виключна міра покарання була скасована на законодавчому 
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рівні чи на практиці у 31 країні світу. Кількість смертних ви-
років, про які офіційно стало відомо 2010 року, становила 527 
проти 714 у 2009 р. (без урахування Китаю, де кількість страт 
затаємничена) [9].

Водночас ця крайня, жорстока і невиправна міра покаран-
ня, яка зневажає основні права людини, продовжує застосову-
ватися ще у чверті країн — членів ООН. Крім Китаю, велика 
кількість людей страчується в Ірані, Суадівській Аравії, США, 
Ємені та деяких інших країнах.

У листопаді 2009 р. мені довелося взяти участь у Міжнарод-
ному конгресі зі скасування смертної кари, який проходив у 
Флоренції. У своєму виступі на конгресі я вже через призму 
сучасної практики навела додаткові аргументи на користь ска-
сування смертної кари, зокрема вірогідність судової помилки 
та неможливість її виправити, неприпустимість застосуван-
ня смертної кари до неповнолітніх тощо. На моє глибоке пе-
реконання, страта несумісна з правами людини, застосування 
смертної кари перетворює державу на вбивцю, адже це не пока-
рання, а фактично помста з боку держави. 

У Флорентійській декларації учасники цього конгресу за-
кликали світову спільноту до скасування смертної кари в усьо-
му світі та взяти на себе відповідні зобов’язання. Зокрема, 
негайно скасувати застосування смертної кари щодо непов-
нолітніх і душевно хворих людей; включати питання смерт-
ної кари до порядку денного відносин з країнами, в яких вона 
застосовується, з тим, щоб бодай зменшити випадки її засто-
сування, а також закликати до ратифікації другого Факульта-
тивного протоколу до Міжнародного пакту про громадянські і 
політичні права ті країни, які цього ще не зробили: Китай, Іран, 
Саудівська Аравія, Пакистан, Єгипет, Японія, США та Біло-
русь. 

Як правило, країни, які відмовилися від смертної кари, вже 
не повертаються до її застосування. Проте в Україні до тепе-
рішнього часу залишається неоднозначним сприйняття гро-
мадською думкою скасування страти. Це пов’язано як зі знач-
ною криміналізацією суспільства, великою кількістю умисних 
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вбивств за обставин, що обтяжують покарання, так і з очевид-
ною нездатністю держави гарантувати невід’ємне право люди-
ни на життя.

У цих умовах деякі народні депутати України ініціюють пи-
тання про відновлення страти, передусім за скоєння особливо 
тяжких злочинів. Зокрема, законопроект про поновлення смер-
тної кари було зареєстровано у Верховній Раді України на по-
чатку 2008 р. Такі ініціативи суперечать міжнародним нормам 
права і світовим тенденціям. Тому цей законопроект, хоча кілька 
разів і вносився на розгляд парламенту, не був підтриманий. 

Смертна кара не гарантує зменшення злочинності, а навпа-
ки, може стати лише інструментом злочинного залякування та 
репресій з боку держави. А для боротьби зі злочинністю необ-
хідно насамперед викоренити одну з її головних причин — бід-
ність, адже саме бідність є «матір’ю всіх пороків».

У цих умовах для Омбудсмана України розпочався новий 
етап — боротьби за невідновлення в Україні смертної кари. На 
моє переконання, у сучасному світі заклики щодо повернення 
до смертної кари є неприпустимими і безвідповідальними, а 
тому у суспільстві має бути введений моральний мораторій на 
заклики щодо застосування смертної кари. 

3.  Демографічна криза — наслідок неналежного 
забезпечення права людини на життя

Демографічний стан у країні є відображенням не тільки її 
соціально-економічного розвитку, а й стану дотримання фун-
даментального права людини на життя. Тому ці питання є пред-
метом постійної уваги Уповноваженого з прав людини.

За кількістю населення Україна посідає 5-те місце в Європі 
(після Німеччини, Італії, Великої Британії, Франції) та 28-ме 
місце у світі. Її частка становить 7,3 % європейського населення 
i 1% населення Землі. 

Проте, починаючи з 1991 р., в Україні триває щорічне при-
родне скорочення чисельності населення внаслідок переви-
щення смертності над народжуваністю (табл. 1). 
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Таблиця 1 
Чисельність народжених, померлих 

та природний приріст (зменшення) населення України 
у 1990–2010 рр. (осіб)

Рік Народжені Померлі
Природний приріст 

(зменшення)

1990 657,2 629,6 27,6

1991 630,8 669,9 –39,1
1992 596,8 697,1 –100,3

1993 557,5 741,7 –184,2

1994 521,5 764,6 –243,1
1995 492,9 792,6 –299,7

1996 467,2 776,7 –309,5

1997 442,6 754,2 –311,6

1998 419,2 719,9 –300,7

1999 389,2 739,2 –350,0

2000 385,1 758,1 –373,0

2001 376,4 745,9 –369,5
2002 390,7 754,9 –364,2

2003 408,6 765,4 –356,8
2004 427,3 761,3 –334,0
2005 426,1 782,0 –355,9
2006 460,4 758,1 –297,7
2007 472,7 762,9 –290,2
2008 510,6 754,5 –243,9
2009 512,5 706,7 –194,2
2010 497,7 698,2 –200,5

Особливістю демографічної кризи в Україні є те, що три-
валий час на тлі скорочення народжуваності зростала смерт-
ність. Протягом перших десяти років процес природного ско-
рочення населення особливо прогресував, досягши 2000 року 
свого максимуму, коли було втрачено 373 тис. осіб. Починаючи 
з 2001 р., темпи природного скорочення населення поступово 
зменшувалися. 

На жаль,  2010 року ми знову втратили більше, ніж у по-
передньому році, причому природне скорочення населення 
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спостерігалося у 23 регіонах країни, найбільше у Чернігівсь-
кій, Полтавській, Кіровоградській та Сумській областях. 
І  тільки в м. Києві, Закарпатській, Рівненській та Волинській 
областях було зареєстровано природний приріст населення. 
Загалом упродовж останніх 20 років (1991–2010 рр.) за ра-
хунок природного скорочення населення Україна втратила 
5981,5 тис. осіб. 

У щорічних доповідях Верховній Раді України Омбудсман 
аналізує причини та наслідки демографічної кризи, пропоную-
чи владі заходи для її подолання. Йдеться, зокрема, про необ-
хідність подолання бідності, передусім родин з дітьми, підви-
щення рівня соціальної допомоги у зв’язку з народженням 
дитини, введення в дію нових дошкільних закладів тощо. 

У період з 2002 до 2009 р. у країні вдалося подолати тен-
денцію зменшення народжуваності. Це відбулося завдяки 
покращенню соціально-економічного становища, а також при-
йняттю низки заходів щодо підвищення виплат у зв’язку із на-
родженням дитини. Проте 2010 року далися взнаки наслідки 
світової фінансово-економічної кризи, в Україні народилося 
497,7 тис. дітей, що на 14,8 тис. менше, ніж у попередньому 
році (табл. 1). 

Кількість народжених на 1000 населення 2010 року станови-
ла 10,8. Сумарний коефіцієнт народжуваності у розрахунку на 
одну жінку у цьому році дорівнював 1,445. Такий стан народ-
жуваності не може забезпечити природний приріст населення 
країни. Слід зазначити, що такі низькі показники народжува-
ності характерні для більшості європейських країн.

Високими залишаються і показники смертності населен-
ня. Упродовж понад 15 років у нашій країні щорічно вмирало 
понад 700 тис. осіб (табл. 1). І тільки останні три роки смер-
тність почала поступово зменшуваться: якщо 2007 року в Ук-
раїні померло 762,9 тис. осіб, то у 2010 р. — 698,2 тис. Прикро, 
але показники смертності населення в Україні значно переви-
щують аналогічні показники розвинутих країн. Так, 2010 року 
коефіцієнт смертності у нашій країні дорівнював 15,2 на 1000 
населення, у країнах — членах ЄС він становив 6,7.
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Інтегральним показником, який використовується у світі 
для визначення ефективності забезпечення права людини на 
життя, системи охорони здоров’я країни та рівня її соціально-
економічного розвитку, є показник смертності дітей віком до 
1 року. В Україні цей показник залишається стабільно високим 
(табл. 2).

Таблиця 2
Смертність дітей до 1 року 

(на 1000 народжених живими) 
у 2002–2010 рр.

Роки 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Кількість 
померлих 
віком до 1 року 

4283 4024 3883 4000 4241 4433 5188 5049 4802 4564

Смертність 
немовлят 
на 1000
новонароджених

11,3 10,3 9,6 9,5 10,0 9,8 11,0 10,3 9,4 9,1

Щорічно в Україні вмирає понад 4 тис. дітей віком до 1 року. 
Протягом 2010 року смертність немовлят в Україні становила 
9,1 на 1000 народжених, що у декілька разів перевищує від-
повідний показник таких країн, як: Японія — 2,6; Швеція — 2,8; 
Чехія — 3,4; Франція — 3,6; Куба — 4,8; Канада — 5,4; Біло-
русь — 6,1. Вищий від середнього по Україні показник смерт-
ності немовлят на 1000 народжених у Донецькій області — 11,3; 
Закарпатській — 10,9; Кіровоградській — 10,5; Запорізькій та 
Івано-Франківській — 10,1, Черкаській — 10,0. 

Докладно про цю проблему йшлося у спеціальній доповіді 
Уповноваженого з прав людини «Стан дотримання і захисту 
прав дитини в Україні», яка була представлена Верховній Раді 
України у грудні 2010 р. [10]. 

Як свідчить аналіз Уповноваженого з прав людини, зростан-
ня абсолютної і відносної кількості померлих за останні 20 років 
відбувалося за рахунок підвищення смертності майже в усіх ві-
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кових групах (за винятком 1–14 років), але особливо високим є 
рівень смертності у працездатному віці. В усіх вікових групах від 
15 до 70 років смертність чоловіків перевищує смертність жінок. 
Ще більша ця розбіжність у молодому і середньому працездат-
ному віці, в якому поєднується вплив умов життя і виробничих 
чинників.

Загалом у 2010 році середня тривалість життя чоловіків 
становила 65 років, жінок – 75,5 року. Як наслідок, в Україні 
спостерігається перевищення кількості жіночого населення 
над чоловічим: 22 млн 441 тис. чоловіків (або 46,3 %) проти 
26 млн 16 тис. жінок (або 53,7 %). Найбільший відсоток жі-
нок — 55 — у Чернігівській області, найменший — 52 — у За-
карпатській.

За визначенням відомого британського вченого, лауреата 
Нобелівської премії з економіки громадянина Індії Амартія 
Сен, «показник смертності у поєднанні з показником трива-
лості життя можуть бути більш чутливими індикаторами до 
змін у економічній та соціальній ситуації, ніж показник віднос-
ного прибутку та інші економічні показники» [11, 23]. За оцін-
ками ООН, Україна за середньою тривалістю життя відстає від 
економічно розвинутих країн, а також від деяких країн СНД. 
Загалом показники тривалості життя в Україні за останні два 
десятиріччя знизилися до рівня 1970 р. [12, 32]. 

На переконання Уповноваженого, високі показники смерт-
ності є наслідком несприятливих життєвих умов, бідності та 
незадовільного стану охорони здоров’я. 2010 року від хвороб 
системи кровообігу, органів травлення та дихання, новоутво-
рень, інфекційних та паразитарних хвороб померло 614,8 тис. 
осіб, або 88% загальної кількості померлих, а смертність від 
зовнішніх причин склала 44 тис. випадків. 

За останні п’ять років в Україні також виявлено зникнення 
32 тис. осіб, пошуком яких відповідні органи переймаються не 
надто активно. Не тільки в нашій країні, а й у всьому світі зна-
ють про злочинне зникнення українських журналістів Георгія 
Гонгадзе та Василя Климентьєва. Замовників цих злочинів досі 
не знайдено. 



691

3. Теорія та історія захисту прав людини

І хоча кількість рішень судів України про визнання громадян 
безвісти пропалими або померлими щорічно скорочується, з 
9930 у 2006 р. до 3702 у 2010 р., проблема безвісти зниклих лю-
дей залишається актуальною. Це є свідченням того, що держа-
ва не здійснює належних заходів і щодо запобігання умисним 
убивствам і самогубствам, усунення причин, що призводять до 
передчасної смерті чи ушкодження здоров’я людей. Тому Упов-
новажений з прав людини звернулася з поданням до Президента 
України щодо підписання та ратифікації Міжнародної конвенції 
про захист усіх осіб від насильницьких зникнень 2006 р., яку вже 
підписали 74 країни. Ратифікація Україною цієї Конвенції має 
стати надійним інструментом протидії на національному рівні 
безслідним зникненням людей, а також боротьби з тероризмом.

Уповноважений з прав людини постійно привертає увагу до 
проблеми суїцидів в Україні, вважаючи, що велика кількість 
смертності від самогубств свідчить про послаблення у сучас-
них умовах «волі до життя». Кількість померлих від навмис-
ного самоушкодження за останні двадцять років залишається 
стабільно високою: 1991 року — 10 тис. 743 особи, 1996 року — 
15 тис. 528; 2005 року — 10 тис. 600 осіб; 2010 року — 9100 осіб, 
що становить 19,8 на 100 тис. населення [13, 344]. Найбільших 
значень усереднений показник смертності населення від нав-
мисного самоушкодження сягнув у Кіровоградській (33), Чер-
нігівській (32), Сумській (31), Запорізькій (27) областях. Най-
менший цей показник у Львівській (8), Івано-Франківській, 
Тернопільській, Запорізькій областях — по 12 [14, 203].

Особливе занепокоєння Уповноваженого з прав людини 
викликає значна кількість померлих дітей від навмисних само-
ушкоджень, включаючи самогубства. За даними Міністерства 
з надзвичайних ситуацій України, 2005 року було 196 таких 
випадків, 2006 року — 148, 2007 року — 182, 2008 року — 166, 
2009 року — 168. Головними причинами суїцидів серед дітей 
є байдуже ставлення з боку сім’ї, суспільства і держави. Тому 
Уповноважений з прав людини пропонує законодавчо посили-
ти відповідальність батьків, а також місцевих органів влади за 
створення належних умов для виховання дітей. На моє глибо-
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ке переконання, проблема суїциду є значною мірою наслідком 
системної соціально-економічної кризи, низького життєвого 
рівня, невлаштованості значної частини населення, душевної 
самотності.

Багаторічний моніторинг Уповноваженого з прав люди-
ни свідчить, що протидія кризовим демографічним явищам в 
Україні не адекватна їх масштабам і гостроті. На превеликий 
жаль, гарантії держави щодо забезпечення реалізації права 
людини на життя у більшості випадків замінені здійсненням 
заходів, що мають формальний характер і нульовий демогра-
фічний ефект. Це дало підстави Омбудсману України конста-
тувати, що наша держава, не маючи виваженої демографічної 
політики, незадовільно виконує свій обов’язок щодо захисту 
права людини на життя і здоров’я. 

4.  Якісна система медичної допомоги — 
основа забезпечення права людини на життя 

Право на життя не можна розглядати окремо від права лю-
дини на здоров’я. У Конституції України (ст. 49) проголошено, 
що «кожен має право на охорону здоров’я, медичну допомогу та 
медичне страхування. ...Держава створює умови для ефектив-
ного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування».

Проте вже в першій Щорічній доповіді Уповноваженого з 
прав людини «Стан дотримання та захисту прав і свобод люди-
ни в Україні» було зроблено висновок, що в Україні триває бру-
тальне порушення прав людей на охорону здоров’я, яке, крім 
того, порушує й право на життя [15]. 

Не можна не наголосити на такій кричущій проблемі для 
українського суспільства, як недоступність для багатьох гро-
мадян якісної медичної допомоги та лікування. Державні 
зобов’язання щодо забезпечення громадян безоплатною ме-
дичною допомогою мають декларативний характер, оскільки, 
за даними останніх соціологічних опитувань, значна більшість 
населення України не задоволена доступністю і якістю медич-
ної допомоги. 
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Загрозливим для життя українських громадян є поширення 
небезпечних інфекційних хвороб, серед яких — туберкульоз, 
ВІЛ/СНІД, гепатит та неналежне забезпечення хворих на ці 
захворювання необхідними лікарськими препаратами. 

Так, в Україні склалася напружена ситуація з основними 
протитуберкульозними засобами. Сьогодні на обліку в про-
титуберкульозних закладах перебуває понад 457 тис. хворих. 
З них на активну форму туберкульозу (які є розповсюджу-
вачами цього соціально небезпечного інфекційного захво-
рювання) хворіють понад 78 тис. Тільки 2010 року із уперше 
поставленим діагнозом до протитуберкульозних закладів 
потрапили 31 295 хворих. 

Ці люди потребують безперервного лікування, тобто що-
денного вживання протитуберкульозних ліків. Але якщо 
трапляються перебої з постачанням ліків та відповідні перерви 
у прийомі призначених препаратів понад 10 діб — у хворих ви-
никає мультирезистентний туберкульоз, лікування якого дуже 
дороге (потребує від 20 до 100 тис. доларів на одну людину за-
лежно від форми захворювання), а в значній кількості випадків 
є невиліковним і призводить до смерті хворого. Тому несвоє-
часне забезпечення хворих на туберкульоз життєво необхідни-
ми лікарськими препаратами може призвести до порушення 
їхніх прав не тільки на охорону здоров’я, а й на життя.

В останні роки до Омбудсмана України надходить значна 
кількість звернень від хворих з пухлинами головного мозку. 
А таких хворих в Україні – понад 10 тис. За відсутності сучасної 
медичної апаратури, яка дає змогу здійснювати операції без тре-
панації черепа пацієнта, Україна щороку втрачає 1,5 тис. людей.

Улітку 2010 р. відбулася непересічна подія – відкрито від-
ділення радіонейрохірургії в Інституті нейрохірургії імені 
академіка А. П. Ромоданова. Вирішальним кроком на цьому 
складному шляху, що тривав майже чотири з половиною роки, 
стала всенародна ініціатива зі збору коштів на придбання при-
ладу «Гамма-ніж», активно підтримана вітчизняними засобами 
масової інформації, народними депутатами України та Уповно-
важеним з прав людини.
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Всеукраїнська акція зі збору коштів на «Гамма-ніж» спри-
яла тому, що з державного бюджету на його придбання, а та-
кож супутнього обладнання та підготовку спеціального при-
міщення було виділено 54,4 млн грн. Для здійснення робіт 
у новому корпусі відділення радіонейрохірургії та монтажу 
обладнання з резервного фонду Кабінету Міністрів України 
було виділено ще 16 млн грн.

Народна ініціатива об’єднала зусилля тисяч небайдужих 
людей України, завдяки чому досягнуто унікального резуль-
тату – придбання лінійного прискорювача «Трілоджі», який 
є наступним кроком в еволюції лікування, започаткованого 
«Гамма-ножем». Він дає змогу обробити значно більший діа-
пазон патологій у втричі стисліші терміни, лікуючи не тільки 
кору головного мозку, а й нирки, хребет людини та інші органи. 
Причому безкровним, безшовним способом.

Вважаю, що увага вітчизняної медицини має бути зосе-
реджена на вивченні перспективного світового досвіду вико-
ристання новітніх технологій у такому важливому напрямі 
охорони здоров’я, як медицина плоду. 2010 року у київській 
клініці «Надія» була здійснена унікальна операція з поря-
тунку дитини в утробі матері. Тепер не тільки в таких краї-
нах, як Бельгія, Велика Британія, США, Німеччина, Італія, 
Франція, Швеція, де робляться тисячі ендоскопічних внут-
ріутробних операцій, а й в Україні діти, яким через вади роз-
витку загрожує неминуча загибель, можуть бути врятовані 
й з’явитися на світ цілком здоровими. Зазначу, що йдеться 
в середньому про 3,5 % дітей від загальної кількості новона-
роджених!

До Уповноваженого з прав людини продовжує надходити 
багато звернень, у яких громадяни скаржаться на неналеж-
не виконання медичними працівниками своїх професійних 
обов’язків, що призводить до тяжких наслідків – порушення 
прав людини на життя. За зверненням народного депутата Ук-
раїни Вікторії Дем’янчук Уповноваженим з прав людини було 
відкрито провадження у справі щодо захисту прав 33-річної 
матері трьох неповнолітніх дітей Світлани Дятлової, яка ще 
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2002 року унаслідок професійної помилки медичних працівни-
ків Центральної районної лікарні м. Кіровограда стала інвалі-
дом першої групи довічно. Вона втратила здатність самостійно 
пересуватися, розмовляти, а отже, працювати, виховувати й ут-
римувати трьох синів та допомагати батькам-пенсіонерам.

Уповноваженим було з’ясовано, що потерпілій жінці не було 
сплачено жодної копійки за завдану шкоду. А справа за позовом 
потерпілої до зазначеної лікарні тривалий час не розглядалася 
по суті Ленінським районним судом м. Кіровограда.

Зваживши на те, що С. Дятлова за станом здоров’я не в змозі 
захищати свої інтереси, до Кіровограда були направлені фахів-
ці Секретаріату Уповноваженого з прав людини з дорученням 
представляти в суді інтереси потерпілої. Близько року, попри 
неодноразові спроби відповідачів зірвати чергові засідання 
суду, вчинити тиск на служителів Феміди, будь-що затягти 
процес, команда Омбудсмана продовжувала послідовно обсто-
ювати право людини на справедливий судовий захист.

Урешті-решт, суд, зважаючи на позицію Уповноваженого 
з прав людини, задовольнив позов потерпілої до Центральної 
районної лікарні м. Кіровограда про стягнення 10 тис. грн за за-
подіяну матеріальну та 250 тис. грн – за моральну шкоду. Про-
те більше року знадобилося, щоб хоча б частково виконати це 
рішення суду. Після неодноразових звернень Уповноваженого 
з прав людини до Департаменту державної виконавчої служ-
би Міністерства юстиції України 20 вересня 2010 р. з рахунку 
Кіровоградської ЦРЛ примусово стягнуто та перераховано на 
користь С. Дятлової частину цих коштів. Провадження Уповно-
важеного з прав людини у цій справі триває понад чотири роки.

На моє переконання, у справі С. Дятлової було брутально 
порушено вимоги статей 2, 6 Конвенції про захист прав люди-
ни і основоположних свобод щодо права на життя, тривалого 
розгляду справи судом та невиконання судового рішення. Ана-
логічна справа вже була предметом розгляду Європейського 
суду з прав людини. 27 червня 2006 р. було винесено рішення 
у справі «Биржиковський проти Польщі». Суд констатував, що 
мало місце порушення ст. 2 Конвенції, яке виявилося у від-
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сутності належного розслідування обставин смерті дружини 
заявника та істотне погіршення здоров’я його сина. У рішенні 
Євросуд наголосив на необхідності швидкого вирішення справ, 
які стосуються смерті особи в медичних закладах. Помилки, 
допущені медпрацівниками, повинні швидко з’ясовуватись. 

У Конституції України зазначено, що існуюча мережа ме-
дичних закладів не може бути скорочена. Проте до Уповнова-
женого з прав людини надходить багато звернень, у яких люди 
скаржаться на закриття медичних закладів, особливо у сільсь-
кій місцевості, де рівень бідності населення становить майже 
40%. За даними Державної служби статистики України, процес 
скорочення медичних закладів та ліжко-місць триває майже 
постійно протягом останніх 20 років (табл. 3).

Таблиця 3 
Динаміка чисельності закладів охорони здоров’я

Рік
Кількість лікарня-

них закладів, 
тис

Кількість лікарняних ліжок Кількість лікарських 
амбулаторно-
поліклінічних 
закладів, тис.

всього, 
тис.

на 10 000 
населення

1 2 3

1990 3,9 700 135,5 6,9

1991 3,9 700 135,2 7,0

1992 3,9 689 132,6 7,1

1993 3,9 679 130,9 7,2

1994 3,9 665 129,3 7,2

1995 3,9 639 125,1 7,2

1996 3,7 580 114,6 7,1

1997 3,4 503 100,2 7,1

1998 3,3 483 97,0 7,2

1999 3,3 477 96,5 7,3

2000 3,3 466 95,0 7,4

2001 3,2 466 96,6 7,4

2002 3,1 465 97,3 7,4

2003 3,0 458 96,6 7,6

2004 2,9 451 95,7 7,7

2005 2,9 445 95,2 7,8

20061 2,9 444 95,6 7,9
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Закінчення табл. 3

2007 2,8 440 95,2 8,0

2008 2,9 437 95,1 8,8

2009 2,8 431 94,2 8,8

2010 2,8 429 94,0 9,0

Особливу стурбованість викликає те, що скорочення ме-
режі медичних закладів відбувається під гаслом реформу-
вання системи охорони здоров’я. Це стосується передусім 
Вінницької, Дніпропетровської, Донецької областей та міс-
та Києва, де впроваджений так званий пілотний проект. На 
думку Омбудсмана України, таке реформування системи охо-
рони здоров’я призводить лише до позбавлення людей того 
мінімального обсягу медичних послуг, який вони отримува-
ли. Адже закриття насамперед сільських медичних закладів 
призводить до того, що мешканці, які у переважній більшості 
є людьми похилого віку, не можуть дістатися до районної або 
міської лікарні, а відтак — отримати належну медичну допо-
могу.

На думку Уповноваженого з прав людини, право на якісну 
медичну допомогу має бути забезпечено за умов:

• формування цілісної системи управління запроваджен-
ням гармонізованих з міжнародними нормами стандар-
тів та протоколів надання медичної допомоги;

• створення системи захисту прав пацієнтів;
• законодавчого встановлення чіткого порядку і механіз-

мів визначення гарантованого державою рівня безоплат-
ної медичної допомоги;

• пріоритетного фінансування галузі з державного бюдже-
ту та запровадження загальнообов’язкового державного 
соціального медичного страхування;

• бюджетного фінансування профілактики та лікування 
хвороб, які мають соціальне значення: туберкульозу, ге-
патиту, ВІЛ/СНІДу, онкологічних хвороб, серцево-су-
динних та судинно-мозкових захворювань тощо;
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• поліпшення медико-соціальної допомоги невиліковним 
хворим різних нозологій шляхом створення мережі за-
кладів для тяжкохворих — хоспісів;

• запровадження обов’язкових щорічних медичних ог-
лядів.

5.  Проблеми забезпечення права 
на належні умови праці

Проголосивши в Конституції України людину, її життя і 
здоров’я найвищою соціальною цінністю, гарантувавши кож-
ному право на відповідні, безпечні та здорові умови праці, де-
ржава взяла на себе обов’язок забезпечити усім працюючим за-
хист їхнього здоров’я та життя у процесі трудової діяльності. 

Однак результати моніторингу Уповноваженого з прав лю-
дини свідчать, що й досі особливістю українського виробниц-
тва є шкідливі і небезпечні умови праці. За даними МОЗ, в умо-
вах перевищення гранично допустимих рівнів шуму працюють 
700 тис. працівників, несприятливого мікроклімату — 410 тис., 
концентрації шкідливих хімічних речовин — майже 400 тис., 
у тяжких умовах праці — 350 тис. У шкідливих умовах працю-
ють 300 тис. жінок. 

Загалом майже чверть зайнятих на виробництві працюють 
в умовах, що не відповідають санітарно-гігієнічним нормам, 
наслідком чого залишається високий рівень професійної за-
хворюваності. За рік уперше професійне захворювання вияв-
ляється майже у 7 тис. осіб. При цьому фактично зруйнована 
медицина на виробництві. За даними Інституту медицини пра-
ці Академії медичних наук України, сьогодні здоровпунктів на 
підприємствах менше, ніж було 1928 року. 

За таких умов виробництво втрачає працівника, натомість 
суспільство отримує інваліда. Майже 17 тис. осіб щороку ста-
ють інвалідами праці, понад 313 тис. осіб одержують компен-
сацію за відшкодування шкоди внаслідок трудового каліцтва 
або професійного захворювання, з них близько 50 тис. осіб от-
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римують пенсію у зв’язку із втратою годувальника. Тільки у 
2001–2009 рр. Фондом соціального страхування від нещасних 
випадків на виробництві та професійних захворювань випла-
чено потерпілим на виробництві понад 18 млрд грн [16].

За даними Міжнародної організації праці, у розрахунку на 
100 тис. працюючих рівень смертельного травматизму у нашій 
країні у 2,5 рази більший порівняно з Німеччиною, удвічі — зі 
США, у 1,3 разу — з Італією. 

Щоправда, протягом 1991–2010 рр. у країні спостерігалася 
тенденція до поступового зниження виробничого травматизму, 
у тому числі смертельного. Значною мірою це обумовлено ско-
роченням обсягів промислового виробництва та чисельності 
працюючих. Але з початку 2000 р. дедалі більшу роль у цьому 
стали відігравати заходи з охорони праці. У результаті за ос-
танні п’ять років (табл. 5.1) рівень виробничого травматизму 
зменшився на 38,4% ( 2010 року травмовано 11 698 осіб про-
ти 18 992  осіб 2006 року), у тому числі смертельного – на 40% 
(у 2010 р. загинуло 644 особи проти 1077 осіб у 2006 р.).

Таблиця 4
Інформація про стан виробничого травматизму 

на підприємствах та в організаціях в Україні 
за 2006–2010 рр.

Рік
Загальний травматизм, 

осіб
у т. ч. смертельний, 

осіб

2006 18 992 1077

2007 18 192 1 176

2008 16 211 1 013

2009 12 370 675

2010 11 698 644

Водночас дуже небезпечними для життя людини залиша-
ються в Україні вугільна, машинобудівна, металургійна та 
хімічна промисловість, агропромисловий комплекс, транспорт, 
будівництво, енергетика, а також деякі інші галузі. Найбільше 
нещасних випадків реєструється у Донецькій, Луганській та 
Дніпропетровській областях. Найбільш травмонебезпечними в 
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країні є професії гірника, водія, інженерно-технічного праців-
ника, будівельника. Понад 50% загальної кількості постражда-
лих на виробництві – працівники 30–50 років, тобто найбільш 
працездатна категорія.

Не може не викликати стурбованості і те, що значна части-
на нещасних випадків формально не пов’язані з виробництвом. 
Їхня кількість 2010 року становила 939, або 56 % загальної кіль-
кості одиничних нещасних випадків зі смертельним наслідком. 
За відсутності трудових відносин (цивільно-правова угода) 
сталося 18 нещасних випадків, або 1% загальної кількості оди-
ничних нещасних випадків із смертельним наслідком. Крім 
того, особливо турбує поширення травматизму під час вико-
нання робіт, зокрема підвищеної небезпеки, за цивільно-пра-
вовими угодами, коли роботодавець не несе відповідальності 
за недотримання вимог законодавства щодо створення безпеч-
них умов праці, а відповідно і за наслідки нещасних випадків. 
Потрібно зазначити, що бідність, загроза залишитися без робо-
ти змушують людей погоджуватися на такі умови. При цьому 
вони позбавлені належної охорони праці, соціального захисту 
та відповідних соціальних гарантій. 

У щорічних доповідях Уповноваженого з прав людини не-
одноразово наголошувалось на необхідності прийняття За-
гальнодержавної програми поліпшення стану безпеки, гігієни 
праці та виробничого середовища. Це дало б можливість на-
лежним чином реалізовувати єдину державну політику у сфері 
охорони праці. 31 серпня 2011 р. Кабінетом Міністрів України 
затверджено концепцію Загальнодержавної цільової програми 
поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого сере-
довища на 2012–2016 роки [16], що дає надію на те, що справа, 
урешті-врешт, зрушить з місця. 

Прийняття та виконання відповідних галузевих і регіональ-
них програм також сприятиме поліпшенню ситуації у сфері 
охорони праці, але за умов, якщо заплановані заходи будуть 
належним чином профінансовані.

Закон України «Про загальнообов’язкове державне со-
ціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та 
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професійного захворювання, які спричинили втрату працез-
датності» обов’язок щодо фінансування профілактичних за-
ходів у цій сфері покладає на Фонд соціального страхування 
від нещасних випадків на виробництві та професійних захво-
рювань України. На превеликий жаль, це завдання не вико-
нується у повному обсязі. За даними Держгірпромнагляду, на 
відшкодування реальних і потенційних збитків, спричинених 
порушенням здоров’я працівників унаслідок дії шкідливих і 
небезпечних умов праці, витрачається коштів у п’ять-сім разів 
більше, ніж на їх покращення. Зокрема, упродовж 2009 року 
Фонд не виділив коштів на фінансування регіональних про-
грам поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого 
середовища у Запорізькій, Хмельницькій, Рівненській облас-
тях та Автономній Республіці Крим.

На моє переконання, саме проведення профілактичних за-
ходів зі створення безпечних і нешкідливих умов праці на ро-
бочих місцях має бути пріоритетним у роботі як роботодавців, 
так і Фонду.

Законом України «Про охорону праці» саме на робото-
давців покладено обов’язок забезпечити належний стан без-
пеки. Витрати на такі цілі мають становити не менше 0,5% 
суми реалізованої продукції. Однак, як правило, більшість 
роботодавців ці вимоги не виконують з різних причин, пе-
редусім тому, що економічно не зацікавлені у створенні без-
печних умов праці. Україна, мабуть, єдина у світі держава, де 
власник не несе фінансової відповідальності за стан безпеки 
та рівень травматизму на підприємстві. Досвід засвідчив, що 
незначні розміри адміністративного штрафу не стимулюють 
роботодавця до створення належних умов, адже подекуди 
йому вигідніше сплатити штраф, ніж спрямувати фінансові 
ресурси на придбання нового і безпечного обладнання та 
устаткування, засобів індивідуального захисту працівників 
або організації їх навчання безпечним умовам праці. Тому 
Омбудсман України неодноразово пропонувала прискорити 
законодавче диференціювання страхових тарифів залежно 
від стану безпеки праці та рівня виробничого травматизму, 
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посилення адміністративної та кримінальної відповідаль-
ності власників за порушення норм охорони праці, а також 
створення інших економічних стимулів для створення без-
печних умов праці. 

Уповноважений з прав людини звертала увагу керівництва 
Міністерства праці та соціальної політики на вкрай негативну 
практику проведення атестації робочих місць. Звернення свід-
чать, що роботодавцями ігнорується вимога щодо обов’язкового 
п’ятирічного строку проведення атестації робочих місць, через 
що люди не тільки працюють у шкідливих та небезпечних умо-
вах, а й втрачають право на належні компенсації та гарантії, 
зокрема щодо пільгового пенсійного забезпечення. 

Предметом особливої уваги Уповноваженого з прав люди-
ни є стан дотримання конституційного права на життя на під-
приємствах вугільної промисловості, на які припадає до 30 % 
загиблих унаслідок травмування на виробництві. 2006 року у 
вугільній галузі загинули 168 осіб, 2007 року — 268, 2008 року — 
173, 2009 року — 151, 2010 року — 131.

Серед основних проблем вугільної галузі, що призводять 
до високого смертельного травматизму, є велика зношеність 
основних фондів (до 70 %), вибухи метано-повітряної суміші 
через недотримання пилогазового режиму, невідповідність ук-
раїнських шахт вимогам нормативно-правових актів з охоро-
ни праці, низький рівень забезпеченості працівників вугільних 
підприємств засобами індивідуального та колективного захис-
ту, низький рівень підготовки спеціалістів і керівників. Зокре-
ма, на шахтах Луганської області з відпрацьованим строком 
служби експлуатуються 70 % підйомних комплексів, 80 % вен-
тиляційних установок головного провітрювання, 30 % електро-
возів. Кожна друга шахта тут працює понад 50 років. Працівни-
ки вугільних підприємств цієї області забезпечені сучасними 
засобами індивідуального захисту на 40–50 %, а фінансування 
профілактичних заходів здійснюється лише на третину від ре-
альних потреб.

За останні 20 років на шахтах України сталося понад 
30 аварій першої категорії, під час яких гинули 5 та більше осіб. 
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На приклад, на донецькому орендному підприємстві «Шах-
та ім. О. Засядька» у 1999–2007 рр. відбулася низка аварій з 
численними людськими жертвами: 24 травня 1999 р. тут за-
гинуло 50 шахтарів, 49 – поранено; 19 серпня 2001 р. – 55 за-
гиблих та 33 поранених; 31 липня 2002 р. – 20 загиблих; 20 
вересня 2006 р. загинуло 13 осіб, а 62 – отримали поранення. 
2007 року унаслідок трьох вибухів на шахті в період з 18 листо-
пада по 2 грудня загинуло 106 осіб (101 гірник та 5 гірничоря-
тувальників), 167 постраждалих перебували на стаціонарному 
лікуванні.

Кілька великих аварій трапилася останніми роками й на 
інших шахтах, зокрема, донецькій шахті ім. О. Скочинського, 
краснодонській шахті ім. М. Баракова і шахті «Суходільська-
Східна» в Луганській області. 

У березні 2000 р., коли трапилася трагедія на краснодонсь-
кій шахті ім. М. Баракова, під час якої загинули 80 шахтарів, 
Уповноважений з прав людини відкрила провадження у справі 
про порушення конституційних прав людини на життя, без-
печні умови праці та соціальний захист. Омбудсман України 
особисто та працівники Секретаріату Уповноваженого беруть 
участь у роботі урядових комісій по встановленню обставин 
великих аварій, зустрічаються з родинами загиблих та пост-
раждалими гірниками, посадовими особами центральних та 
місцевих органів влади, представниками громадських органі-
зацій. У команді Уповноваженого працюють судово-медичний 
експерт, який, зокрема, брав участь в ідентифікації останків 
загиблих 18 листопада 2007 р. на шахті ім. О. Засядька, та пси-
холог. Адже кожна потерпіла родина разом із суттєвою ма-
теріальною має отримати також кваліфіковану психологічну 
допомогу. 

Завдяки поданням Омбудсмана України Уряд визнав ма-
теріальну благодійну допомогу сім’ям загиблих та постражда-
лим шахтарям такою, що не оподатковується.

Ґрунтовно проаналізувавши причини і наслідки аварій на 
підприємствах вітчизняної вугледобувної галузі за попередній 
час, я була змушена констатувати: техніка безпеки залишаєть-
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ся найголовнішою проблемою вугледобувної галузі України, 
державна політика недостатньо спрямована на забезпечення 
безпечних і здорових умов праці, а роботодавці не повернули-
ся обличчям до проблем безпеки виробництва. І як наслідок, 
люди платять найціннішим, що у них є – життям та здоров’ям.

29 січня 2008 р. Уповноважений з прав людини звернула-
ся до Прем’єр-міністра України з поданням «Про запобігання 
порушенням конституційних прав працівників вугільної галузі 
на життя, безпечні умови праці та соціальний захист». У доку-
менті зосереджено увагу на комплексі заходів, спрямованих на 
вдосконалення оплати праці у вугільній галузі і посилення со-
ціального захисту потерпілих і членів сімей загиблих шахтарів. 
Урядові запропоновано підготувати і внести до Верховної Ради 
проекти законодавчих актів щодо: посилення ролі Державно-
го комітету України з промислової безпеки, охорони праці та 
гірничого нагляду, а також повноважень державних інспек-
торів; унеможливлення використання праці близьких роди-
чів на особливо небезпечних виробництвах та при проведенні 
рятувальних робіт; поновлення прав потерпілих на виробниц-
тві і членів їхніх сімей на відшкодування в повному обсязі ма-
теріальної та моральної шкоди; змін до Галузевої угоди, щоб 
закріпити в ній гарантії прав кожного з батьків у разі загибелі 
їхньої дитини — шахтаря або гірничорятувальника — на випла-
ту одноразової допомоги незалежно від місця їхнього прожи-
вання тощо.

Значна частина з цих пропозицій були враховані в прийня-
тому 2 вересня 2009 р. Законі України «Про підвищення пре-
стижності шахтарської праці». 

Але моніторинг Омбудсмана України свідчить, що вжитих 
заходів поки недостатньо. Переконана, що нехтування без-
пекою шахтарів має кваліфікуватися як посягання на життя 
і здоров’я людини, тому слід внести доповнення до Кримі-
нального кодексу України, що передбачали б сувору відпові-
дальність власників та керівників вугільних підприємств за 
свідоме порушення вимог охорони праці та промислової без-
пеки. 
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Забезпеченню безпечніших умов працюючим має сприяти 
приєднання нашої держави до відповідних міжнародних кон-
венцій. Вагомим кроком на цьому шляху стала ратифікація Ук-
раїною 15 лютого 2011 р. Конвенцій Міжнародної організації 
праці № 174 про запобігання значним промисловим аваріям 
1993 р. і № 176 про безпеку та гігієну праці на шахтах 1995 р., 
а також 2 листопада 2011 р. Конвенції Міжнародної організації 
праці № 155 1981 р. про безпеку й гігієну праці та виробниче 
середовище. 

6. Право людини на безпечне середовище

Людина не може існувати повноцінно, якщо не буде ство-
рено безпечне середовище для її життя. На жаль, як свідчить 
моніторинг Уповноваженого з прав людини, кількість загиблих 
і постраждалих від дорожньо-транспортних пригод, аварій та 
катастроф природного і техногенного походження, нещасних 
випадків, спричинених дією диму, вогню та полум’я, випадко-
вих утоплень тощо залишається дуже значною. 

Сьогодні навіть оселі громадян не можна вважати безпеч-
ним середовищем. Більше того, трагедії у житлово-комуналь-
ній сфері країни набувають системного характеру внаслідок 
фізичної та моральної зношеності систем водо-, тепло-, газо-
постачання, ігнорування правил безпеки, недбалого ставлення 
службових осіб до життя і здоров’я людини, безкарності поса-
довців, з вини яких трапляються жахливі випадки — загибелі 
людей.

У цьому сенсі варто згадати трагедію, які трапилася у лю-
тому 2006 р. у м. Луганську, де аварія на газопроводі призвела 
до вибуху газу у будинку № 2 на вул. Комунальній та будинку 
№ 10 на вул. 1-ша Лінія. Тоді загинули 8 осіб та 17 отримали 
серйозні опіки. 

Українським Омбудсманом за цим фактом було відкри-
то провадження про порушення права людини на життя та 
безпечне середовище. Я особисто відвідала постраждалих 
у луганській обласній лікарні, надала допомогу громадянам 
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і опіковому відділенню лікарні. За результатами перевірки 
органам влади та місцевого самоврядування було запропоно-
вано вжити низку невідкладних заходів щодо недопущення 
таких трагедій у майбутньому. Але вимоги Омбудсмана за-
безпечити в Україні належний контроль за технікою безпеки 
при використанні побутового газу залишилися без належного 
реагування.

Наступна жахлива трагедія трапилася в м. Дніпропетровсь-
ку 13 жовтня 2007 р., де внаслідок вибуху газу в житловому 
десятиповерховому будинку № 127 по вул. Мандриківській за-
гинули 23 особи, з них 13 дітей від 5 до 18 років. 509 осіб потер-
піли, 160 родин залишилися без даху над головою. З перших 
годин після вибуху представники Уповноваженого працювали 
безпосередньо на місці трагедії, контролюючи дії влади з вико-
нання зобов’язань із надання житла мешканцям зруйнованого 
будинку, з’ясування справжніх причин трагедії, яка призвела 
до загибелі людей. Омбудсман вимагала негайної оцінки стану 
газового господарства не тільки на Дніпропетровщині, а й пов-
сюдно в країні. 

18 жовтня 2007 р. було внесено подання Уповноваженого з 
прав людини Прем’єр-міністрові України В. Януковичу щодо 
прийняття спеціальної постанови про визнання гуманітарною 
всієї благодійної допомоги, яка надавалася потерпілим роди-
нам у Дніпропетровську, аби звільнити її від оподаткування; 
а також посилення державного контролю за безпекою на всіх 
підприємствах і в організаціях України та зміцнення з цією ме-
тою повноважень Державного комітету з промислової безпеки, 
охорони праці і гірничого нагляду, суворого дотримання норм 
і правил безпеки усіма суб’єктами господарювання. Уряд під-
тримав надані Омбудсманом пропозиції.

Проте вжитих владою заходів виявилося недостатньо, аби 
унеможливити подібні трагедії. 24 грудня 2008 р. стався вибух 
у п’ятиповерховому будинку № 67в по вул. Некрасова у м. Єв-
паторії, внаслідок якого загинуло 27 осіб. Протягом 2010 року 
через вибухи гинули люди у м. Дніпродзержинську Дніпропет-
ровської області; м. Бердичеві Житомирської області; Шмань-
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ківцях на Тернопільщині; м. Донецьку; м. Краматорську До-
нецької області та м. Луганську, 2011 року — у м. Ужгороді.

Прикро, але від вибухів люди гинуть не тільки у житлових 
будинках, а й у місцях, спеціально створених для забезпечення 
права на життя та здоров’я людей — лікарнях. Так, 11 липня 
2007 р. унаслідок вибуху газу в центральній міській лікарні м. 
Болехова Долинського району Івано-Франківської області за-
гинули троє осіб. 18 січня 2010 р. розірвався балон з киснем 
у реанімаційному відділенні міської лікарні № 7 м. Луганська, 
що призвело до загибелі восьми осіб та пошкодження чотирьох 
поверхів лікарні. За статистикою Міністерства з надзвичайних 
ситуацій, тільки 2010 року кожні 43 години в Україні трапля-
лися вибухи побутового газу. 

Аналіз свідчить, що ці трагедії мають спільні корені: зно-
шеність обладнання, відсутність контролю з боку держави 
за виконанням правил безпеки, несанкціоноване втручання 
у технологічний процес. Продаж газових мереж у володіння 
приватним фірмам, які дбають передусім про отримання при-
бутків, призвів до послаблення контролю за станом безпеки і 
здійсненням профілактичних заходів, що гарантують безпечну 
експлуатацію газових мереж і обладнання. 

Підтвердженням цього є дніпропетровська трагедія, про 
яку йшлося вище. «Правосуддя по-дніпропетровськи» дозво-
лило керівникам ВАТ «Дніпрогаз» поки що уникнути пока-
рання. 

7 жовтня 2010 р. Уповноважений з прав людини взяла 
участь у засіданні Верховного Суду України, який розглянув 
касаційну скаргу потерпілих внаслідок вибуху газу у житлово-
му будинку м. Дніпропетровська. Зваживши на обґрунтовану 
позицію та переконливі аргументи Омбудсмана, Верховний 
Суд України своїм рішенням скасував постанову Жовтневого 
районного суду міста Дніпропетровська від 16 червня 2009 р. 
та ухвалу Апеляційного суду Дніпропетровської області від 
12 серпня 2009 р. про застосування амністії стосовно Генераль-
ного директора ВАТ «Дніпрогаз» І. Іванкова, його заступника 
М. Сорокіна та головного інженера С. Бачуріна.
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Отже, трагедія з надзвичайно тяжкими наслідками є, а вин-
них і досі немає!

Упродовж чотирьох років Уповноважений з прав людини 
здійснює провадження у цій справі, акцентуючи увагу на та-
кому актуальному питанні: як розцінювати у даному випадку 
застосування амністії стосовно винних у трагедії, що забрала 
життя й здоров’я не одного десятка людей?! Переконана, що 
прийняття у червні цього року Закону України «Про вне-
сення змін до Закону України «Про застосування амністії в 
Україні», який упродовж 2009–2011 рр. знаходився у парла-
менті, сприятиме відновленню соціальної справедливості в 
контексті додержання прав людини, передусім жертв і по-
терпілих від злочинної діяльності чи бездіяльності, і водно-
час дасть змогу дотримуватися задекларованого державою 
конституційного принципу гуманності стосовно найбільш 
соціально незахищених і вразливих осіб, які нині відбувають 
покарання за злочини, що не становлять значної суспільної 
небезпеки. На цьому було наголошено у поданні Омбудсма-
на Голові Верховної Ради України Володимиру Литвину у 
вересні 2010 р.

Особливу тривогу суспільства викликають нещасні випад-
ки та загибель людей від пожеж. За даними МНС України, 
2010 року у середньому щодня виникало 177 пожеж, унаслі-
док яких гинуло 8 і отримувало травми 4 особи. Щоденні ма-
теріальні втрати від пожеж становили 6,4 млн грн. Середній 
показник смертності населення від пожеж становив 4 особи на 
100 тис. населення. Удвічі вищий цей показник у Полтавській 
(9) та Одеській (8) областях [ 17, 200].

Основними причинами цього, як правило, є необережне по-
водження з вогнем, порушення правил пожежної безпеки при 
влаштуванні та експлуатації електропристроїв та печей, ди-
тячі ігри з вогнем. Прикладом брутального порушення правил 
пожежної безпеки стала жахлива трагедія у с. Біле на Рівнен-
щині, де 10 липня 2011 р. від пожежі, що спалахнула у будинку 
Дубровицького районного територіального центру соціального 
обслуговування інвалідів, постраждало 27 осіб, із яких 16 неру-
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хомих людей похилого віку згоріли живцем, а 11 осіб отримали 
опіки різного ступеня тяжкості. 

Омбудсман України, особисто на місці з’ясовуючи причини 
та обставини цієї трагедії, заявила про необхідність виваже-
ного підходу з боку владних структур щодо створення таких 
територіальних центрів, у яких має бути оптимальна кількість 
медичних працівників для належного обслуговування прику-
тих до ліжка нерухомих людей та тяжкохворих інвалідів. Тра-
гедія на Рівненщині зобов’язує владу звернути особливу увагу 
на проблеми літніх і найзнедоленіших громадян України, ужи-
ти усіх заходів для унеможливлення подібних надзвичайних 
ситуацій, а також забезпечити надійну реалізацію їх права на 
здоров’я та життя.

Уповноважений з прав людини неодноразово публічно 
привертала увагу до проблем, які є наслідком залишення без 
нагляду малолітніх дітей. Так, тільки через пустощі дітей з 
вогнем щорічно виникає понад одна тисяча пожеж. Водночас, 
непоодинокими є випадки, коли діти, опинившись у небезпеч-
ній ситуації, не тільки рятуються самі, а й виявляють героїзм, 
рятуючи життя інших дітей, а подекуди й дорослих. 2005 року 
усю країну схвилював героїчний вчинок п’ятирічної Насті Ов-
чар з с. Воронцівки Харківської області, яка, опинившись у тра-
гічній ситуації, змогла не тільки сама врятуватися, а й винесла 
з палаючого будинку свою молодшу дворічну сестричку Люду, 
отримавши при цьому 85 % опіків поверхні тіла. 

Від самого початку, коли стало відомо про цю трагедію, Ом-
будсман України відкрила провадження у справі про захист 
права Насті на життя. Залишалося 36 годин, протягом яких 
ще можна було боротись за життя дитини. На жаль, в Україні 
шансів на збереження життя дитини з такими тяжкими опіка-
ми (до кісток) не залишалося. Тому разом з українським меце-
натом Сергієм Самборським Уповноважений з прав людини 
визначилась із клінікою «Шрайнерс» (м. Бостон) США, яка 
дала згоду на оперативне лікування Насті. Президент України, 
до якого звернулась Омбудсман з проханням про виділення 
спеціального літака, допоміг у вирішенні цього питання.
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Після повернення мужньої дівчинки з лікування за клопо-
танням Омбудсмана України її було влаштовано на навчання у 
дошкільний навчально-виховний комплекс «Домінанта» – сус-
пільно-гуманітарну гімназію столиці. В урочистій обстановці 
юній героїні було вручено найвищу нагороду Уповноваженого 
з прав людини – відзнаку «За мужність». Також за безкорисли-
вої допомоги простих громадян України було зібрано кошти та 
придбано для її сім’ї квартиру у м.Києві.

Діти, які рятують інших на пожежах, є гордістю країни. 
У вересні 2011 р. 11-річна Вікторія Дерядько з с. Олександрів-
ці Одеської області винесла маленького братика та 9-місячну 
племінницю з будинку, де спалахнула пожежа. До приїзду по-
жежників дівчинка змогла самостійно погасити полум’я. 

У жовтні 2011 р. у будиночку багатодітної родини Будера 
з м. Червоноармійського Житомирської області спалахнула 
пожежа. Батько був на роботі, а матір поїхала забирати пер-
шокласників зі школи, яка знаходиться за 3 км від їхнього ху-
тора. 5-річна Діана та 4-річна Марина врятували не лише свої, 
а й життя трьох малюків. 

Але кожний такий випадок поруч з героїзмом викриває чиюсь 
недбалість. Без подолання проблем бідності, на яку накладаєть-
ся ще й безвідповідальне батьківство, діти залишатимуться за-
ручниками дорослих. У цих умовах Омбудсман України вважає, 
що настав час не тільки констатувати героїчні вчинки дітей, а й 
посилити відповідальність дорослих за дотримання безпечних 
умов життя дітей, як це зроблено в багатьох країнах світу.

Водночас провадження Уповноваженого засвідчили, що в дер-
жаві існує гостра потреба у створенні регіональних, у тому числі 
дитячих опікових центрів з сучасним обладнанням. Сьогодні в 
Україні працюють 33 обласних опікових центри на 1225 ліжко-
місць, а також система реанімобілів, на яких упродовж доби до-
правляють постраждалих до фахівців-комбустіологів. У м. Ні-
жині, що на Чернігівщині, налагоджено випуск стерильних 
ліжок-комплексів. Проте, як свідчать звернення до Омбудсмана 
України постражлалих та їх родичів, держава має більш напо-
легливо вживати заходів по обладнанню опікових центрів.
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Для всього світу пекучою є проблема дорожньо-транспорт-
них пригод, у яких щорічно гине 1,3 млн осіб, а майже 50 млн 
отримують травми. У нашій країні протягом останніх 20 років 
під час ДТП загинуло 137 тис. осіб, близько 1 млн отримали 
тілесні ушкодження. Тільки за останній 2010 рік кількість за-
гиблих унаслідок ДТП становила 13,6 % загальної кількості 
смертельних нещасних випадків [18].

Вважаю за необхідне привернути увагу й до питання компен-
сації шкоди, заподіяної жертвам ДТП. Ось типовий приклад. 
До Омбудсмана України на особистому прийомі звернулися 
родини Чухліб та Чепурних з с. Бабинці Бородянського району 
Київської області, рідні яких загинули внаслідок ДТП з вини 
п’яного водія податкової інспекції Шевченківського району м. 
Києва. Леонід Чепурний унаслідок ДТП втратив дружину, сам 
став інвалідом II групи. Пересуваючись на милицях, він зму-
шений разом із 8-річним сином виживати на мізерну пенсію. 
Мати та батько родини Чухліб після загибелі дочки, зятя та 
двох онуків теж ледве зводили кінці з кінцями через відсутність 
засобів для існування. З призначеної судом компенсації на за-
гальну суму понад 1,5 млн грн виконавча служба перерахувала 
потерпілим менше 2 %. Будь-які спроби цих людей отримати 
кошти, призначені судом, не мали успіху.

Лише після звернення Уповноваженого з прав людини до 
Голови Державної податкової адміністрації України на рахунки 
потерпілих було перераховано більшу частину згаданих кош-
тів. За моїм наполяганням Державна податкова адміністрація 
додатково віддала на реалізацію сім службових автомобілів. 
Уповноважений з прав людини контролюватиме цю справу до 
повного виконання судового рішення.

Через відсутність у державному бюджеті коштів для вико-
нання рішень судів про відшкодування шкоди, завданої де-
ржавою або державними органами, тисячі громадян змушені 
роками поневірятися коридорами влади, випрошуючи присуд-
жене їм судом.

Генеральна Асамблея ООН 2 березня 2010 р. у своїй резо-
люції проголосила 2011–2020 рр. Десятиріччям дій з безпеки 
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дорожнього руху з метою привернення уваги до необхідності 
вивчення причин травмування людей, вжиття заходів для 
зменшення смертності та інвалідизації серед осіб, які отримали 
травму під час ДТП . 

11 травня 2011 р. на всіх континентах стартувала напрацьо-
вана спеціальною комісією ООН масштабна програма таких 
дій, яку підтримано і в Україні. Зокрема, Кабінет Міністрів 
схвалив Стратегію підвищення рівня безпеки дорожнього руху 
до 2015 року, яка передбачає посилення відповідальності за по-
рушення правил безпеки дорожнього руху, зростання темпів 
будівництва та обслуговування доріг, створення інноваційного 
фонду з безпеки руху тощо.

Підсумовуючи викладене, хочу звернути увагу на таке. 
В умовах, коли гинуть люди, держава мусить не тільки вжива-
ти оперативних заходів для усунення наслідків трагедій, нада-
вати повноцінну допомогу постраждалим і родинам загиблих, а 
й притягувати винних до відповідальності та забезпувати пов-
не відшкодування заподіяної потерпілим шкоди. Цьому безу-
мовно сприятиме ратифікація Україною Європейської конвен-
ції про компенсацію збитків жертвам насильницьких злочинів 
1983 р. Відповідне подання Уповноваженого з прав людини 
вносилося главі держави двічі. 

7.  Захист права на життя та людську гідність 
українських моряків

Неможливість заробити на гідне життя чесною працею в 
рідній країні спонукає мільйони українців шукати кращої долі 
за її межами. Однією з найнезахищеніших категорій українсь-
ких трудових мігрантів є моряки, понад 100 тис. яких сьогодні 
поневіряються по світах на суднах під чужими прапорами. 

З самого початку діяльності інституції Уповноваженого з 
прав людини українські моряки, яких заарештували в інозем-
них портах та утримували як заручників, почали звертатися 
за захистом свого права на життя до Омбудсмана України. Це 
були, зокрема, члени екіпажів кораблів «Дюбай Валюр», «Гло-
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бал Скай», «Свєт», «Світловодськ» та інших. Зважаючи на те, 
що моряки, потрапляючи у скрутні умови за кордоном, зали-
шаються практично незахищеними, Уповноважений з прав лю-
дини звернулася до міністра закордонних справ України щодо 
необхідності терміново розпочати процес ратифікації нашою 
країною Конвенції ООН з морського права 1982 р., яка передба-
чає серед іншого й відповідний механізм захисту прав людини 
у міжнародному Гаазькому суді. 

3 червня 1999 р. Україна приєдналася до цієї Конвенції.
У Спеціальній доповіді Уповноваженого з прав людини 

«Стан дотримання прав громадян України за кордоном», пред-
ставленій Верховній Раді України 4 квітня 2003 р., було наго-
лошено на вкрай складній ситуації, що склалася на морському 
ринку праці, унаслідок якої систематично виникає загроза жит-
тю українських моряків. У доповіді також було викладено низ-
ку рекомендацій органам влади щодо поліпшення захищеності 
прав наших моряків за кордоном. За результатами спеціаль-
ної доповіді Уповноваженого з прав людини Розпорядженням 
КМУ від 20 листопада 2003 р. № 691-р було затверджено захо-
ди, реалізація яких сприяла певному покращенню ситуації із 
забезпеченням прав українських моряків [7, 1].

Проте до Уповноваженого з прав людини продовжували над-
ходити багато звернень моряків та їх близьких. Ситуації були 
різними. Екіпажі суден («Нафтогаз–67», «Толстой», «Salla–2») 
загинули або пропали безвісти. Внаслідок недобросовісної 
діяльності судновласників постраждали моряки з «Радомиш-
ля» у Індії, «Херсонеса» у Бахрейні, «Перекопського» у Арген-
тині. Потребували правового захисту у стосунках з правоохо-
ронними органами інших країн екіпажі суден «Ялта» у Росії, 
«Орел» у Об’єднаних Арабських Еміратах, «B Atlantic» у Вене-
суелі тощо. Загалом здійснювалися провадження Уповноваже-
ного з прав людини у справах про порушення права на життя і 
соціальний захист членів екіпажів майже 50 суден.

Головною загрозою для моряків став за останні роки 
морський тероризм. Омбудсман України вкрай занепокоєна 
тим, що наша держава, посідаючи п’яте місце у світі за кіль-
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кістю моряків, які працюють на іноземних суднах, опинилася 
на другому, після Філіппін, місці за кількістю жертв піратсь-
ких нападів. Протягом 2008–2011 рр. 150 українських моря-
ків 20 суден постраждали від дій піратів. У середньому кожен 
п’ятий член екіпажів, захоплених морськими терористами, — 
громадянин України.

Справи по захисту цих екіпажів нагадують повідомлення 
про бойові дії. 28 травня 2008 р. німецьке суховантажне судно 
«Леманн Тімбер» було захоплене сомалійськими піратами в 
Аденській затоці й утримувалося в полоні 42 доби за постійної 
загрози загибелі екіпажу. 20 червня 2008 р. вдалося встанови-
ти телефонний зв’язок Уповноваженого з прав людини з моря-
ками, з’ясувати обставини, в яких не з власної волі опинилися 
наші співвітчизники далеко від Батьківщини, дізнатися про 
стан їхнього здоров’я та умови існування. Уже тоді я наголоси-
ла, що у боротьбі за порятунок українських моряків слід роби-
ти ставку на послідовний переговорний процес, виключаючи 
будь-які силові методи врегулювання небезпечного інциденту, 
щоби гарантовано зберегти життя моряків. 

У пошуках варіанта врегулювання небезпечного інциденту, 
пов’язаного з піратським нападом на судно «Леманн Тімбер», 
Омбудсман України провела переговори й консультації як з 
національними, так і міжнародними структурами, до компе-
тенції яких належить вирішення подібних питань. Зокрема, 
30 черв ня 2008 р. я зустрічалась з Ахмедом Камал Абу Ель 
Магдом — віце-президентом Національної комісії Арабської 
Республіки Єгипет з прав людини, яку очолює колишній Ге-
неральний секретар ООН Бутрос Галі. На моє прохання впли-
вовий співрозмовник невідкладно звернувся до посла Сомалі 
у Єгипті та до постійного представника цієї країни при Лізі 
арабських держав з проханням вжити заходів для безумовно-
го звільнення моряків, які утримуються в заручниках на судні 
«Леманн Тімбер». 

Разом з тодішнім Головою комітету Верховної Ради України 
з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних 
відносин Ігорем Шаровим я звернулася до Президента України, 
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закликавши його ініціювати розгляд Радою національної безпеки 
і оборони України питання щодо вжиття ефективних заходів для 
врятування захоплених сомалійськими піратами моряків судна 
«Леманн Тімбер». Ми запропонували також утворити дорадчий 
орган при Президентові України з питань взаємодії центральних 
органів виконавчої влади та координації здійснюваних ними за-
ходів щодо реалізації державної політики у сфері запобігання і 
подолання кризових ситуацій, що спричинені терористичними 
актами, захопленням заручників, в тому числі піратами, та інши-
ми екстремістськими проявами. Крім того, було запропоновано 
розглянути доцільність внесення делегацією України на наступ-
ній сесії ГА ООН пропозиції щодо створення при Раді Безпе-
ки ООН Комітету боротьби з морським тероризмом, поклавши 
на нього обов’язок координації можливих дій країн, громадяни 
яких зазнали нападу піратів. 

8 липня 2008 р. судно «Леманн Тімбер» було звільнене –з 
піратського полону й узяло курс на Оман. Але на долю його 
екіпажу випало ще чимало нових випробувань, пов’язаних 
з відмовою турбіни головного двигуна, котла опріснювача 
води, відсутністю продуктів харчування і 9-бальним штормом. 
21 липня 2008 р. спеціальна робоча група на чолі з Уповнова-
женим з прав людини прибула чартерним авіарейсом до Оману 
за визволеними з піратського полону моряками. 

Інше судно — «Фаїна» — було захоплене піратами 25 вересня 
2008 р. біля узбережжя Сомалі. У складі екіпажу — 21 особа, 
з яких 17 — громадяни України, троє — Російської Федерації, 
один — Латвії. Вантаж — військова техніка та боєприпаси — був 
замовлений Міністерством оборони Республіки Кенія. 

Незастосування сили щодо «Фаїни» було головною вимогою 
Уповноваженого з прав людини до Президента України і темою 
переговорів у Кенії, яка ніколи не визнає перемовин з піратами і 
вважає викуп підтримкою міжнародного тероризму. Омбудсман 
України зустрілася в Кенії з прем’єр-міністром, міністром обо-
рони, начальником генерального штабу, а також з послами: Со-
малі в Кенії — Мохаммедом Алі Нуром, послом РФ — Валерієм 
Егошкіним і послом США — Майклом Ранебергом. Відбулися 
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також переговори з координатором програм розвитку ООН 
Енісом Чумою, який чудово обізнаний щодо ситуації в Сомалі, 
а також з Гільєрмо Беттокі — представником Верховного комі-
сара ООН у справах біженців у Кенії. Під час усіх цих зустрічей 
Уповноважений з прав людини напружено шукала найбільш 
безпечні шляхи виходу з ситуації з «Фаїною».

З території Кенії Омбудсманові України вдалося органі-
зувати прямий телефонний зв’язок з екіпажем «Фаїни» та 
організувати доставку першої партії їжі та питної води. Але 
особливо важливою була психологічна підтримка екіпажу. 
Один із розвідників, що раніше побував у піратському полоні, 
після телефонної розмови Уповноваженого з прав людини з 
екіпажем «Фаїни» сказав: «Ви самі ще не знаєте, що ви зараз 
зробили. Ваші моряки сьогодні вперше заснуть спокійно...». 

Звичайно, не всім сподобалися рішучі дії Омбудсмана Украї-
ни щодо недопущення силового варіанта визволення заручни-
ків. У ЗМІ була організована кампанія з дискредитації цих дій. 
Але, незважаючи на труднощі, право на життя членів екіпажу 
«Фаїни» було захищене, і їх зрештою звільнено з полону. 12 лю-
того 2009 р. у кенійському порту Момбаса після 135-денного 
полону разом з іншими представниками України українських 
моряків зустрічала і Уповноважений з прав людини.

«Держава має дбати про безпеку українських моряків пре-
вентивно, а не постфактум», — наголосила Уповноважений з 
прав людини під час зустрічі з рідними українських моряків — 
членів екіпажу судна «Марафон», захопленого 7 травня 2009 р. 
сомалійськими піратами. На той час усіх особливо хвилював 
стан здоров’я Георгія Гусакова, який отримав вогнепальне по-
ранення та потребував невідкладного лікування, оскільки на 
борту судна спека сягала понад 60 градусів. 

Завдяки вжитим заходам екіпаж цього судна вдалося ви-
зволити. Проте радість звільнення екіпажу була затьмарена 
загибеллю одного з українських моряків — 40-річного Сер-
гія Вартенкова. Як з’ясувалося, пірати заборонили капітанові 
повідомляти про загибель одного з членів екіпажу, вбитого 
морськими нападниками ще під час захоплення корабля. 
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Представники судновласника доправили тіло С. Вартенко-
ва до м. Ізмаїла Одеської області, де проживає його родина. На 
прохання Уповноваженого з прав людини усі витрати на похо-
вання героїчно загиблого моряка взяла на себе місцева влада. 

Приклад екіпажу судна «Марафон» підтвердив моє переко-
нання, що жорстокість піратів зростає як відповідь на ескала-
цію силових методів боротьби з морським тероризмом. Тому 
світовій спільноті насамперед слід шукати шляхи подолання 
піратства як соціального явища. 

Проти ночі 2 травня 2009 р. поблизу Сейшельських ост-
ровів сомалійськими піратами було захоплено екіпаж грець-
кого судна «Аріана» під прапором Мальти, у складі якого 
були й 24 громадянина України. Як було з’ясовано Уповнова-
женим з прав людини, судновласник «Аріани»передбачливо 
застрахував корабель, при цьому нічого не зробивши для ре-
альної безпеки екіпажу. Рідні та близькі українських моря-
ків побували на особистому прийомі в Секретаріаті Уповно-
важеного з прав людини, де отримали вичерпну інформацію 
про заходи, що вживаються, аби прискорити визволення екі-
пажу «Аріани». Враховуючи, що Європейський Союз про-
довжував у Аденській затоці антитерористичну військову 
операцію «Аталанта», український Омбудсман звернулася 
по допомогу до Омбудсмана ЄС Нікіфороса Діамандуроса, 
а також до омбудсманів Греції (у цій країні зареєстрована 
компанія-оператор), Мальти (над «Аріаною» мальтійський 
прапор) та Великої Британії (звідки походить компанія-суд-
новласник). 

Вважаючи неприпустимою бездіяльність у цій справі ук-
раїнської влади, яка за Конституцією України зобов’язана за-
хищати право на життя своїх громадян у будь-якій точці земної 
кулі, Уповноважений з прав людини звернулася до Президента 
України з пропозицією невідкладно ініціювати розгляд питан-
ня про звільнення моряків судна «Аріана» з піратської неволі на 
засіданні Ради національної безпеки і оборони України. Після 
семи місяців полону 10 грудня 2009 р. «Аріана» була звільнена. 
Це був один із найдовших термінів утримання в полоні наших 
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моряків з постійним ризиком для їхнього життя і здоров’я. На 
щастя, у цьому випадку вдалося уникнути людських втрат.

Уповноважений з прав людини намагається вживати й за-
побіжних заходів, аби не допускати потрапляння моряків до 
полону. Так, інтернаціональному екіпажу судна «Кент Локомо-
ушен» з чотирма українцями на борту, капітан якого звернувся 
до Омбудсмана України, завдяки вчасній допомозі в організації 
військового супроводу вдалося уникнути піратського полону. 

Але проблема боротьби з морським піратством залишаєть-
ся. Сьогодні, на моє переконання, державі треба якнайшвидше 
вжити заходів щодо відновлення українського флоту, щоб наші 
моряки мали можливість працювати на суднах під українським 
прапором. Суттєво посилила б рівень захисту прав українсь-
ких моряків на життя і здоров’я ратифікація Україною Конвен-
ції МОП про працю у морському судноплавстві 2006 року. Украй 
актуальним залишається також прийняття ООН ініці йованої 
Президентом України всеосяжної Конвенції про боротьбу з 
морським тероризмом, яким є піратство.

* * *
Підбиваючи підсумки, мушу зробити такий висновок: стан 

забезпечення головного природного і невід’ємного права лю-
дини — на життя — поки що не відповідає міжнародним стан-
дартам. Органи державної влади та місцевого самоврядування 
недостатньо уваги приділяють формуванню і здійсненню ефек-
тивної демографічної політики, створенню здорових та безпеч-
них умов життя і праці людей, запровадженню якісної систе-
ми медичної допомоги, здійсненню ефективних запобіжних 
заходів проти поширення захворюваності, протидії морському 
тероризму тощо.

Тому захист прав людини на життя є і надалі залишати-
меться найважливішим пріоритетом діяльності Омбудсмана 
України.
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Карпачова Н. І. Право на життя — головне природне і не-
від’ємне право людини

Анотація. У статті йдеться про стан законодавчого і практич-
ного забезпечення в Україні головного природного і невід’ємного 
права людини — права на життя. Наведено результати моніторин-
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гу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо 
дотримання органами державної влади та місцевого самовряду-
вання конституційного права людини на життя. Обґрунтовуєть-
ся висновок про невідповідність міжнародним стандартам стану 
захисту прав на життя, належні умови праці, медичну допомогу, 
безпечне для життя і здоров’я середовище тощо, а також пропону-
ються шляхи розв’язання існуючих проблем.

Ключові слова: право на життя, Уповноважений з прав лю-
дини, Омбудсман, заборона смертної кари, демографічна криза, 
смертельний травматизм, право на здоров’я, безпечне середовище, 
морський тероризм.

Карпачева Н. И. Право на жизнь — главное естественное 
и неотъемлемое право человека

Аннотация. В статье идет речь о состоянии законодательного 
и практического обеспечения в Украине главного естественного и 
неотъемлемого права человека — права на жизнь. Приведены ре-
зультаты мониторинга Уполномоченного Верховной Рады Украи-
ны по правам человека о соблюдении органами государственной 
власти и местного самоуправления конституционного права чело-
века на жизнь. Обосновывается вывод о несоответствии между-
народным стандартам состояния защиты прав на жизнь, надлежа-
щие условия труда, медицинскую помощь, безопасную для жизни 
и здоровья окружающую среду и так далее, а также предлагаются 
пути решения существующих проблем.

Ключевые слова: право на жизнь, Уполномоченный по правам 
человека, Омбудсман, отмена смертной казни, демографический 
кризис, смертельный травматизм, право на здоровье, безопасная 
окружающая среда, морской терроризм.

Karpachova N. The right to life: the fundamental natural  and 
inalienable right of a human

Annotation. The article is about the situation with legislative and 
practical safeguards for the main natural and inalienable right of a 
human — the right to life, in Ukraine. It presents the findings of the 
monitoring of the Ukrainian Parliament Commissioner for Human 
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Rights of the observance by state and local self-government authorities 
of the constitutional right to life. It substantiates the conclusion of 
non-compliance with international standards of the protection of the 
rights to life, to appropriate working environment, to medical care, 
to safe and healthy environment, etc., and offers ways to address the 
existing problems.

Key words: right to life, Commissioner for human rights, 
Ombudsman, prohibition of capital punishment, the demographic 
crisis, fatal traumas, the right to health, safe environment, maritime 
terrorism.
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ПРАВО ЛЮДИНИ НА ЖИТТЯ 
В ІСТОРІЇ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА

О. БУТКЕВИЧ 
доктор юридичних наук,
доцент кафедри міжнародного права
Інституту міжнародних відносин 
(Київський національний університет
імені Тараса Шевченка) 

Формулювання «право людини на життя» є значно більш 
пізнім за виникнення власне ідеї про необхідність правового 
захисту життя людини в міжнародному праві. Тому зазначе-
на назва статті не повинна тлумачитись як спроба автора ані 
нав’язати сучасне розуміння міжнародно-правової категорії 
права на життя глибинним історичним кореням (підходам) до 
цього поняття, ані обмежити розгляд його історії лише новіт-
нім періодом, коли таке розуміння утвердилось. Універсальне 
закріплення права на життя, як невід’ємного права людини, в 
міжнародно-правових актах відбувається у ХХ ст. (цьому ж пе-
ріоду належить і розроблення концепції, правового тлумачен-
ня права на життя, як однієї з основних категорій міжнародно-
правового захисту прав людини). Втім історія захисту життя 
людини на міжнародному рівні є значно тривалішою і сягає 
початку міжнародно-правових контактів у стародавній період.

У цьому контексті важливо звернутися до тлумачення в 
сучасній міжнародно-правовій доктрині історії прав людини 
взагалі. З одного боку, можна стверджувати, що інститут прав 
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людини в міжнародному праві, а потім і галузь міжнародного 
права захисту прав людини є порівняно недавнім досягненням 
(перший сформувався упродовж кінця ХІХ ст. — першої поло-
вини ХХ ст., а друга — з 50-х рр. ХХ ст.). З іншого ж, цього не 
можна сказати власне про поняття прав людини, окремі про-
яви їх захисту на міжнародно-правовому рівні (і переважно на 
ньому, оскільки ідея та відповідні механізми захисту прав лю-
дини вперше виникають саме в міжнародному праві), елемен-
ти закріплення цих прав в міжнародно-правових актах тощо. 
Звертаючись до дослідження міжнародного права прав люди-
ни, вчені неодмінно приділяють увагу питанню їх історичного 
становлення. І тут загальна позиція науковців полягає в тому, 
що ідеї і принципи прав людини мають тривалу історію, почи-
наючи з античності [1, 35–90; 2, 16–55; 3, 21–32]. Утім, зверта-
ючись до історії становлення прав людини, вчені розглядають 
їх не в міжнародно-правовому аспекті, а як категорію полі-
тико-правову, з точки зору загальної теорії держави та права, 
часто навіть з цивілістичним підходом до предмета. Так прово-
диться обмеження історії прав людини політичними правами, 
а відповідних нормативно-правових документів — тими, що їх 
закріплюють не в міжнародно-правовій, а у внутрішньо-пра-
вовій сфері. Окремі дослідники не приховують такого підходу: 
«Саме розрізнення прав людини і прав громадянина означає, 
що права громадянина як політичного суб’єкта — трансформо-
вані «квіритські» привілеї і у безпосередньо політичній сфері, 
і у відносно й умовно неполітичній царині приватних інтересів 
і цивільно-правових відносин»[4, 70]. У цілому передісторія 
становлення сучасної галузі міжнародного права захисту прав 
людини виноситься з контексту практичного міжнародно-пра-
вового регулювання у сферу правової думки1. 

1 Щоправда, останнім часом почали з’являтись роботи, безпосередньо присвячені 
історії становлення прав людини в міжнародному праві, див:[5, 233–258; 6, 193;7]. 
Утім і в них більше уваги приділяється не закріпленню відповідних положень про 
права людини в міжнародно-правових актах, а аналізу тлумачення таких прав в історії 
правової (міжнародно-правової) думки. 
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Водночас сама ідея притаманності людині певних прав, 
можливості їх правового закріплення і захисту є продуктом 
міжнародного права; і вперше ці положення виникають саме 
на міжнародно-правовому рівні, а вже згодом запозичуються 
до національних правових систем. Історію становлення ідеї 
прав людини в міжнародному праві, їх практичного міжнарод-
но-правового захисту і тлумачення в міжнародно-правовій до-
ктрині можна простежити на прикладі формування і станов-
лення права людини на життя.

Історію міжнародно-правового захисту права на життя 
можна поділити на три етапи. Перший етап (історично най-
більш тривалий — починається з перших міжнародних кон-
тактів країн стародавнього світу і завершується закріпленням 
права людини на життя в універсальних міжнародно-право-
вих актах) полягає у становленні та подальшому закріпленні 
в міжнародно-правових джерелах ідеї захисту життя людини 
(частіше: окремих категорій осіб або захист життя людини за 
специфічних умов, як, наприклад, заборона вбивати жінок, ді-
тей, поранених під час війни, заборона смертної кари стосовно 
виданих іншій країні злочинців, заборона вбивства людини і 
проголошення життя священним за релігійними віруваннями 
окремих народів тощо). Другий етап — універсальне визнан-
ня права людини на життя як «не безумовного» права (права, з 
якого можливі винятки), етап, кульмінацією якого є Загальна 
декларація прав людини 1948 р. і Міжнародний пакт про гро-
мадянські і політичні права 1966 р. Так, зазначеними докумен-
тами хоча й встановлюється право людини на життя, але лише 
як одне з основних прав людини в комплексі з іншими правами 
(ст. 3 Загальної декларації прав людини: «Кожна людина має 
право на життя, на свободу і на особисту недоторканість») та 
таке, що може бути обмеженим за законним вироком суду (ст. 6 
Міжнародного пакту про громадянські і політичні права: «Пра-
во на життя є невід’ємне право кожної людини. Це право охо-
роняється законом. Ніхто не може бути свавільно позбавлений 
життя. У країнах, які не скасували смертної кари, смертні виро-
ки можуть виноситися тільки за найтяжчі злочини відповідно 
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до закону, який діяв під час вчинення злочину і який не супере-
чить постановам цього Пакту і Конвенції про запобігання зло-
чинові геноциду і покарання за нього. Це покарання може бути 
здійснене тільки на виконання остаточного вироку, винесеного 
компетентним судом»). Насамкінець третій етап — визнання 
і міжнародно-правове закріплення права людини на життя як 
абсолютного і безумовного права, який проявився у прийнятті 
Другого Факультативного протоколу до Міжнародного пакту 
про громадянські і політичні права, що стосується скасування 
смертної кари 1989 p., і втілився у європейській системі захис-
ту прав людини зокрема у положеннях додаткових Протоколів 
№ 6 (1983 р.) та № 13 (2002 р.) до Європейської конвенції про 
захист прав і основоположних свобод людини 1950 р., які за-
кріплюють відповідно: «Смертна кара скасовується. Нікого не 
може бути засуджено до такого покарання або страчено» (ст. 1 
Протоколу № 6) та «Смертна кара скасовується. Нікого не 
може бути засуджено до такого покарання або страчено …Жод-
них відступів від положень цього Протоколу не допускається 
на підставі статті 15 Конвенції. …Жодних застережень стосовно 
положень цього Протоколу не допускається на підставі ст. 57 
Конвенції» (статті 1–3 Протоколу № 13).

Становлення міжнародно-правового захисту права людини 
на життя відбувалося протягом історії цього права як на прак-
тичному рівні нормативно-правового регулювання, так і знахо-
дило своє закріплення і тлумачення в доктрині міжнародного 
права. 

Стародавні витоки міжнародно-правового захисту права 
людини на життя. Окремі прояви захисту людського життя в 
процесі міжнародного спілкування в практиці цього права про-
являються вже в перших міжплемінних контактах, а їх тлума-
чення — в первісних природно-правових уявленнях. За умови 
крайньої необхідності в обміні стан ворожості між первісними 
групами в цілому міг завадити задоволенню їхніх життєвих 
потреб. Так, за висновком дослідників, «вже в глибокій давнині 
люди стали розуміти, що боротьба, доведена до непримирен-
ності, до такого озлоблення, при якому сторони знищують одна 
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одну або настільки втрачають повагу одна до одної, що не здат-
ні вести переговори і встановлювати мир, вкрай шкодить обом 
сторонам. … Метою архаїчного права було примирення сторін» 
[8, 46]. (Цей факт серед іншого став основою т. зв. «примири-
тельної теорії» походження міжнародного права, яке виникає з 
акту про примирення — переговорів чи договору — між пред-
ставниками різних племен). 

Об’єктивна необхідність збереження життя і запобігання 
масовим вбивствам проявилась, як не парадоксально, і в пер-
вісному правилі кровної помсти за злочин, яке підлягало чітко-
му регламентуванню. Так, «у традиційних суспільствах помста 
могла існувати лише між індивідами, які належали до різних 
груп і закінчувалась вона, як правило, після першого вбивства, 
яке означало, що помста здійснена. Утім, як показують етног-
рафічні дослідження, до помсти вдавалися рідко, а самі тра-
диційні суспільства прагнули до суворого обмеження проявів 
насильства. … Крім того, помста менше спрямована проти того, 
щоб зруйнувати життя, а більше на те, щоб заставити поважати 
його: помста має імперативний характер тому, що вона є від-
повіддю на акт, який поставив під загрозу саме існування групи 
ображеного»[9, 172, 174]. 

З іншого боку, вже у середовищі первісних суспільних груп 
виникає потреба в обміні торговельними представниками, 
вбивство яких суперечить інтересам групи. На відміну від по-
ширеної в традиційній міжнародно-правовій доктрині думки 
про вседозволеність у стародавніх міжнародних відносинах, 
безправність іноземців, низьку цінність людського життя (пе-
реважно знову ж таки іноземців), об’єктивні передумови роз-
витку торговельної взаємодії свідчать про правильність іншої 
думки: «Шляхом простого захоплення примітивні племена 
не можуть забезпечити собі потрібні предмети і вони змушені 
встановити чи то звичаєвим і прецедентним чи договірним 
шляхом порядок обміну різними товарами. … дуже рано по-
чинає розвиватися і обмін продуктами і товарами через посе-
редництво іноземних купців. І тоді виникає проблема право-
вої охорони цих людей. … Всі ці зносини визначаються вищою 
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нормою про допустимість торговельного обороту з чужими 
племенами і визнання безумовної сили за началом правового 
захисту, як чужого майна, так і особистої недоторканості іно-
земця»[10, 31,32]. 

Відповідні положення міжплемінного права поклали поча-
ток правилу особистої недоторканості (святості життя) будь-
якого офіційного представника іншої суспільної групи, що вті-
лились згодом в норму про дипломатичну недоторканість.

Захисту життя представників іншої групи сприяють і пер-
вісні вірування (зокрема, тотемізм). З точки зору міжнародних 
контактів, «тотем ніби відбиває більш широку і всезагальну 
єдність усіх кланів і всіх тотемів водному великому одухотво-
реному началі божественної природи, яка надає всьому розріз-
неному і індивідуальному вищу синтетичну єдність. … встанов-
лювалась ціла система міжплемінних норм, яка регулювала 
дуже детально ступінь спорідненості кланів і тотемів»[10,28]. 
Розглядаючи усі племена, клани, інші групи представниками 
відповідних тотемів (рослин чи тварин), нехай і різних, первіс-
ні люди уявляли їх такими, що походять зі спільної природи. 
Відповідно вбивство представника іншого тотему, за цими віру-
ваннями, суперечить їх спільному природному походженню. 

Більш усвідомлений і не залежний лише від необхідності 
продовжувати контакти міжнародний захист людського життя 
знаходимо в міжнародно-правових актах більш складних старо-
давніх утворень — вождеств, ранніх держав і протодержав та ін. 
суб’єктів стародавнього міжнародного права. У стародавній пе-
ріод вперше відбувається закріплення статусу особи як об’єкта 
правового регулювання. І хоча в той час у міжнародному праві 
не було ще вироблено поняття прав людини, витоки міжнарод-
ного захисту людського життя належать саме до того періоду. 
Генезис норм щодо захисту прав людини можна простежити у 
сфері права війни, а саме у вимогах щодо її гуманізації чи не-
поширення негативних наслідків військових дій на певні кате-
горії людей. Форми і засоби гуманізації війни в докласичному 
міжнародному праві, що містились у відповідних договорах та 
звичаях, показують, що саме в праві війни зароджувалась ідея 
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захисту прав людини, яка потім переросла у формування між-
народного права прав людини у ХХ ст. Власне і перша в історії 
міжнародного права заборона вбивства людини, закріплена на 
нормативному рівні — це встановлення певних категорій осіб, 
які вилучалися з воєнних дій і яких заборонялося вбивати во-
рогуючим арміям.

У регіоні стародавнього Близького Сходу і Малої Азії (краї-
ни Месопотамії, а також Хетське царство, Єгипет, Угари, Марі 
та ін.) не існувало закріплення поваги до життя людини, а обме-
ження засобів ведення війни диктувалося скоріше не міркуван-
нями гуманності, а економічною доцільністю і господарськими 
потребами. (Так, у хетському праві війни існував інститут «під-
корення на місці конфлікту», який полягав у мирному переході 
оточеної хетами території під їхню юрисдикцію, що запобігало 
руйнуванням міст і знищенням населення і його господарства; 
Ассирія та країна Марі активно використовували практику 
економічної блокади — як заміни власне воєнних дій. Утім ці 
приклади підтверджують лише небажання завойовників руй-
нувати економічно вигідні землі1). Більше того, смертна кара 
була в регіоні визнаною санкцією за порушення міжнародних 
зобов’язань, яка накладалась як на порушника, так і на його 
сім’ю, нащадків тощо: «Якщо Азірас не буде дотримуватись цих 
слів клятви і договору, а порушить клятву, тоді боги цієї клятви 
знищать Азіраса, його особу, разом із його жінками, його сина-
ми, його онуками, його домом, його містом, його країною, і його 
майном» (заключні положення договору царя країни хетів Суп-
пілуліуми І з правителем Амурру Азірасом 1380 р. до н.е.[11, 
8]; зазначене формулювання є характерним для більшості до-
говорів Хетського царства і в незмінному вигляді включалося 
до їхньої заключної частини як гарантії їх дотримання; подібні 

1 Пізніше із цих самих міркувань (а не міркувань збереження людського життя) засто-
совувались способи ведення війни: в античній Греції — заміна військових дій воєнно-
економічною блокадою; у Китаї існувало правило Бу-чжен-Де — позбавленої насиль-
ства тактики і тактики не ведення військових дій; у середньовічній Європі битви між 
арміями часто замінювались поєдинком (дуеллю) між лідерами армій чи країн, який і 
вирішував долю війни тощо. 
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досить жорстокі заклики до богів обох сторін покарати поруш-
ника міжнародних зобов’язань становили обов’язкову частину 
договорів країн Месопотамії та інших країн Близького Сходу, 
виняток становив стародавній Єгипет, в якому переважали ма-
теріальні санкції щодо порушника договірних зобов’язань[12, 
13]). У цьому проявляється підхід до людини (і її життя) як 
до об’єкта права — в разі його дотримання її життя може бути 
збережене, в разі порушення — їй не слід (не доцільно для по-
дальшого правового регулювання) залишатись серед живих. 
Значною мірою це було і фактором залякування інших осіб з 
метою не порушення ними відповідних нормативних правил. 

Утім у міжнародних договорах і цього регіону зустрічаються 
положення щодо покращення статусу особи і охорони її жит-
тя. Досить чітко підхід щодо міжнародно-правового захисту 
життя людини проявився у відомому договорі між царем хетів 
Хаттусилі ІІІ і фараоном Єгипту Рамзесом ІІ (1276 р. до н. е.), 
в якому було закріплено положення про гарантування життя 
виданим іншій стороні злочинцям та членам їх сімей: «Вели-
кий правитель Хетів упіймає їх і зробить все, щоб повернути їх 
назад Усермаатра-Сетепенру, великому правителю Єгипту. Але 
щодо особи, яка буде повернута назад Рамзесу–Меріамону, ве-
ликому правителю Єгипту, нехай її не судять за її злочин, нехай 
не знищать його дім, його жінок чи його дітей, нехай його не 
вбивають, нехай жодного ушкодження не буде зроблено його 
очам, його вухам, його роту чи його ногам. …Так само якщо 
одна людина втече з країни Хетів, чи їх буде дві, чи їх буде три, 
і вони прийдуть до Усермаатра-Сетепенра, великого правите-
ля Єгипту, нехай Рамзес–Меріамон, великий правитель Єгип-
ту, зробить все, щоб повернути їх назад великому правителю 
Хетів; і великий правитель Хетів не буде судити їх за їхній зло-
чин, і не знищить його дім, його жінок чи його дітей, і не вб’є їх, 
і не завдасть жодного ушкодження його вухам, його очам, його 
роту чи його ногам»[14, 179–205]. 

В інших країнах стародавнього Близького Сходу і Малої Азії 
почало складатися правило не вбивати військовополонених, 
а відпускати їх, чи щонайбільше використовувати як робочу 
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силу. Так, у договорі правителя Алалаху Нікмеппи і правите-
ля Туніпу Ір-Іма (середина ХІV ст. до н.е.) зазначалось: «Якщо 
військовополонений з моєї країни в твою країну [втече], він є 
вільним. Якщо це військовополонений, якого звільнено, ти не 
схопиш його і не видаси його мені»[15, 187]. 

У цьому регіоні частіше більш сприятливий статус (у тому 
числі й гарантування життя) надавався особі за міжнародни-
ми договорами, аніж за законом власної країни. Утім, якщо 
йшлось про смертну кару, як покарання за найбільш тяжке 
порушення, за правом країни, то скасувати її положеннями 
міжнародного договору було практично не можливим. Так, за 
правом Хетського царства санкцією за заборонені статеві сто-
сунки між братом і сестрою була смертна кара. Це ж покаран-
ня було підтверджено і в договорі царя хетів Суппілуліуми І 
з Хукканасом і народом Хайаси (близько 1370 р. до н.е.): «Та 
моя сестра, яку я, Сонце, віддав тобі у дружини, має багатьох 
рідних сестер та напівсестер; і всі вони перетворилися також 
і на твоїх сестер, оскільки їхня сестра стала твоєю дружиною. 
У країні Хатті однак має чинність такий важливий припис: 
«Брат не має права вступати у статеві стосунки з власною сес-
трою чи двоюрідною сестрою, це неприпустимо. Однак якщо 
хтось зробить щось подібне, то в Хаттуссі він не збереже свого 
життя, а помре». Оскільки у вашій країні відсутні добрі звичаї, 
в ній прийнято вступати у статеві стосунки з власним братом, 
власною сестрою або двоюрідною сестрою; проте у Хаттуссі це 
не дозволяється. … за це на тебе чекає смертна кара; отже, не 
намагайся робити подібні спроби». Цим положенням, по суті, 
міжнародним договором, накладено норму щодо смертної кари 
іншій країні (Хайасі), в якій вона до того не передбачалася за 
подібні вчинки [16, 106–136].

 Вочевидь і внаслідок більшої гарантованості дотримання 
міжнародного договору (в міжнародному праві регіону була 
досить детально розроблена і ефективно функціонувала систе-
ма санкцій за порушення договірних положень) право не бути 
позбавленим життя особі більш ефективно гарантувалось саме 
на міжнародно-правовому рівні. Так, окремі договори містять 
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положення про заборону застосовувати вбивство навіть сто-
совно злочинців: «Якщо злодій з твоєї країни здійснить погра-
бування в моїй країні, зацікавлені сім’я і місто залишать його 
живим і ув’язнять його. Коли ... власник ... глава дому покля-
неться богам: «Ти вкрав з садиби, що знаходиться на моїй горі». 
Свідок, якого він пред’явить, і вони накладуть його гріх на його 
голову і ... його дім і рабів. Якщо вони не поклянуться, він є не-
винуватим» (з договору правителя Алалаху Нікмеппи і прави-
теля Туніпу Ір-Іма [15, 188]). У цьому положенні договору вже 
виразно простежується вимога не застосовувати смерті щодо 
особи, принаймні допоки її не буде визнано винною, після чого 
на неї слід накласти тільки таке покарання, яке передбачено за 
вчинений злочин. 

Про те, що саме міжнародним правом встановлювалось 
більш гуманне ставлення до особи (у тому числі до її життя), 
свідчить і прийнята в договірній практиці регіону стародав-
нього Близького Сходу і Малої Азії норма про первинність 
відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної іноземцю (іно-
земній країні), а не покарання злочинця, що її вчинив. Так, на-
віть вбивство іноземного торгівця відповідно до двосторонніх 
договорів країн не тягло за собою покарання вбивці смертю, а 
лише вимогу у кілька разів більшого повернення матеріальних 
збитків за вбитого: «Якщо когось із Каркемишу вбито в Угариті 
і якщо ті, хто вбив, спіймані, то вони заплатять компенсацію 
у потрійному розмірі за чоловіка, а також за речі, які зникли 
разом із ним, теж у потрійному розмірі. Якщо ж тих, хто вбив, 
не знайшли, вони заплатять компенсацію у потрійному розмірі 
за життя, а за речі, які зникли разом із вбитим, вони виплатять 
просту компенсацію. Якщо ж когось з Угариту буде вбито в 
Каркемиші, компенсація (буде) такою ж самою»; «якщо вбито 
торгівців, що торгували в Каркемиші в інтересах царя Угари-
ту, і якщо вбивць схопили, сини країни Каркемиш відшкоду-
ють майно вбитих і все їх оснащення у повній відповідності до 
того, як укажуть їх брати, і сини країни Каркемиш виплатять 
компенсацію у три міни срібла за кожного (вбитого) чоловіка; 
сини країни Угарит об’являть під присягою вартість майна і ос-
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нащення цих (торгівців), і сини країни Каркемиш відповідно 
відшкодують вартість цього майна і оснащення. Якщо... вбив-
ць не знайдуть, сини країни Каркемиш підуть в Угарит, щоб 
підтвердити під присягою: «Ми не знаємо їх вбивць, а майно і 
оснащення цих торгівців зникло»; тоді сини країни Каркемиш 
(не) платитимуть (нічого, крім) компенсації у 3 міни срібла за 
кожного (вбитого) чоловіка» (послідовно укладені угоди між 
Каркемишем і Угаритом [17]).

Переважно ж міжнародно-правовий захист життю людини 
надавався стосовно певних категорій осіб — офіційних пред-
ставників іншої країни або в складі інституту статусу інозем-
ців. Так, договором царя Ассирії Есархаддона з правителем 
Тиру Баалом (676 р. до н.е.) закріплювалось: «Якщо корабель 
Баала чи люди Тиру терпітимуть аварію на землі Філістим-
лянській чи взагалі на території Ассирії, все, що знаходиться на 
кораблі, належатиме Есархаддону, цареві Ассирії; проте, ніхто 
не може завдавати шкоди будь — кому на борту цього корабля і 
всі повинні сприяти поверненню всіх (Тирійців) до їхньої краї-
ни»[13].

Загалом у міжнародному праві стародавнього Близького 
Сходу і Малої Азії питання життя людини та її захисту знахо-
дилось у зв’язку із статусом самої особи — об’єкта права. 

Більш комплексно питання охорони життя особи були пос-
тавлені в контексті гуманізації війни. Особливо це проявилося 
в міжнародному праві Індії та античної Греції [18, 132–133; 19, 
249–251].

У стародавній та середньовічній Індії людська особа в кон-
тексті міжнародного права розглядалася, по-перше, як його 
об’єкт, а, по-друге, як громадянин (підданий) відповідної країні 
(суб’єкта цього права). Відтак міжнародно-правові інститути не 
стосувалися питання життя такої особи, а закріплювали її пра-
во на транзит, встановлювали свободу пересування, торгівлі на 
іноземній території, навіть охороняли майно таких іноземців. 
Особливістю правової системи Індії в контексті права особи на 
життя було, по-перше, те, що там був відсутній принцип таліо-
ну — обов’язкової рівнозначної відплати за вчинений злочин, 
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а, по-друге, смертна кара була часто неспіврозмірною злочину 
і передбачалася за дуже широке коло правопорушень — від ви-
крадення людини чи крадіжки до вбивства. Тому життя люди-
ни було найменш захищеним і в правосвідомості (не зважаючи 
на індивідуалістичний характер індуїзму та буддизму в цілому) 
не відігравало важливої ролі, як в інших регіонах. Тут значно 
важливішим було встановлення правосуддя, покарання винно-
го, відновлення порушеного правопорядку (при чому з акцен-
том саме на покаранні винного, а не на відшкодуванні збитку 
чи сатисфакції, відновленні прав постраждалої сторони), аніж 
людське життя. У цілому такі погляди переносились і на між-
народно-правову сферу. До цього долучилася й сутність індуїз-
му, за яким «принцип дхарми … означає визнання людиною не 
лише «тягаря колишніх перероджень», але й персональної від-
повідальності за вчинене в даному існуванні»[20, 273]. 

Більше про охорону життя людини говорять джерела індусь-
кого права війни. Існував поділ на комбатантів та не комбатан-
тів, якими були переважно жінки, літні люди та діти (останні, 
як і ряд інших видів осіб, не брали участі у воєнних діях) та 
починала складатись концепція окремої категорії осіб — жертв 
війни. Здебільшого закони і звичаї війни Індії формулювали 
коло осіб, життя яких мало захищатись. За Законами Ману, «не 
належить вбивати лежачого (якщо сам на колісниці), ані каст-
рата, ані того хто стоїть зі складеними руками (з проханням про 
помилування), ані того, в кого розпущене волосся, ані сидячого, 
ані того, хто каже «я твій», ані сплячого, ані того, хто не вдяг-
нув шати, ані голого, ані обеззброєного, ані того, хто не б’ється, 
(а лише споглядає), ані того, хто б’ється з іншим, ані того, хто 
в скрутному становищі, ані того, кого побито, ані пораненого, 
ані наляканого і відступаючого, — завжди пам’ятаючи дхарму 
доброчесних воїнів»[21, 134–135].

До категорії осіб, яких заборонялося вбивати, належали й 
військовополонені. Після їх захоплення існували різні режими 
поводження з ними (від ув’язнення чи перетворення на рабів 
до відпущення на свободу), проте загальним правилом їх забо-
ронялось вбивати (Махабхарата. Сантіпарва. 102.32)[ 22, 76].
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Ставлення до життя людини в Індії визначалося ставлен-
ням до людської особистості виключно як суб’єкта відповідної 
касти. У цьому також проявляється ставлення до індивіда, як 
об’єкта традиційного індійського права; як такий він наділений 
правами і обов’язками, визначеними його кастовою приналеж-
ністю: «Головною перепоною визнання загального характеру 
прав і свобод людини в Індії є жорсткий контроль над поведін-
кою індивіда з боку групи (касти), який базується на взаємоза-
лежності, взаємозв’язках її членів, які орієнтуються на власні 
категорії добра і суспільного блага»[23, 330]. Саме тому жит-
тя людини, його цінність знаходились у прямій залежності від 
касти, до якої вона належить. У Законах Ману було чітко роз-
писано види покарань за вбивства представників різних каст: 
«Одна чверть покаяння, яке належить за вбивство брахмана, 
приписується за убивство кшатрія, одна восьма — вайшія; але 
слід знати, що за вбивство доброчинного шудри, — шістнадця-
та» [21, 239]. А вбивство представниками вищих каст шудри 
(найнижча каста) прирівнювалось до вбивства тварин: «Убив-
ши кішку, іхневмона, блакитну сойку, жабу, собаку, крокоди-
ла, сову або ворону, слід виконувати покаяння, передбачене за 
вбивство шудри» [ 22, 239–241]. 

Часто вчені пов’язують виникнення ідеї прав людини з при-
родним правом, датуючи появу останнього античною Грецією 
[2, 161]. Утім, як і у випадку з Індією, ставлення до життя лю-
дини в античності не відповідає уявленням цих же дослідни-
ків про нього. Стосовно античної Греції (як власне і будь-яко-
го іншого регіону докласичного міжнародного права) можна 
звернутися до думки Р. Баумана, дослідника прав людини в 
стародавньому Римі. Розглядаючи три групи прав людини, які 
закріплено в Загальній декларації 1948 р. (до першої з яких — 
первинних і невід’ємних прав людини — належить і право на 
життя), він справедливо стверджує, що «багато з цих категорій 
можна простежити і у римських паралелях. Але не всі кате-
горії мали однакову вагу — чи принаймні однакове розуміння 
їх необхідності. Для нас, і для самої Декларації, основна увага 
лежить на першій групі. Центральним пунктом тут є боротьба 
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проти жорстоких нападів на людську особу і людську гідність. 
У стародавній же період цілком протилежна ілюстрація була 
дана Цицероном. … Цицерон наголошує на негативній стороні 
гуманізму» [6, 3]. Відповідно до правосвідомості акцент мог-
ло бути перенесено з права людини на життя на економічні чи 
політичні права індивіда.

Говорячи про античну Грецію, слід визнати, що тут дійсно 
вперше розробляється комплексна система гарантування пра-
ва на життя окремим категоріям людей. 

В античній Греції вилучались із воєнних дій мирні жителі 
та поранені. Це правило (асилія) освячувалось оракулами 
(Дель фійський оракул, Пергамське святилище та ін.), і пе-
реважно завжди дотримувалось всіма ворогуючими сторо-
нами. За свідченням Плутарха, після завоювання Фів і зрів-
няння міста з землею Олександр Македонський «пощадив 
тільки жерців, громадян, пов’язаних з македонянами узами 
гостинності, потомків Піндара, а також тих, хто голосував 
проти повстання. Олександр продав усіх решту в рабство, а 
їх виявилось понад тридцять тисяч. Вбитих було понад шість 
тисяч»[24, 372]. 

Проте, не слід таку міру гуманності тлумачити як вияв пра-
восвідомості цих народів, що визнавали цінність людського 
життя. Скоріше мова тут може йти про усвідомлення бажаності 
мирних контактів між народами (значною мірою як наслідок 
затратності й економічної невигідності вести війну). 

Утім у Греції розроблялись і питання охорони життя інозем-
ців безвідносно до військових дій та не лише у контексті дипло-
матичної недоторканості. Міжнародно-правові засоби охорони 
життя особи розроблялися у сфері інституту асилії у мирний 
час, наприклад, надання недоторканості громадянам іноземної 
сторони на засадах взаємності, що встановлювалось договір-
ним чином. Так, за договором між грецькими полісами Літ-
тосом (колонія Спарти на о. Крит) та Маллою близько 221 р. 
до н. е. передбачалось: «Застосування сили (репресалій) щодо 
громадян Літосу на території Малли забороняється на засадах 
взаємності. У випадку порушення цього відшкодовується рес-
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титуція у вигляді захопленого майна та встановлюється штраф 
в 100 статерів» [11, 82].

До інших видів асилії належали — заборона вбивства слу-
жителів культу, осіб, що беруть участь в релігійних святах та 
церемоніях, шукачів притулку в храмах, біженців від ворога, 
злочинців та навіть засуджених до смертної кари, яким такий 
притулок було надано. У цьому вже проявляється вплив грець-
кої релігії, відповідно до якої на порушників права асилії чека-
ла сувора кара богів [25, 260–272]. Утім щодо останніх видів 
асилії (заборона вбивства того, хто перебуває на території хра-
му), то надання права життя тим, хто знаходиться на території 
храмів, пояснювалося не людинолюбством греків, а скоріше 
особливим положенням цих утворень. Так, володіючи абсо-
лютно нейтральним статусом, храмові території не припускали 
відправлення будь-яких цивільних правочинів на їхній тери-
торії без їхньої згоди (та, можливо й опосередкованої, участі). 
Крім того, найбільш потужні храмові установи (Дель фійський, 
Елійський оракули) мали настільки важливе значення для 
політичних утворень античної Греції ( як гаранти та депозитарії 
міжнародних договорів, арбітри та посередники у вирішенні 
міжполісних спорів, тлумачі міжнародних договорів тощо), що 
й останнім було вигідно підтримувати їх нейтральний та особ-
ливий статус. Так, за висновком дослідника, «релігійні храми 
слугували важливій функціональній меті для грецького міжна-
родного співтовариства, і у такій якості були нейтралізовані в 
цивільному розумінні»[28, 251]. 

Крім того, в період існування в Греції розвиненого інституту 
статусу іноземців, і його складової — інституту проксенії (VII–
І ст.ст. до н. е.) в останньому виробився обов’язок проксена — 
гарантувати недоторканість життя підопічного йому іноземця, 
навіть під час війни з його країною [26]. Показово, що такий 
захист поширювався саме на «приватних» іноземців, оскільки 
офіційні представники, посли, знаходились під захистом права 
народів. 

У цей же період формується природно-правова концепція, 
відповідно до якої кожна людина володіє певною сукупністю 
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властивих їй від природи, невідчужуваних прав. В античній 
природно-правовій концепції ці аспекти набули настільки 
важливого значення, що й звернення до міжнародного захисту 
прав людини другої половини ХХ ст. і формування відповідної 
галузі називають етапами відродження природно-правового 
погляду на міжнародне право[27, 327–353; 28, 10]. Так, гасло 
софістів: «Людина — міра всіх речей» (Протагор, «Істина») 
повинно було б мати вплив на закріплення поваги і до її жит-
тя, втім ця концепція ставила акцент скоріше на рівності всіх 
людей (політичній, громадянській), належності їм певних прав 
(політичних, майнових) та їх захисті, а не на їх праві на життя. 
Платон заклав наукові основи цієї доктрини, сформулювавши 
основні її засади [29, 2]. 

Більше того, збереження політичних прав, рівності усіх пе-
ред законом, справедливості, демократії означали більше, аніж 
людське життя. У цьому полягає й парадокс грецького гуманіз-
му і філантропії. З одного боку, не можна не погодитись, що 
«…людська гідність, особистість, спільність цілей, рівність і 
свобода, тобто більшість звичних і використовуваних нами со-
ціальних установок і навіть саме право бачити в цих установках 
будівельний матеріал для більш досконалого і розумного май-
бутнього, — все це йде корінням в античність»[30, 9]. З іншого 
боку — звичною розплатою за ці цінності було життя людини, 
яке мислилось менш вагомим, аніж її свобода, рівність, гідність 
тощо. Так це висловив Платон: «Зевс, злякавшись, як би не за-
гинув весь наш рід, посилає Гермеса ввести серед людей сором і 
правду, щоб вони служили прикрасою міст і дружнім зв’язком. 
…«Всім, — сказав Зевс, — …і закон встанови від мене, щоб уся-
кого, хто не може бути причетним до сорому і правди, вбива-
ти як язву суспільства» (Протагор, 322, С)[31, 432]. За Арис-
тотелем краще бути вбитим у бою за політичні цінності, аніж 
втратити їх: «Хто під час смути у державі не стане зі зброєю 
в руках ані за тих, ані за інших, той буде підданий безчестю і 
позбавиться громадянських прав» («Афінська політія», VIII, 
5), що, вочевидь, є страшнішим за втрату життя у боротьбі за 
такі політичні цінності.
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Відтак, гуманізм античних греків, встановлюючи широке 
коло прав індивіда (як і можливостей їх захисту), є не досить 
переконливим, коли мова заходить про право на життя. Біль-
ше того, останнє не входить до основних цінностей античних 
філософів.

Багато з чого із грецького досвіду, зокрема у визначенні ста-
тусу особи, взяли стародавні римляни: «Підсилені необхідніс-
тю визначити свої відносини з неримлянами, нові господарі 
Середземноморського світу спробували поєднати елементи 
грецької філантропії з традиційними римськими цінностями. 
Продукт, що вийшов в результаті, гуманізм, отримав теоретич-
ну форму завдяки таким мислителям, як Цицерон та Сенека, 
і практичний вираз у законах та судах»[6, 1–2]. Разом із тим 
римська правосвідомість, на відміну від грецької, ґрунтується 
на силовому розумінні права і правовідносин. Відповідно до 
цього життя особи тут також підлягає інтересам загального 
правопорядку і його збереження. 

Ураховуючи розвинену юридичну техніку Риму, розроблену 
правову доктрину, яка була водночас джерелом міжнародного 
і внутрішнього права Риму, для цілей цього дослідження варто 
зупинитися на тому, як цим правом сприймалося людське жит-
тя (в контексті смертної кари і її заміни іншими видами пока-
рання, ідеї небажаності такого виду покарання, співвідношен-
ня цінності людського життя та інших прав людини і спільних 
прав та інтересів усіх членів суспільства тощо). 

Можна спостерігати наслідування римлянами грецької ідеї 
про підпорядкованість людського життя загальним грома-
дянським (навіть і найгуманнішим) цілям чи принципам. Тут 
частими є посилання на підпорядкованість життя людини за-
гальній (спільній) користі. Обстоюючи кару на смерть 400 ра-
бів за вбивство одним із них свого господаря, сенатор Гай Кас-
сій обґрунтовує це небезпечністю іноземних впливів та вищою 
цінністю збереження правопорядку: «Після того, як ми стали 
володіти рабами з багатьох племен і народів, у яких відмінні 
від наших звичаї, які поклоняються іноземним святиням або 
не поважають взагалі ніяких, цю наволоч не можна опанува-
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ти інакше, як страханням. Але загинуть окремі невинуваті? ... 
будь-яке показове покарання, яке поширюється на багатьох, 
містить у собі частку несправедливості, яка, будучи злом для 
окремих осіб, виправдовується загальною користю» [32, 271]. 
Захищаючи від смертного вироку консула Гая Рабірія, підоз-
рюваного у вбивстві народного трибуна Сатурніна (за розпоча-
тий ним заколот), Цицерон глибоко сумує з того приводу, що, 
за наявними фактами, Рабірій насправді не вбивав: «Якби сама 
справа дозволила мені з гордістю заявити, що Луцій Сатурнін, 
ворог римського народу, був убитий рукою Гая Рабірія! …Я ви-
знав би звинувачення, що Луцій Сатурнін був убитий рукою 
Гая Рабірія, і я знайшов би цей вчинок прекрасним. … У такому 
разі я не просив би про звільнення його від кари, а вимагав би 
нагороди для нього» [33, 286, 290]. 

У той же час Цицерону належить й ідея про небажаність і на-
віть ганебність смертної кари для римлян (причому тут йдеть-
ся просто про заборону вбивства, а саме про смертну кару, як 
покарання за справедливим вироком суду). Він проголошував: 
«Отже, Лабієне, хто ж з нас двох справді на стороні народу: ти, 
хто вважає потрібним під час самих народних зборів віддавати 
римських громадян до рук ката і заковувати в кайдани, ти, хто 
наказує на Марсовому полі, під час центуріанських коміцій, на 
освяченому ауспіціями місці збудувати і поставити хрест для 
кари громадян, або ж я, хто забороняє оскверняти народні збори 
присутністю ката, я, хто вимагає, щоб форум римського народу 
був очищений від слідів цього брудного злодіяння, я, хто ствер-
джує, що народні збори слід зберегти чистими, поле — священ-
ним, всіх римських громадян — недоторканими, права на сво-
боду — недоторканими? …Нещастя, коли відчуваєш на собі всю 
ганьбу кримінального суду, нещастя, коли у тебе конфіскують 
майно, нещастя — піти у вигнання; однак навіть у цьому гірко-
му становищі людина зберігає хоча б видимість свободи. На-
самкінець, якщо нам судилось померти, то помремо як вільні 
люди — не від руки ката, і не з закутаною головою, і нехай про 
хрест навіть не говорять — не тільки тоді, коли мова зайде про 
особи римських громадян; ні, вони не повинні ані думати, ані 
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слухати про нього, ані бачити його. Адже не лише бути підда-
ним такому вироку і такому покаранню, але навіть опинитися 
в такому становищі, чекати його, врешті, навіть чути про нього 
принизливо для римського громадянина і взагалі для вільної 
людини» [33, 283–285]. 

Таким чином, у цей період починають проявлятись елемен-
ти ідеї стосовно негативного характеру смертної кари. Так, у 
Римський період офіційними катами, які виконували вироки 
смертної кари, винесені судом, були державні раби, які зна-
ходились у розпорядженні цензорів, і ставлення до яких у 
су спільстві було далеко не прихильним («Гай Гракх скоріше 
погодився б тисячу разів померти найжорстокішою смертю, 
лише б тільки не допускати на скликані ним народні збори 
присутності ката; адже кату цензорські постанови заборонили 
знаходитися, не кажу вже — на форумі, ні, навіть під нашим 
небом, а також дихати нашим повітрям і жити в місті Римі» — 
«Цицерон. На захист Гая Рабірія. V, 14.») [33, 285]. А на пере-
конання Цицерона, пом’якшення покарання (зокрема заміна 
смертної кари іншим видом покарання) може сприяти змен-
шенню злодіянь у суспільстві: «Мудрим людям, наділеним 
авторитетом і владою, якими володієте ви, слід ті хвороби, від 
яких більше всього страждає держава, найбільш прискіпливо 
лікувати. Серед вас нема нікого, хто б не розумів, що римський 
народ, який колись вважався наймилостивішим навіть щодо 
своїх ворогів, нині страждає від жорстокості до своїх власних 
громадян. Ось її й женіть геть від нас, судді! Не давайте їй далі 
поширитись у нашій державі. Вона небезпечна не тільки тим, 
що найжахливішим чином знищила стільки громадян, але й 
тим, що звичка до постійних картин нещасть зробила людей 
глухими до голосу співчуття. Адже, коли ми щоденно спогля-
даємо одні лише жахи, або чуємо про них, то — навіть якщо від 
природи ми дуже м’які — все ж наші серця, внаслідок невпин-
них потрясінь, втрачають будь-яке почуття людинолюбства» 
(виступ на захист Секста Росція, обвинуваченого у вбивстві 
батька, за яке римському громадянину передбачалась смертна 
кара)[33, 43].
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У міжнародно-правовій практиці Риму скорочення випад-
ків смертної кари знаходить своє закріплення в інституті доб-
ровільного вигнання, який мав, на думку дослідників, важли-
ве значення для подальшого утвердження ідеї прав людини: 
«Humanitas Romana було джерелом одного з найбільших вне-
сків Риму до прав людини, у сфері права на добровільне виг-
нання, яке дозволяло правопорушнику уникнути покарання, 
залишивши Рим та Італію» [6, 44]. Причому цей вид покарання 
міг бути застосований і до тих, хто був присуджений до смерт-
ної кари. Так, засуджений міг обрати або покарання, винесене 
йому судом (включно зі смертним вироком), або позбавлення 
усіх прав римського громадянина і поселення за межами Риму, 
але лише в тій країні, з якою Рим мав відповідний договір, який 
передбачав таку можливість. За останнім видача назад подіб-
них осіб Риму заборонялась, а їх життя і безпека у цих країнах 
гарантувались. Дещо пізніше після такої міжнародно-правової 
практики заміна смертної кари вигнанням з Риму стала перед-
бачатись і внутрішнім законодавством; так законом Сулли було 
замінено смертну кару за ряд злочинів вигнанням злочинця з 
Риму. 

Так, вплив грецького правового спадку на правосвідомість 
римлян проявився в тому, що смертна кара могла розгляда-
тись не більш суворим покаранням, аніж позбавлення усіх 
громадянських прав (як це було за умови вигнання до іншої 
країни). Вищою мірою покарання в Римі розглядалася не лише 
(а в деякі періоди і не стільки) смертна кара, але й позбавлення 
правосуб’єктності, правового статусу: «Це включало покаран-
ня, за якими правопорушник залишався живим, але його пра-
вовий статус був максимально урізаний, такі як депортація на 
острів у поєднанні із втратою громадянства та конфіскацією 
майна»[6, 138]. Це підтверджується характеристикою цього 
покарання римськими істориками: «Кат і зашморг вже давно 
відійшли в минуле, і міра покарання передбачається відповід-
ними законами, на основі яких, а не в залежності від суворості 
суддів і не на безчестя свого часу і призначається покарання. 
І чим довше, після того як майно засудженого конфіскується, 
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він буде тягнути на острові обтяжене злочинами життя, тим 
більш жалким він стане, як особистість, являючи собою, разом 
з тим, найвеличніший приклад поблажливості з боку держа-
ви». (Тацит про суд над претором Антистієм, звинуваченим за 
зловживання владою і складання ганебних віршів про Нерона 
62 р. до н. е. — Аннали. 14.48) [32, 272].

Для Риму, як і для інших регіонів, були властивими 
пом’якшення стану індивіда за окремих обставин, вилучен-
ня окремих категорій осіб з ведення воєнних дій, заборо-
на вбивства та ін. З цією метою римськими юристами була 
розроблена концепція справедливої війни (на якій потім ба-
зуватиметься християнська однойменна концепція), яка була 
закріплена у феціальному праві. Великою мірою на подібність 
інститутів міжнародного права стародавнього періоду і періо-
ду Середньовіччя вплинув процес рецепції римського права. 
Однак, щодо права війни, його дослідники відзначають, що 
цей вплив був меншим, оскільки варварські народи не могли 
засвоїти засади римського права війни, бо римляни у війні з 
ними самі не дотримувалися норм цього права, у тому числі 
стосовно заборони вбивати окремих осіб (жінок, старих, дітей), 
якщо вони, за римськими уявленнями, належали до варварів 
[34, 875–885].

У міжнародно-правовій доктрині стародавнього Риму, в тво-
рах Помпонія, Гая, Ульпіана, Марціана та ін. починають розріз-
нятись поняття ворога, цивільного населення і комбатантів та 
ін. Відповідно тлумачиться і їхній правовий статус. Так, Пом-
поній розрізняв ворогів і бандитів: «Ворогами є ті, хто публічно 
оголосив нам війну, або ті, кому ми публічно оголосили війну; 
інші є «бандитами», або «піратами» (Д.50.16.118). Очевидно, 
що закони та звичаї війни поширюються лише на першу кате-
горію. 

Регіоном із самобутнім і своєрідним тлумаченням права лю-
дини на життя є Китай (причому до пояснення цих категорій 
там вдавались ще з перших століть до н.е.). На сьогодні це єди-
ний регіон сучасного міжнародного права (мається на увазі ре-
гіон китайсько-конфуціанського впливу, східна Азія), в якому 
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не вироблено власного регіонального міжнародно-правового 
документа (конвенції) із захисту прав людини. Складність у 
встановленні сутності китайського розуміння права на життя 
полягає у специфіці підходів Китаю до прав людини в цілому. 
Вона породила протилежні погляди дослідників стосовно прав 
людини у Китаї: від повного їх заперечення (відсутність еле-
ментарного розуміння прав людини, навіть відповідного тер-
міна на їх позначення, їх чисельні і грубі порушення тощо [35, 
79–81]) до визнання, що ідея захисту права людини на життя є 
такою ж властивою конфуціанству, як і всім іншим релігіям чи 
філософсько-правовим системам [7, 84]. Однією з причин тут 
може бути різноманітність правових напрямів (концепцій), що 
були майже однаково впливовими у регіоні — конфуціанство, 
легізм, даосизм, буддизм і різне розуміння ними місця людини, 
її життя та інтересів у суспільстві. Так, «вчення даосів персо-
налістичне. Моізм та легізм, навпаки, антиіндивідуалістичні і 
є підкреслено «масовими», соціально-політичними доктрина-
ми. Різниця між двома останніми носить лише аксіологічний 
характер: якщо моізм умовно можна назвати «життєстверджу-
ючим» і демократичним вченням, то ідеалом легізму є безбла-
годатне і навіть жорстоке царство бюрократів»[36, 330]. 

Уже на міфологічному етапі усвідомлення стародавніми 
китайцями місця людини у суспільстві (3 тис. до н. е.) прояв-
ляються риси підпорядкування її життя спільному (суспільно-
му, загальному) благу. Їхні вірування про створення всесвіту 
в цілому характерні багатьом народам — створення живої й 
неживої природи з частин тіла божества; втім тут виділяєть-
ся саме людина, як найменш «почесна», навіть ганебна частка 
цієї природи. Після смерті міфологічного першопредка землі 
Пань-гу частини його тіла дали початок природнім явищам: 
«Дихання Пань-гу стало вітром та хмарами, голос — громом, 
ліве око — сонцем, праве — місяцем, чотири кінцівки і п’ять 
частин тіла — чотирма сторонами світу і п’ятьма священни-
ми горами, кров — ріками, жили й вени — дорогами на землі, 
тіло — грунтом на полях …Після смерті Пань-гу паразити, що 
жили на його тілі, перетворилися на людей» [37, 282]. Можна 
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помітити не лише доволі принизливе походження людини, але 
й те, що вона не має в своїй природі нічого божественного — це 
лише паразити з тіла божества, а не частинка його тіла. Тому в 
цьому регіоні цінність окремої людини проявляється тільки у 
суспільстві і в його контексті. Відповідним є й ставлення до її 
життя: «В ім’я користі всієї Піднебесної окреме людське жит-
тя не просто перестає бути об’єктом «загальної любові», воно 
взагалі виводиться з контексту прав людини. Тут ми явно сти-
каємося з невикорінним для китайської думки мотивом «лю-
дини — блохи»» [36, 373–374].

Утім, на відміну від античної Греції, де також спостерігається 
підпорядкування життя окремої людини загальному суспіль-
ному благу, в Китаї це підпорядкування має на меті не надання 
у відповідь людині — члену суспільства певних громадянсь-
ких прав, а надання і гарантування їй благ. Причому останнє 
є обов’язком суспільства (його верхівки): «Конфуціанці не 
стали б розглядати права, включені до Загальної декларації, як 
«права», а радше розглядали б їх як «обов’язки», які відповід-
но до неї, кожен правитель має виконувати. …Так, конфуціанці 
розглядають людей скоріше бенефіціаріями зобов’язань влади, 
аніж суб’єктами прав» [38,42]. Встановлення сутнісної різниці 
між поняттям права людини і блага дасть змогу краще зрозумі-
ти підходи сучасних китайських дослідників до питання між-
народно-правового захисту прав людини. 

Разом з тим повага до життя людини і закріплення його як 
цінності на міжнародно-правовому рівні не є чимось несуміс-
ним із китайською правосвідомістю. Проявляється ця ідея та-
кож майже винятково у сфері права війни, щодо її обмежен-
ня і поширення на відповідних категорій людей права не бути 
позбавленим життя в її ході. Узвичаєним правилом було те, що 
сформулював Сунь Цзи: «Захопити ворожу армію краще, аніж 
знищити її; взяти цілим батальйон, роту чи групу з п’яти оз-
броєних чоловік краще, аніж знищити їх» [39, 77]. У практич-
ному вимірі ця філософія проявилася у розмежуванні війн, які 
в цілому розглядалися явищем виключним і негативним (згід-
но з Мен-цзи, немає праведних війн), на кращі та гірші. Краща 
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війна не означала, що вона є бажаною, але це та війна, в ході якої 
максимально обмежено кількість людських жертв. Так, прикла-
дом «кращої війни» була війна у Шао-Ліні 655 р. до н. е., в якій 
країна Чу підкорилася завойовникам без жодного кровопро-
лиття, а переможець (країна Чі зі своїми союзниками) наклали 
на першу данину. Згідно з китайською доктриною (яка втім ос-
порювала правові наслідки конфлікту і зокрема правомірність 
накладення данини), ця війна «розглядалася кращою, оскільки 
на ній не було втрачено жодного життя» [38, 34]. Можна вказа-
ти й на низку інших міжнародно-правових засобів збереження 
людського життя за умов війни у регіоні Китаю, що знайшли 
місце в його воєнній доктрині (переговори, перемир’я, асилія, 
перевага договірного перед силовим вирішенням спору, велика 
роль міжнародних конференцій тощо). 

Можна стверджувати, що ідея захисту людського життя да-
леко не однаково сприймалася в різних регіонах докласичного 
(стародавнього) міжнародного права. Більше того, окремі вра-
жаючі успіхи цих народів у закріпленні і гарантуванні інших 
прав (економічних, політичних, обмеження ведення воєнних 
дій та ін.) у той же час могли бути поєднані із абсолютним ніве-
люванням цінності людського життя. Так, «концепція відповід-
ності покарання і справедливості була закріплена у кодексі 
Хаммурапі в стародавньому Вавилоні; індуїстська і буддист-
ська релігії запропонували перші кроки у захисті екологічних 
прав (екосистем); конфуціанство підтримувало загальну осві-
ту; античні греки і римляни висунули природні права і мож-
ливість кожного індивіда мислити; християнство та іслам під-
тримували людську солідарність, оскільки обидва розробляли 
проблему моральності у веденні війни» [7, 7]. Значною мірою 
до таких розбіжностей долучилися й основні стародавні релігії. 
З такими строкатими уявленнями про людське життя і його 
цінність стародавні народи підійшли до епохи Середньовіччя. 

Поняття про право людини на життя у середньовічному 
міжнародному праві. Для того щоб встановити сутність серед-
ньовічних підходів до права людини на життя, потрібно знов 
звернутися до тисячолітньої історії. І це не парадоксально. 
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Індійська та китайська концепції прав людини (як і міжна-
родного права в цілому) не мають поділу на стародавній і се-
редньовічний типи, а характеризуються протягом цих періодів 
стабільним розвитком і континуїтетом. Класичне Середньовіч-
чя характеризується взаємодією двох концепцій міжнародного 
права — християнської та ісламської. І саме говорячи про пер-
шу з них у розумінні захисту права людей на життя, слід звер-
нутися знову до розуміння людини у правосвідомості народів 
стародавнього Близького Сходу та Малої Азії. Християнська 
релігія стала визначальною для міжнародного права середніх 
віків; її представники ґрунтувалися на ще більш давньому — 
старозаповітному матеріалі («у формаційний чи класичний пе-
ріод сучасного міжнародного права майже усі основні фігури, 
католицькі чи протестантські, зверталися до іудейського право-
вого та морального джерельного матеріалу, … який став єдиним 
не римсько-правовим та не християнським чинником» [40, 70–
71]), а от останній сформувався під визначальним впливом між-
народної взаємодії близькосхідних народів ІV–ІІІ тис. до н. е.

Говорячи про формування ідеї про право людини на життя, 
дослідники часто відносять її витоки до заповіді Старого За-
повіту «не вбивай»: «Величезна повага іудеїв до святості люд-
ського життя та відповідних прав пізніше відгукнулося в рево-
люціях прав людини доби Просвітництва. Ідея Томаса Гоббса 
про верховенство права на життя, яке слід захищати, навіть 
проти держави, зобов’язана заповіді «не вбивай» [7, 57]. Ра-
зом з тим саме розуміння людини, її життя в Старому Заповіті 
дає підстави стверджувати, що дана заповідь є часто винятком 
в загальному підході до людини як цілком підлеглої богові іс-
тоти (життя якої та його цінність в тому числі визначаються 
богом). 

Дослідниками встановлено, що міжнародні договори сюзе-
ренно-васального типу, які укладалися між країнами Близь-
кого Сходу протягом 2500–750 рр. до н. е., повторюються (за 
формою і сутністю положень) в описаних відносинах між Яхве 
та його народом Ізраїлю («літературна форма, що використо-
вувалась хеттами у їх договорах про сюзеренітет, може бути 
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помічена в положеннях Старого Заповіту, що стосуються за-
повіту Яхве Ізраїлю»)1 [41, 21]. Тому, для розуміння підходів 
до життя людини, що містяться в старозаповітних положеннях, 
слід відстежити їх у цих договорах. 

Як вже зазначалося, найбільш суворі покарання (зазвичай 
поєднані із релігійними заклинаннями) передбачалися за дого-
ворами стародавнього Близького Сходу і Малої Азії для того, 
хто порушить їх положення (так почав складатися принцип 
pacta sunt servanda); звісно, що за цим принципом порушник 
мав бути страчений, причому у жорстокий спосіб. Подібне зус-
трічається в Біблії, коли йдеться про «правові ситуації, в яких 
Яхве виносить вирок щодо тих, хто порушив його заповіді і не 
дотримався його закону. У таких випадках Яхве закликає зем-
лю й небеса, як свідків первинної договірної клятви, свідчити 
проти Ізраїлю (традиційне положення усіх хетських, месопо-
тамських договорів). Потім він виносить вирок щодо поруш-
ників, як уповноважений на виконання проклять договору. В 
усіх цих пасажах Яхве, заповітний бог Ізраїлю, виступає в по-
зиції, що з формальної та правової точки зору нагадує позицію 
Близькосхідного сюзерена. Він був сувереном народу Ізраї-
лю, який вчиняв дії від його імені і на його захист, та на під-
ставі даних йому заповідей вимагав від нього беззастережної 
відданості і лояльної покори. Він також дав положення своїх 
заповідей. Виконуючи їх, народ Ізраїлю отримував благосло-
вення, але в разі відмови від них чи їх порушення щодо нього 
наступали лихі наслідки і прокляття. Народ Ізраїлю також був 
пов’язаний клятвою, стосовно якої сам Яхве виступав свідком 
і гарантом. «…Видається зрозумілим, що ідея близькосхідних 
договорів дала Ізраїлю цінну метафору для розбудови його 
відносин з Яхве. … Ця концепція, запозичена з царини міжна-

1 Як і в цілому «Творці старого Заповіту використовували літературні форми їхньої 
доби …структура та зміст деяких Псалмів має паралелі в літературі Угариту; повчальна 
література Старого Заповіту має багато паралелей в стародавньому Близькому Сході; 
багато законів П’ятикнижжя мають паралелі в кодексі Хаммурапі та в подібних дже-
релах; старозаповітна історія про вселенський потоп має певні подібності з вавилонсь-
кими історіями про потоп; загалом прикладів є багато» [41, 7].
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родного права, після отримання спеціального теологічного за-
барвлення, дала конкретний вираз більш глибинній концепції 
божественної вибірності» [41, 23]. 

На особливу увагу тут заслуговує концепція відповідаль-
ності людини за порушення заповідей бога. Можна порівняти 
її з більш ранніми прикладами відповідальності за порушення 
зобов’язань. Так, у договорі про правонаступництво ассирійсь-
кого царя Асархаддона 672 р. до н.е. про порушника договору 
говорилось: «Так само, як ці жваві ягнята та ягнички зарізані, 
а їх нутрощі випущені, будуть випущені твої нутрощі та нут-
рощі твоїх синів і дочок» (за договірною процедурою жертвоп-
риношення, жертва мала символізувати ту сторону, яка пору-
шить договір) [13, 52]. Дані положення знайшли своє місце й 
у Біблії: «Я — Господь, Бог ваш, …коли ви не будете слухняні 
Мені, і не виконуватимете всіх тих заповідей, і якщо постано-
вами Моїми будете погорджувати …то Я зроблю вам оце: пос-
тавлю над вами перестрах, сухоти й пропасницю, що винищу-
ють очі й обезсилюють душу. І ви надаремно сіятимете насіння 
своє, — бо поїдять його вороги ваші. І зверну Я лице Своє на 
вас, — і ви будете вдарені перед своїми ворогами. …А якщо й 
тоді підете проти Мене, і не схочете бути слухняними Мені, то 
Я семикратно збільшу над вами удара Свого згідно з вашими 
гріхами. І по шлю на вас пільну звірину, а вона винищить вам 
дітей, і вигубить вашу худобу, і зменшить кількість вашу, і по-
пустошить ваші дороги. …І погинете серед поганів, і пожере вас 
земля ваших ворогів» (Книга Левит. 26: 13–37); «Та станеться, 
коли ти не будеш слухатися голосу Господа, Бога свого, щоб 
додержувати виконання всіх Його заповідей та постанов Його, 
що я сьогодні наказую тобі, то прийдуть на тебе всі оці про-
кляття, і досягнуть тебе: Проклятий ти в місті, і проклятий ти 
в полі! …Приліпить Господь до тебе моровицю, аж поки вона не 
вигубить тебе з-над землі, куди ти входиш посісти її. Ударить 
Господь тебе сухотами, і пропасницею, і запаленням, і гаряч-
кою, і мечем, і посухою, і іржею, — вони будуть гнати тебе аж 
поки ти не загинеш. …І буде твій труп на їжу для всякого птаст-
ва небесного та для худоби земної. …І будеш ти їсти плід утроби 
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своєї, і тіло синів своїх та дочок своїх. …І буде життя твоє висі-
ти на волоску перед тобою і ти боятимешся вдень та вночі, і не 
будеш певний свого життя» (Повторення закону 28: 15–66). 

Відтак життя людини у порівнянні із беззастережною вірою 
в бога є майже нікчемним. Більше того, воно є прямо підпоряд-
кованим волі бога. Основа більшості релігій — незаперечна віра, 
відтак вона є вищою і визначальною стосовно цінності людсь-
кого життя. Цей принцип яскраво проілюстрували оповідь про 
випробовування богом віри в нього Авраама і наказ останньо-
му принести в жертву власного сина, який той виконує (Книга 
буття: 22).

Втім, не слід розглядати це як людиноненависність христи-
янської релігії: постулат про первинність в ієрархії цінностей 
бога і віри та вторинність людини і її життя є основою більшості 
релігій. Проте на практиці в період Середньовіччя християнсь-
ка церква запроваджувала важливі ідеї цінності людського 
життя і його захисту. Як буде показано, в цьому вона змушена 
була рахуватися з вимогами міжнародного обігу. Тому основні 
ідеї щодо захисту людського життя, його цінності і їх реалізація 
на практиці є поєднанням християнських принципів (діяль-
ності християнської церкви) та міжнародно-правових вимог. 
У цей період багато принципів щодо цінності людського життя 
формуються і втілюються на практиці в царині міжнародного 
права. 

 Виходячи з біблійних заповідей ранньосередньовічні мис-
лителі оголошують насильство, вбивство, війну як такі, що суп-
ротивні богові. Ранньохристиянський теолог Тертулліан (155–
220 рр.) обґрунтовував заборону війни як вбивства людини 
людиною (християнином): «Ми передусім маємо з’ясувати, чи 
війна взагалі правильна для християн. …Чи правомірним буде 
братися за меч, коли Спаситель проголошував, що той, хто візь-
ме меч, буде мечем убитий? І чи може син миру брати участь у 
битві, коли вона не наблизить його до права? І чи може той, 
хто сам не без гріха, використовувати окови, в’язницю, торту-
ри, покарання?» [42, 36]. Тому в іншій своїй роботі на питання 
«чи може віруючий йти на військову службу, і чи воєнщина від-
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повідає вірі» він дає різко негативну відповідь [42, 37]. Інший 
ранньохристиянський мислитель Іпполіт з Риму (пом. 236 р.) в 
своїх «Канонах» чітко виводить із біблійних настанов заборону 
вбивства, навіть на війні: «Солдати не повинні вбивати, навіть 
якщо їм це наказано. Жоден християнин не повинен добровіль-
но йти на військову службу» [42, 37]. Таким чином, на початку 
Середньовіччя християнська доктрина досить відчутно стояла 
на позиції заборони вбивства: «Коли Бог забороняє вбивати, 
Він не лише утримує нас від прямого насильства, яке забо-
ронено навіть публічним законом, але й застерігає нас проти 
вчинення тих дій, які вважаються людьми правомірними. Так, 
для справедливої людини буде неправомірним як вести війну, 
навіть якщо це справедлива війна, так і присуджувати когось 
до смертної кари, оскільки немає різниці, чи ти піддаєш смерті 
людину словом, чи мечем, позаяк це акт вбивства людини на 
смерть, який сам по собі є забороненим. …Завжди протиправ-
ним є вбивство на смерть людини, яку Бог вважає священним 
створінням» (Лактанцій, 250–325 рр.) [42, 39]. 

Але з укріпленням християнської церкви, особливо з вису-
ненням нею претензій на всесвітнє панування, ситуація змі-
нюється. У цей період принцип заборони вбивства та цінності 
життя людини підпорядковується меті ведення священних 
війн, поширення християнської релігії. Відтак і право людини 
не бути позбавленою життя модифікується у відповідності до 
цих цілей. Тепер на перше місце висувається не заповідь «не 
вбивай», а ідея богоугодної священної війни і боротьби за віру. 

Середньовічна християнська доктрина вже тим підняла пи-
тання права людини на життя, що змушена була пояснювати 
відповідність «священних війн» та хрестових походів біблій-
ній заповіді «не вбивай». У християнській воєнній доктрині 
з’являється норма про гріх солдата, який вбиває на війні, як 
порушення божественної заповіді. Законами короля Англії 
Генрі І (початок ХІІ ст.) приписувалось для солдата, який вчи-
нив вбивство людини на війні, навіть ворога, сорок днів пости-
тися на хлібі й воді. З іншого боку, цьому ж періоду належить 
і практика видачі індульгенцій учасникам хрестових походів, 
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закріплена як правовий інститут буллою папи Євгенія ІІІ 
1145 р. Ще раніше, 1123 р., на першому Латеранському соборі 
було висловлено положення про відпущення гріхів вбивства 
хрестоносцям: «Тим, хто відправляється до Єрусалима і надає 
ефективну допомогу в обороні християнських народів і подо-
ланні тиранії невірних, ми даруємо відпущення їх гріхів, а їхні 
доми й сім’ї, і все, що їм належить, ми покладаємо під захист 
благословен ного Петра і римської церкви» [11, 246]. 

У християнській теорії справедливої війни проблему поз-
бавлення життя ворога обґрунтував Августин Блаженний 
(354–430 рр.). З одного боку, він виступає поборником гуманіс-
тичної ідеї — заборони свавільного вбивства і дозволу смертної 
кари лише за справедливим вироком суду («до вас звертаюсь, 
закони і судді римські, Ви і після дійсно вчиненого злочину не 
дозволяєте безкарно вбивати злочинця, допоки його не буде за-
суджено»), з іншого — вважає цілком правомірним убивство на 
війні і звільняє солдата від гріха вбивства («заповіді «не вби-
вай» зовсім не порушують ті, хто веде війну за велінням Бо-
жим, або, будучи в силу його законів, тобто в силу самого ро-
зумного і справедливого наказу представників громадянської 
влади, карають злочинців смертю. …Солдат, коли вбиває люди-
ну, підкоряючись поставленій над ним законній владі, не стає 
за законами своєї держави відповідальним за вбивство; більше 
того, якби він не зробив цього, був би винен в непослуху і зне-
важанні влади. Але якби він зробив це самовільно, то здійснив 
би злочин. Таким чином, в одному випадкові його буде пока-
рано за те, що вчинив це без наказу, а в іншому — за те, що не 
вчинив цього ж, отримавши наказ вчинити» [43, 31, 35, 41]). 
Остаточно позиція Св. Августина щодо співвідношення пра-
ва на життя і військового обов’язку була закріплена в Декреті 
Граціана 1140 р.: «Винні у кровопролитті мають бути відлучені 
від Церкви (C. VII). Солдат, який вбиває людину на виконання 
наказу, не винен у вбивстві (C. VIII)» [44]. 

Виходячи зі святості життя людини і заповіді «не вбивай», 
а тому обстоюючи концепцію бажаності мирного співжиття 
між народами, Августин Блаженний виводив створення такого 
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міжнародного правопорядку (бажано з уникненням насильства 
і воєн) з самої природи людини: «Людина певним чином зако-
нами своєї природи налаштована до спілкування і збереження 
миру» [43, 341]. Згодом його концепція справить вплив і на ін-
ших середньовічних європейських мислителів, які стануть на-
голошувати на небажаності війн і розглядати останні як прояв 
людського гріху (в тому числі гріху вбивства) — Раймонд Пен-
нафортський, Йоганн Тевтонський, Фома Аквінський, Дж. Ле-
ньяно, Х. Пізанська, М. Падуанський, Ф. Вітторіа, Ф. Суарес, 
Д. Сото, А. Джентілі та ін. Так, відповідно до Ф. Вітторіа, «якщо 
особа переконана в несправедливості війни, вона не повинна 
брати в ній участь, навіть якщо це наказує її правитель. Адже 
зрозуміло, що ніхто не може уповноважити на вбивство не-
винуватої людини. А у нашому випадку вороги — невинуваті. 
Таким чином, їх не можна вбивати. …І знову: протиправним є 
вбивати ні в чому не повинних громадян за наказом правителя. 
Це ж поширюється і на чужинців» [45, 22]. 

Життя людини захищається середньовічною концепцією 
справедливої війни: «Якщо розпочато війну по справедливій 
причині, її не можна вести так, щоб було знищено народ, проти 
якого її спрямовано, але лише так, щоб поновити порушені пра-
ва чи захистити свою країну; і так, щоб в результаті цієї війни 
з часом встановився мир і загальна безпека» (Ф. Вітторіа) [45, 
60]. Разом із тим, це право ще не є абсолютним. В іншій роботі 
Ф. Вітторіа розглядає цілком правомірним вбивство цивіль-
ного населення за правопорушення його правителя (воєнні 
репресалії як вид колективної відповідальності): «Державу в 
цілому може бути правомірно покарано за гріх монарха. Якщо 
будь-який правитель розпочинає несправедливу війну проти 
іншого, ображена сторона може плюндрувати, правомірно вою-
вати та знищити усіх підданих короля-правопорушника, навіть 
якщо самі вони ні в чому не повинні. Позаяк, коли встановлено 
правителя держави, будь-який його неправомірний вчинок роз-
глядається як вчинок усієї держави; оскільки остання повинна 
надавати владу лише тим, хто буде вживати її справедливо, 
інакше ця держава піддає себе небезпеці» [46, p. lxxxi-lxxxii.]. 
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Питання рятування життя людини як припис християнсь-
кої релігії (висловлений Св. Амбруазом — «залишення без до-
помоги того, кому загрожує смерть, є гріхом», Ф. Аквінським: 
«Рятування ближнього від неправомірної смерті є християнсь-
ким обов’язком людини» та ін.) міжнародно-правовими мисли-
телями Середньовіччя кладеться в основу обґрунтування спра-
ведливих війн. Певні зародки ідеї про гуманітарну інтервенцію 
можна побачити з дискусії стосовно правомірності втручання 
і захисту європейцями корінних народів Америки, Австралії 
та Африки від канібалізму та людського жертвоприношення: 
«Людські жертвоприношення і канібалізм були найбільш мо-
рально ганебними явищами, з якими зіткнулися іспанці в Аме-
риці. Природно, що вбивство та поїдання невинних людей ста-
ло окремою темою у більш широкій дискусії про правомірність 
завоювання Америки, яка захопила багато іспанських інтелек-
туалів. Фактично усі іспанські теоретики справедливої війни, 
які брали участь у дебатах, визнавали прийнятність ведення 
війни проти ацтекських правителів на ґрунті захисту невин-
них людей від людського жертвоприношення, канібалізму та 
тиранії» [47, 263]. Відтак, захист права людини на життя (або 
права не бути незаконно позбавленим життя) став в основі се-
редньовічної концепції війни. 

На думку Ф. Вітторіа, правомірним приводом до війни є за-
хист невинних від «варварської тиранії або негуманних законів, 
спрямованих проти невинних, таких як жертвоприношення 
невинуватих людей» [45, 170–171]. Подібний заклик захищати 
життя ні в чому не повинних осіб повторював Ф. Суарес: «Ці 
вороги були не лише ідолопоклонниками, але й людиновбив-
цями, їхнім звичаєм було жертвоприношення маленьких дітей; 
відтак, виходячи з принципу захисту невинних, дозволено було 
підкорити їх у війні» [48, 824]. Відтак до захисту віри і церкви 
як правомірних причин війни додається захист життя людини, 
навіть іноземців чи варварів. До такої ж аргументації правомір-
ності втручання на іноземну територію задля рятування життя 
її мешканців вдавалися англійські юристи Дж. Мер, В. Оккам 
та ін.
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Принцип правомірності війни з метою рятування життя 
іноземних підданих виводиться також із природно-правової 
концепції міжнародного права і пояснюється не лише як хрис-
тиянський обов’язок, але й як припис природного права. У цьо-
му знайшли вирішення суперечності між принципом заборони 
поширення власної юрисдикції на територію іншого суверена 
(яке забороняв позитивний закон) і гуманними міркування-
ми рятування життя його підданих. Можна було б віднести 
цю концепцію до ще одного виправдання завойовницької вій-
ни. Але, по-перше, таке втручання було можливим на підставі 
природного права, причому правомірність такого акту виво-
дилась з його мети «не завоювати, а захистити» [47, 287]. По-
друге, відповідно до представників іспанської школи (М. Кано, 
Б. де Лас Касас, Д. Сото та ін.) правомірним є військове втру-
чання тільки для захисту життя іноземців від їхнього суверена, 
без подальшого його покарання. Після досягнення своєї мети 
таке втручання має припинитись. Відтак, життя людини виво-
диться в цій концепції як самоцінність. 

У християнській міжнародно-правовій доктрині розроб-
ляється концепція заборони самовбивства як така, що супере-
чить церковним канонам. Так, Августин Блаженний у контекс-
ті розгляду правомірності вбивства людини людиною у досить 
софістичний спосіб обґрунтовує заборону самовбивства: ос-
кільки сказано «не убий», а інша заповідь приписує ставитися 
до ближнього, як до самого себе (ближнього ж вбивати не мож-
на), то і себе вбивати заборонено. Загалом він доходить такого 
висновку про цінність людського життя, який стане визначаль-
ним для європейської середньовічної доктрини: «заповідь «не 
вбивай» слід розуміти в додаток до людини: не вбивай ані іншо-
го, ані самого себе. Адже хто вбиває себе, вбиває саме людину. 
…Отже за винятком тих, кому велить вбивати або правосудний 
закон, або безпосередньо сам Бог, джерело правосуддя, усякий, 
хто вбиває чи то себе самого, чи когось іншого, стає повинним 
в людиновбивстві» [43, 35, 36]. 

Вплив церкви поширюється на подальший розвиток інсти-
туту асилії, який перейшов з давньогрецького права народів 
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в практику Середньовіччя [49, 341–361; 11, 83]. Остаточно 
він був закріплений другим Латеранським собором в 1139 р.: 
«Cвященики, служителі церкви, монахи, пілігрими, торговці і 
селяни, в дорозі і при в’їзді, і в роботі на землі, а також їх худо-
ба … повинні залишатися в мирі на всі часи. Перемир’я повин-
не всіма неухильно дотримуватися із заходу середи до сходу 
понеділка, і з Пришестя до восьмого дня після Богоявлення, і 
від сиропусної неділі до восьмого дня після Пасхи» [11, 614]. 
Потім це положення (у такому ж формулюванні) поновлюва-
лося у рішеннях другого (1139 р.) та третього (1179 р.) Лате-
ранських соборів.

Середньовічним міжнародним правом обстоювалась також 
заборона вбивства полонених. Втім, вона ще не носить абсо-
лютного характеру, а поширюється лише на християн. У Семи 
партидах короля Кастилії Альфонсо Х (1265 р.), які справили 
великий вплив на міжнародно-правову практику регіону, це 
положення було чітко закріплено: «Їх не можна вбивати, по-
заяк вони знаходяться в руках тих, хто їх полонив, також ін-
шого покарання не має бути застосовано щодо них, або щось, 
що може спричинити їхню смерть, окрім випадків, якщо вони є 
ув’язненими за порушення закону. Оскільки ще древні не вва-
жали справедливим, що особу, яку було взято в полон, можна 
вбивати або піддавати таким жорстоким тортурам, внаслідок 
яких вона може померти. …Це, щоправда, стосується тих по-
лонених, які сповідують таку ж релігію, наприклад, коли війна 
ведеться між християнами» [11, 250–251]. 

У ранньому і першій половині Середньовіччя право на жит-
тя людини захищається за допомогою діяльності християнсь-
кої церкви і відповідно до канонічного права, втім саме тому 
воно має обмеження — застосовується щодо християн. Майже 
усі проекти вічного миру як основи майбутнього чи бажаного 
міжнародного правопорядку містили положення про заборо-
ну вбивства єдиновірців. За проектом вічного миру П. Дюбуа 
1306 р. «жоден католик не підніме руку проти католика; ніхто 
не проллє хрещеної крові» [11, 253]. 
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Втім і дане обмеження мало винятки. Так, окремо існував 
статус асилії для представників іудейської віри й народу. У 
заклику абата Бернарда з Клерво до учасників другого хрес-
тового походу у 1146 р. зазначалося: «Щодо євреїв не можна 
заподіювати гонінь, вбивати їх чи навіть боротися з ними» [11, 
249]. Ця ж заборона була повторена Турським Собором у за-
клику до хрестоносців 1236 р.: «Ми суворо забороняємо хрес-
тоносцям та іншим християнам вбивати чи ранити євреїв, або 
атакувати чи відбирати їхнє майно, або чинити несправедливо 
щодо них в інший спосіб: позаяк церква толерує євреїв, оскіль-
ки вона шукає не смерті грішника, а способів його навернення 
(до віри. — О. Б.) й життя. Хто б не порушив цю заборону, він не 
уникне покарання у відповідності до канонічного права» [11, 
379]. 

Розширення застосування заборони вбивства і взагалі гу-
маннішого ставлення до людського життя відбувається внаслі-
док розвитку торговельних відносин середземноморських де-
ржав із мусульманськими країнами. В двосторонніх договорах 
про таку взаємодію прямо зазначається обов’язок сторін пова-
жати життя представників одна одної, надавати їм захист від 
можливого зазіхання на їхнє життя з боку злочинців та грабіж-
ників, а також взаємний обов’язок видавати злочинця, який 
порушив ці положення (договори імператора Фредеріка ІІ та 
султану Єгипту Ель-Каміля 1229 р., дожа Венеції Морозіні та 
Короля Тунісу і Тріполі 1251 р., султану Оттоманської імпе-
рії Мехмеда ІІ та республіки Венеція 1446 р., Данії та Тернату 
1607 р. та ін.). 

Так, перша половина епохи Середньовіччя була позначена 
впливом християнської церкви. У сфері формування ідеї про 
цінність життя людини і його захист цей період привніс до між-
народного права переконання у святості людського життя, як 
дарованого Богом, та гріху вбивства (що походить із заповіді 
«не вбивай»), окрім правомірних випадків (боротьба за рідну 
віру). З послабленням впливу церкви у другій половині серед-
ніх віків ці ідеї були вже вкорінені у правосвідомості європей-
ських народів і отримували вираз у цілком світських правових 
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джерелах. Щоправда, тут можна згадати думку, зокрема ви-
словлену М. Таубе, про те, що саме зі світської сфери походить 
середньовічний дух індивідуалізму і прав особистості, який 
врешті став каталізатором появи міжнародного права: «Цією 
силою є індивідуалізм германської раси, інакше кажучи, прин-
цип індивідуального значення людини: ідея права особистості 
як такої, індивідуальної незалежності. …Виставляючи на пер-
ший план особу людини, германці, саме в силу свого індивіду-
алізму, повинні були позбутися принципової ворожості до іно-
земців, що панувала в давніх народів, і повинні були ви знати за 
ними право на існування як самостійних індивідів, в якому їм 
відмовляла давнина …визнати їх рівність, бачити в них право- і 
дієздатні особистості. Але той же індивідуалізм в своїй логіч-
ній послідовності призводив до беззастережного поклоніння 
перед особистістю, від повного торжества її над усім до уседоз-
воленості. Якщо в античній державі на першому плані стояв 
громадянин і заслоняв собою людину, то тепер ролі повністю 
змінюються: індивідуальний дух Варварів висуває на перший 
план саме людину; громадянин з його рабським підкоренням 
державі губиться перед людиною» [50, 127, 129–130]. З одного 
боку, у цьому висловлюванні можна побачити певне перебіль-
шення стосовно зародження прав людини у той період, з іншо-
го — не можна заперечувати й позитивного впливу християнсь-
кої церкви на ідею про життя індивіда; але з усього сказаного 
можна зробити висновок, що остання формувалася у конгло-
мераті світських та церковних концепцій та в їх практичному 
міжнародно-правовому застосуванні. 

До міжнародних договорів європейського регіону починає 
включатись положення про виключність смертної кари. Так, за 
Страслундським мирним договором між королем Данії та міс-
тами Ганзейської ліги 1370 р. «міста можуть запровадити Фіт-
тен (поселення торгівців з власними комунальними та побуто-
вими службами — О. Б.) …будь-де на території Данії, де вони 
мають своїх цивільних уповноважених, і ці уповноважені ма-
ють здійснювати судочинство стосовно будь-кого, хто живе у 
Фіттені, в усіх випадках, окрім тих, за які передбачається тілес-
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не покарання чи смертна кара» [11, 394–395]. Досить пошире-
ною практикою європейського регіону є включення до міжна-
родних договорів положення про визначення випадків, за яких 
можлива смертна кара. У договорі про конфедерацію трьох пер-
винних кантонів Швейцарії 1291 р. зазначалося: «Передусім ми 
постановляємо: будь-хто, хто віроломно і без розумної підстави 
вб’є іншого, має бути схоплений і засуджений до смерті, якщо 
тільки він не зможе довести власну невинуватість або загрозу 
з боку цього іншого. Якщо вбивця втече, йому ніколи не буде 
дозволено повернутися назад в долину. І будь-хто, хто прийме 
чи захистить такого злочинця, має бути вигнаним з долини до-
поки народ погодиться прийняти їх назад» [11, 400]. Як видно з 
цього положення договору, смертна кара дозволяється, втім це 
правило вже залишає (у тому числі для вбивці, як і для тих, хто 
його прихистить) можливості для її уникнення — зникнення 
(звертаємо увагу — без подальшого переслідування і насиль-
ного повернення), вигнання тощо, аж до моменту допоки йому 
народ кантону не дозволить повернутися. 

У міжнародних договорах другої половини Середньовіччя 
окреме місце займає положення про амністію для осіб кожної 
зі сторін, які до цього брали участь у військових діях проти ін-
шої, причому обов’язок не карати цих осіб поширювався на ту 
сторону, на території якої вони перебувають і проти якої вою-
вали в минулому (мирний договір між Іспанією та Францією 
1598 р.).

З міжнародної договірної практики середньовічного періоду 
зникають такі види відповідальності за порушення договірних 
зобов’язань, як репресалії чи смертна кара для винних осіб. За-
мість них характерним видом відповідальності за порушення 
міжнародних зобов’язань стають фінансові штрафи, поновлен-
ня порушених правовідносин, повернення збитків (у відповід-
ній чи більшій мірі), інші санкції економічного характеру. З 
метою відновлення порушеного правопорядку вводиться ін-
ститут офіційних листів, що санкціонували відповідальність 
(листів-репресалій), в яких чітко зазначається обсяг і фор-
ми відповідальності сторони, що порушила свої міжнародні 
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зобов’язання, які були особливо характерними для Англії (На-
каз ініціювати репресалії проти Франції 1650 р., Загальні реп-
ресалії проти Франції 1655 та 1689 рр., лист-репресалія проти 
Адмірала Франції 1693 р., лист-репресалія Луї XVI Французь-
кого 1778 р. та ін.). 

Насамкінець слід згадати факт середньовічної історії, який 
дослідники (щоправда, часто перебільшено) називають «пер-
шим міжнародним кримінальним трибуналом» або першим 
судом за злочини проти людяності — справу П. фон Гогенбаха 
1474 р. Зазначений трибунал було скликано під егідою Свя-
щенної Римської імперії проти губернатора (з боку окупацій-
ної бургундської влади) австрійського міста Брайсаху П. фон 
Гогенбаха. Останнього було звинувачено у тому, що протягом 
його губернаторства він чинив масові вбивства, чим фактично 
створив на підпорядкованій території «режим терору». Гоген-
баха було засуджено до смертної кари. І хоча в чистому вигляді 
цей суд не можна характеризувати, як міжнародний трибунал, 
а термін «злочини проти людяності» не можна переносити на 
середньовічне середовище (але фактично злочинні дії полягали 
саме у знищенні мирного населення), цей факт мав безперечно 
важливе прецедентне значення: «Суд містить вражаюче поєд-
нання давнього і сучасного. …Таке поєднання підходів за два 
століття до Вестфальського миру може розглядатися як вкрай 
важливе» [51, 183; 52, 462–466]. 

Усі зазначені підходи до ідеї збереження життя людини та 
випадків правомірності його позбавлення знайшли місце і в 
середньовічній міжнародно-правовій доктрині. Тут усе зале-
жало від того, під яким впливом перебувала відповідна школа 
міжнародного права. Так, іспанські мислителі виводили ідею 
заборони вбивати (зокрема, корінних жителів Американського 
континенту) з християнських заповідей (Ф. Вітторіа, Ф. Суа-
рес); англійська та голландська школи перебували під більшим 
впливом природно-правових уявлень про справедливість та 
людину як продукт природи (А. Джентілі, Г. Гроцій). У питан-
нях розробки міжнародного правопорядку середньовічна наука 
міжнародного права ґрунтувалася на головному приписі серед-
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ньовічної філософії миру — «людина народжена не для того, 
щоб вбивати іншу людину» (міжнародно-правові ідеї загально-
го миру, заборони війни є проекцією цього припису) [42, 224].

Можна простежити такі особливості ставлення до життя 
людини і його захисту в міжнародному праві середньовічної 
Європи: 

1) найбільш відчутно заборона вбивати окремі категорії 
людей проявляється у праві війни (законах і звичаях її 
гуманізації); 

2) у міжнародній договірній практиці того періоду встанов-
люється заборона вбивства окремих осіб (зазвичай чітко 
визначених у тексті договору — торгівців, жителів певної 
території, мандрівників, служителів церкви і т. п.);

3) у міжнародній практиці правомірною є смертна кара або 
військові репресалії, відповідно як виконання законного 
вироку суду або правомірна реакція на порушення між-
народних зобов’язань (переважно найбільш вагомих для 
міжнародного правопорядку); 

4) у доктрині міжнародного права встановлюється думка 
про небажаність війн і насильства в міжнародних відно-
синах, про заборону масових вбивств та вбивства цивіль-
ного населення (частково під впливом християнської 
доктрини гріховності вбивства людини людиною, а част-
ково — внаслідок положень природно-правової концепції 
міжнародного права). 

В іншому середньовічному регіоні — ісламського впли-
ву — право людини на життя також формувалося у відповід-
ності до релігійних настанов. Тут існує суттєва відмінність від 
християнського (європейського) підходу до поняття і цінності 
людського життя. Якщо в останньому цінність людського жит-
тя, пояснюючись біблійним приписом «не вбивай», походила 
«знизу», розглядалась властивістю людини як божої істоти, 
а повага до людського життя відповідно до цієї заповіді була 
обов’язком кожного індивіда, то мусульманське праворозумін-
ня підходить до захисту життя людини як обов’язку правителя, 
накладеного на нього богом. У цьому проявляються певні па-
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ралелі між ісламським та конфуціанським підходами, де цен-
тральним є не право людини на життя, а обов’язок суверена 
щодо його захисту. 

Відповідно до мусульманської ієрархії цінностей життя лю-
дини є другою цінністю після самої релігії та віри (далі йдуть 
розум, продовження роду, гідність, власність). Цей підхід мож-
на вивести із настанови Корану про заборону вбивства: «А хто 
уб’є віруючого зумисне, то відплата йому — геєна для довічного 
перебування там. І розгнівався на нього Аллах, і прокляв його, 
і приготував йому тяжке покарання» (Коран, 4: 93). Втім, про 
лише другорядність життя людини після обов’язку сумлінного 
віросповідання свідчить існування смертної кари за відхід від 
настанов ісламу. 

На думку деяких мусульманських дослідників, хоча пред-
ставники інших релігій згідно з ісламом обмежені в правах, 
проте три права їм гарантувалося — право на життя, право 
власності, свобода віросповідання [35, 73]. Цим пояснюється 
і вплив ісламського праворозуміння на включення в догово-
ри між мусульманськими та християнськими сторонами по-
ложення про повагу життя представників іншої сторони, про 
які вже зазначалося. Позаяк, відповідно до мусульманського 
праворозуміння існує заборона вбивати представників іншої 
релігії («людей Писання» — християн, іудеїв), якщо з ними 
(їхнім сувереном, народом) укладено відповідний міжнарод-
ний договір. Це закріплюється Кораном: «Не слід віруючому 
вбивати віруючого, хіба що помилково. …А якщо він з народу, 
між яким і вами є договір, то — вручення пені його сім’ї, і звіль-
нення віруючого раба» (4: 92). 

Втім, можливе й більш розширене тлумачення гарантуван-
ня іновірцям права на життя, не лише за приписами міжнарод-
ного договору, але й тому, що вони є людськими істотами. Так, 
дослідники ісламського міжнародного права стверджують, що 
«ісламське право народів розглядало іноземців як індивідів, а 
не як підданих інших суверенів» [53, 99].

Щоправда, стосовно народів, які сповідують багатобожжя, 
та безбожників Коран містить більш жорсткі вимоги. Зокре-
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ма, приписується вбивати таких невірних, як і справедливим 
розглядається вбивство ворога у відповідь на агресію: «І вби-
вайте їх, де зустрінете. …Якщо вони напали на вас, тоді вбийте 
їх» (Коран, 2: 191). По суті, агресія — це єдиний міжнародний 
злочин за ісламським праворозумінням, за який передбачено 
вбивство у відповідь (оскільки в цілому за шаріатом смертна 
кара передбачається лише за злочини неміжнародного харак-
теру — вбивство, подружня зрада, віровідступництво та розбій-
ний напад) [54, 69]. Мусульманські юристи (Аль Халабі Нуред-
дін — пом. 1044 р.) тлумачать це положення так, що тривалий 
час пророк Мухамед закликав свій народ жити у мирі з іновір-
цями, мирно закликаючи їх визнати іслам. Але, коли останні не 
погоджувались це зробити, дозволялось починати боротьбу з 
найбільш агресивними з них за відстоювання своєї віри. 

Так, під час завоювання Сирії перший халіф Абу Бакр (пом. 
634 р.) звернувся до воєначальників з наказом: «Коли ви захо-
пите землі, не вбивайте ані старого, ані малого ...Укладіть угоду 
з кожним містом та місцевими жителями, які приймуть вас, на-
дайте їм гарантії та дозвольте жити згідно з їхніми законами...
З тими ж, хто вас не прийме, ви повинні боротись у суворій 
відповідності до приписів і наказів, які дав вам Бог через свого 
Пророка» [55, 7].

Як і в європейському регіоні, захист життя людини більш 
чітко прописаний у міжнародних договорах, аніж власне в іс-
ламській правовій системі. Позаяк в останній містяться взає-
мосуперечливі положення стосовно права людини на життя. 
Суперечність полягає у тому, що загальним правилом ісламу 
є заборона вбивства людини людиною за винятком правомір-
ного убивства («не безумовне право на життя»): «Не вбивайте 
душу, це заборонив вам Аллах, окрім як по праву» (Коран, 6: 
151); «І не вбивайте душу, це заборонив вам Аллах, окрім як 
по праву. А якщо когось було вбито несправедливо, то Ми його 
близькому дали владу, але нехай він не надуживає вбивством» 
(17: 33). Більше того, за висловом пророка Мухамеда, «першим 
злочином, за який буде судити Бог людство на судному дні, 
буде неправомірне позбавлення життя» [54, 68]. Таким чином, 
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Кораном встановлено, з одного боку, — заборону вбивати, а з 
іншого, — смертну кару за порушення цієї заборони: «Хто вбив 
душу … той ніби убив всіх людей на землі» (5: 32); «О ті, хто 
увірували! Приписую вам помсту за вбитих: вільний за вільно-
го, і раб — за раба, і жінка — за жінку» (2: 178).

Така суперечність підходу до права людини на життя про-
явилася і в сучасних регіональних міжнародно-правових інс-
трументах захисту прав людини в ісламському регіоні. Так, в 
Ісламській (Каїрській) декларації прав людини (прийнятій на 
ХІХ нараді міністрів закордонних справ країн — членів Органі-
зації ісламської конференції в Каїрі 1990 р.) втілилися усі за-
значені підходи до розуміння права людини на життя — його 
вторинність стосовно цінності релігії, проголошення захисту 
життя людини відповідно до настанов шаріату, обов’язок його 
захисту з боку суспільства (держави) та можливість смертної 
кари лише за умов правомірного вироку: «Втілюючи принесені 
вічним ісламським шаріатом такі його засади і відмітні риси, 
як збереження цінності релігії, життя, розуму, гідності і честі, 
власності і продовження роду, …бажаючи зробити свій внесок 
в зусилля, які докладаються людством в царині прав людини, 
мета яких полягає в захисті людини від експлуатації та при-
гноблення, в утвердженні її свободи і права на гідне життя у 
відповідності до ісламського шаріату …держави — члени Ор-
ганізації ісламської конференції проголошують: …Ст. 2 а) Жит-
тя є даром бога, і право на життя гарантується кожній людині; 
індивіди, суспільство і держава повинні захищати це право від 
будь-якого посягання на нього; забороняється позбавляти жит-
тя, окрім випадків, передбачених у шаріаті; б) Забороняєть-
ся застосовувати засоби, які можуть призвести до знищення 
людського роду; в) Збереження життя людини по волі бога є 
обов’язком, приписаним Шаріатом. …Ст. 3 а) У випадку ви-
користання сили або під час збройного конфлікту заборонено 
вбивати не комбатантів, зокрема старих, жінок і дітей». 

З цього можна дійти висновку, що питання захисту права 
на життя в сучасній ісламській підсистемі міжнародного пра-
ва в цілому відповідає встановленому Загальною декларацією 
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прав людини 1948 р. та Міжнародним пактом про громадянські 
і політичні права 1966 р. положенню, за яким право на життя 
є фундаментальним правом людини, проте воно обмежується 
встановленими законом випадками (зокрема смертною карою 
за правомірно винесеним вироком суду).

Формування концепції права людини на життя в класич-
ному міжнародному праві. Появу концепції захисту прав лю-
дини дослідники відносять до періоду Просвітництва; в цей же 
час, на їх думку, виникає ідея класифікації політичних та інших 
фундаментальних прав людини («першого покоління прав лю-
дини»). Але, визначаючи такі часові рамки формування ідеї 
захисту прав людини, вони оперують переважно нормативно-
правовим матеріалом, важливим для тієї чи іншої країни, ре-
гіону, а не міжнародно-правовими документами. Так, говорячи 
про формування права людини на життя, як впливові на цей 
процес згадуються такі факти історії, як Французька революція 
1789 р., війна за незалежність та проголошення незалежності 
США 1775–1778 рр.; такі документи як англійський Білль про 
права 1689 р., французька Декларація прав людини і громадя-
нина 1789 р., Декларація незалежності США 1776 р., Конститу-
ція США 1787 р. та Білль про права 1789–1791 рр.; твори таких 
мислителів, як Б. Спіноза, Дж. Локк, Т. Гоббс, Т. Джефферсон, 
Т. Пейн, Ш. Монтеск’є, Ж.-Ж. Руссо, І. Кант та ін. Слід визнати, 
що в цих документах (Декларація прав людини і громадянина, 
американські Біллі про права різних штатів) право людини на 
життя знаходить чітке формулювання. Не заперечуючи суттє-
вого впливу цих документів на розвиток міжнародного права 
та ідей вказаних мислителів на міжнародно-правову практику 
і думку, все ж слід визнати внутрішньодержавну природу та-
ких актів та мету вказаних гуманістичних мислителів визначи-
ти кращий політичний лад, дати тлумачення законам розвитку 
політики та суспільства, як правило, у власній державі. При 
цьому легко робиться висновок про те, що ідея прав людини є 
продуктом не міжнародно-правовим, а похідним від серйозних 
політичних змін в державах, і, як наслідок, розвитку їх полі-
тико-правової думки [1, 35–90; 2, 16–55, 161; 3, 21–32]. Тому, 
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не применшуючи ролі зазначених правових актів і доктрин для 
розвитку міжнародного захисту прав людини, для мети цього 
дослідження зупинимося на втіленні ідеї захисту права люди-
ни на життя в джерелах міжнародного права і міжнародно-пра-
вовій думці.

Питання права людини на життя у класичному міжнародно-
му праві тісно пов’язане із авторитетною на початку цього періо-
ду природно-правовою концепцією. Роль міжнародного права 
у захисті права людини на життя протягом цього періоду була 
неоднаковою. Так, відповідно до мислителів XVII–XVIII ст. (і 
в цьому ще проявляється вплив середньовічної концепції суве-
ренітету) захист підданих є обов’язком правителя; міжнарод-
но-правові засоби в цьому зводяться до обмеження або відмо-
ви від війн, встановлення заборони вбивства під час збройних 
конфліктів певних категорій населення як визнаних законів і 
звичаїв війни. Часто з цього виводять формування у той час 
ідеї про гуманітарну інтервенцію — правомірне втручання у 
внутрішні справи іншої держави, суверен якої грубо порушує 
права своїх підданих, зокрема позбавляє їх життя без справед-
ливого суду (Е. де Ваттель). Цю думку підтримував і Г. Гроцій: 
«Царство слід вважати покинутим, якщо цар, проникнутий 
суто ворожим духом, задумує загибель усього народу. … Адже 
воля повелівати і воля, спрямована на знищення держави, не-
сумісні. Справа в тому, що той, хто проголошує себе ворогом 
всього народу, тим самим відрікається від царства» [56, 172]. 
З ХІХ ст. виразно формується міжнародно-правовий режим 
захисту прав людини; ця категорія остаточно переходить до 
міжнародно-правової сфери і визнається як така [57, 10–16].

У Середньовіччі було підготовлено ідею про бажаність мир-
них контактів між народами і обмеження війн та насильства у 
міжнародних відносинах. Похідним з цієї концепції вважався 
обов’язок зберегти людське життя, обмежити випадки загрози 
йому. У класичний період ця ідея отримала розвиток і деталі-
зацію. Вперше на міжнародно-правовому рівні визнання прав і 
свобод людини як окремої категорії цього права відбувається у 
Вестфальській системі міжнародно-правових відносин. І хоча 
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в ній ще не закріплюється право людини на життя (першим 
був визнаний принцип релігійної рівності), саме виділення та-
кої міжнародно-правової категорії говорить про її властивість 
класичному міжнародному праву. Початком наступного ета-
пу розвитку класичного міжнародного права вважають період 
Французької революції 1789 р. З цього періоду в міжнародно-
му праві починають проголошувати його суб’єктом — народ, і 
вперше започатковуються міжнародно-правові стандарти прав 
людини, висувається ідея міжнародної правосуб’єктності фі-
зичної особи.

Загальний дух ставлення у цю епоху до життя людини мож-
на побачити з положень Декларації Вольнея проти загарбниць-
ких війн 1790 р. У ній втілились як ідеї Французької революції 
(право народів на вільне життя, рівноправність, збереження 
свого життя, рівність усіх людей, захист життя і рівних прав 
людей тощо), так і природно-правова концепція міжнародно-
го права (цінність мирного правопорядку, заборона війн, збе-
реження життя народів): «Асамблея урочисто проголошує, що 
вона розглядає все людство як єдине й однорідне суспільство 
людей, чиєю метою є мир та щастя усіх і кожного його членів; 
що у цьому великому суспільстві народи і держави як особи ма-
ють однакові природні права і є суб’єктами однакових правил 
справедливості і правосуддя, так само як і індивіди» [58, 646]. 
Тут життя людини захищається лише в контексті життя усієї 
групи, до якої вона належить, — народу чи держави, проти яких 
забороняється починати загарбницькі війни. Життя людини є 
цінністю в розумінні його природного походження і природної 
рівності з іншими індивідами. Основні ж права, які захищають-
ся, — право на рівноправність та рівні права і громадянські та 
політичні права. Відповідно до Вольнея основними природни-
ми правами людини є свобода та безпека. На таких же мірку-
ваннях ґрунтується і прийнятий незабаром Декрет Національ-
ного Конвенту про право війни та миру 1790 р., в якому війна 
проголошується ганебним явищем не тому, що вона загрожує 
життю людей і прямо порушує їх право на життя, а тому, що 
вона суперечить «праву усіх народів на свободу». 
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 В іншому важливому для міжнародного права докумен-
ті часів Французької революції — проекті Декларації Аббата 
Грегуара «Про права народів» 1793 р. право людини на життя 
також прямо не виписано і його можна розуміти опосередко-
вано — основною цінністю проголошуються мирний міжна-
родний правопорядок та природні права народів, у тому числі 
право на мирне життя: «народи мають вчиняти стосовно інших 
так, як би вони хотіли, щоб чинили щодо них самих; так само 
як і окремі люди. Народи повинні робити один одному якомо-
га більше добрих справ в мирний час, і якомога менше чинити 
шкоди під час війни» [58, 660]. 

З ХІХ ст. в доктрині міжнародного права і договірній прак-
тиці поступово формується ідея заборони видачі правопоруш-
ника стороні, в якої він може зазнати смертної кари, або більш 
тяжкого покарання, аніж передбачене країною притулку. Біль-
шою мірою це право визнається стосовно видачі осіб, які пе-
реслідуються за їхню політичну діяльність (Бельгійський Акт 
про екстрадицію 1833 р.) [59, 226–228]. 

Якщо прослідкувати процес міжнародно-правового обме-
ження права вбивати на війні, то його кульмінацією можна 
вважати Гаазькі конференції миру 1899 та 1901 років (ще рані-
ше протягом ХІХ ст. цьому питанню було присвячено низку 
двосторонніх міжнародних договорів європейських країн). 
З кінця ХІХ — початку ХХ ст. починає послідовно утверджу-
ватись ідея про обмеження застосування або повне скасування 
смертної кари. Проходить міжнародно-правова деталізація ви-
падків, у яких до особи не може бути застосовано смертну кару 
та за яких особі повинно бути гарантовано життя (зокрема, при 
міжнародній видачі злочинців, захопленні військовополоне-
них, переслідуванні кримінальних злочинців на території ін-
шої держави тощо). Таким чином, у цей період право людини 
на життя поступово виокремлюється як специфічний об’єкт 
міжнародно-правового захисту. 

Не менш плідно розвивається й доктрина міжнародно-
го права у напрямі визнання міжнародно-правового захисту 
права людини на життя. Прийняття відомого застереження 
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Ф. Мартенса про те, що усі люди перебувають під захистом за-
гального міжнародного права незалежно від участі їх країн у 
відповідних позитивно-правових актах, стало ще одним етапом 
утвердження міжнародно-правового захисту права людини на 
життя. Питання міжнародно-правового захисту життя людини 
розроблялися українською доктриною міжнародного права на 
межі століть, зокрема М. Кантакузіним-Сперанським, В. Не-
забитовським, О. Ейхельманом, Р. Базінером, П. Казанським, 
Д. Каченовським, І. Івановським, В. Грабарем та іншими. 

У розробленій Інститутом міжнародного права 1929 року 
Декларації міжнародних прав людини у ст. 1 чітко закріплюва-
лось: «Кожна держава зобов’язана визнавати за кожною особою 
рівні права на життя, свободу та добробут і гарантувати будь-
кому на своїй території повний і достатній правовий захист без 
різниці за національністю, статтю, расою, мовою чи релігією». 
У цій статті право на життя ще не віддільне за контекстом від 
права на свободу та добробут (щоправда, й у Загальній декла-
рації прав людини 1948 р. воно не буде ще чітко відділено). 

Пройде ще 20 років — і право людини на життя стане од-
ним з основоположних елементів новоутвореної галузі міжна-
родного права захисту прав людини. Так, міжнародно-правова 
практика і доктрина ХІХ — початку ХХ століття вже стали сут-
тєвим підґрунтям для її формування. Втім, як можна побачи-
ти з наведеної історії міжнародно-правового захисту цінності 
людського життя, права людини є тією категорією, що лягла в 
основу кількох галузей міжнародного права: міжнародного гу-
манітарного права, права прав людини, права міжнародної без-
пеки, міжнародного кримінального права.

Дискусії про міжнародну правосуб’єктність індивіда з дру-
гої половини ХХ ст. поставили питання про міжнародно-пра-
вовий захист права на життя на нові засади [60]. Але це вже 
питання розвитку сучасної галузі міжнародного захисту прав 
людини. 

Таким чином, право людини на життя у сучасному міжна-
родному праві зберігає у собі багаж тисячолітньої історії станов-
лення і розвитку ідеї цінності людського життя. Його формулю-
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вання і тлумачення в міжнародно-правових документах несе на 
собі відбиток природно-правової, релігійних концепцій права на 
життя, усієї історії його міжнародно-правового за хисту.
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Буткевич О. Право людини на життя в історії міжнародного 
права

Анотація. У статті досліджується історичне становлення між-
народно-правового захисту права на життя. Розглядаються основ-
ні етапи становлення цього права. Аналізуються первинні витоки 
ідеї цінності життя людини і її захисту на міжнародному рівні. 
Досліджуються особливості поняття про право людини на життя 
у середньовічному міжнародному праві. Проводиться порівняль-
ний аналіз середньовічної християнської та ісламської концепцій 
міжнародного захисту життя людини. Показано процес форму-
вання концепції права людини на життя в класичному міжнарод-
ному праві.

Ключові слова: право на життя, історія міжнародного права, 
міжнародний захист прав людини, міжнародний договір, міжна-
родне звичаєве право, природне право, закони та звичаї війни, 
гуманізація війни, репресалії, асилія, смертна кара, європейська 
система захисту прав і свобод людини. 

Буткевич О. Право человека на жизнь в истории международ-
ного права 

Аннотация. В статье исследуется историческое становление 
международно-правовой защиты права на жизнь. Рассматривают-
ся основные этапы становления этого права. Анализируются пер-
вичные истоки идеи о ценности человеческой жизни и ее защиты 
на международном уровне. Исследуются особенности понятия о 
праве человека на жизнь в средневековом международном праве. 
Проводится сравнительный анализ средневековой христианской 
и исламской концепций международной защиты жизни челове-
ка. Показан процесс формирования концепции права человека на 
жизнь в классическом международном праве.

Ключевые слова: право на жизнь, история международного 
права, международная защита прав человека, международный 
договор, международное обычное право, естественное право, за-
коны и обычаи войны, гуманизация войны, репрессалии, асилия, 
смертная казнь, европейская система защиты прав и свобод че-
ловека. 
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Butkevych O. The right to life in the History of International 
Law 

Annotation. An article deals with the historical formation of 
international-legal protection of the right to life. The main stages of the 
development of such right are reviewed. The first roots of the idea about 
the value of human life and its international protection are analyzed. 
The peculiarities of the idea of the right to life within the medieval 
international law are shown. There is provided the comparative analysis 
of the medieval Christian and Islamic conceptions of the international 
protection of human life. The process of formation of the conception of 
the human right to life in the classical international law is reviewed. 

Key words: the right to life, history of international law, 
international protection of human rights, international treaty, 
international customary law, natural law, the laws and customs of 
war, humanization of war, reprisals, asylum, death penalty, European 
system of human rights protection. 
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ПРАВО ЛЮДИНИ НА ЖИТТЯ:
ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ

О. РОГОВА 
кандидат юридичних наук
(Харківська медична академія 
післядипломної освіти)

Успадковане від радянського праворозуміння тлумачення 
змісту права людини на життя виключно в контексті заборони 
смертної кари останніми роками поступається місцем іншим, 
змістовно багатшим уявленням про цей феномен, а зміна ме-
тодологічних підходів робить можливим переосмислення сут-
ності права людини на життя, його місця серед інших держав-
но-правових явищ. 

Серед можливостей людини, які ми сьогодні асоціюємо з 
правом людини на життя, саме вітальне (фізичне) існування 
людини здобуло правового захисту історично першим. Це було 
наслідком визнання практичної необхідності регламентації 
правил співжиття у суспільстві та встановлення певної «тех-
ніки безпеки». Важливою передумовою позитивізації, тобто 
закріплення права на життя у законодавстві, стало поступове 
формування системи кримінального права та судочинства, які 
за допомогою суворих санкцій забезпечували недоторканність 
члена соціуму. 

Законодавче закріплення санкцій за вбивство історично 
передувало філософсько-правовому осмисленню та обґрунту-
ванню змісту права на життя. Тому можна стверджувати, що 
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протягом довготривалої історії людства аж до ХVІІІ сторіччя 
відбувалося ототожнення права на життя з правом на фізичне 
існування. Пізніше зацікавленість філософських та правових 
наук щодо сутності людини відкрила шлях до наукової дис-
кусії про зміст права на життя та інших найважливіших прав 
людини. 

Для розуміння природи права на життя важливим видається 
з’ясування його сутнісних характеристик. Різні дослідники про-
блематики прав людини щодо цього права вживають терміни 
«абсолютне, «фундаментальне», «необмежене», «невід’ємне», 
«невідчужуване», «природне», «головне», «основне» та інші, 
які, власне, відображають різноманітні світоглядно-методоло-
гічні підходи. Найбільш ґрунтовним з цього приводу видається 
дослідження О. Домбровської, яка систематизувала загальні та 
спеціальні ознаки права на життя людини й громадянина. Так, 
до загальних ознак права на життя віднесено: значущість права 
на життя, його постійний характер, фундаментальність, універ-
сальність, висока ступінь захищеності, позбавлення економіч-
ного змісту. Особливими ознаками права на життя є: наявність 
специфічного об’єкту, невід’ємність, пріоритетність, комплек-
сний характер, особливий механізм реалізації, первинність, 
недопущення правонаступництва, неоновлюваність, сталість, 
всезагальність, індивідуальний характер [1, 5]. 

«Абсолютним» вважає право на життя Л. Красицька, обґрун-
товуючи це тим, що носію цього права протистоїть обов’язок 
усіх інших суб’єктів утримуватися від його порушення [2, 9]. 
Таке тлумачення абсолютного характеру права на життя ак-
центує увагу на існуванні необмеженого кола зобов’язаних 
суб’єктів, а не на необмеженості самого права на життя. 

Саме в такому сенсі вживання терміна «абсолютне» для ха-
рактеристики права на життя видається виправданим. Якщо ж 
термін «абсолютне» вживається у контексті неможливості об-
меження вказаного права, це не є коректним, бо і національні 
законодавства, і чинні міжнародні договори та угоди, і доку-
менти міжнародного гуманітарного права допускають окремі 
винятки з цього права. З іншого боку, абсолютний характер 
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права на життя мав би означати, що ані норми законодавства, 
ані суспільно-правова практика не передбачають навіть мож-
ливості позбавлення людини життя.

Важливою сутнісною характеристикою права на життя є 
визнання його невід’ємності. Еволюція державно-правових 
теорій та зміна методологічних підходів дозволили залишити 
у минулому концепцію «октройованих», тобто дарованих дер-
жавою прав людини. Тому сучасне тлумачення невід’ємності 
права людини на життя підкреслює, що ніхто не дарує людині 
її право на життя, воно притаманне їй за самим фактом належ-
ності до людського роду. Таким чином, невід’ємність як сутніс-
на характеристика цього права визначає його природне поход-
ження, а значить — неможливість для держави та інших людей 
свавільно позбавити людину життя. 

 Унікальність права на життя проявляється саме в його 
невід’ємному та невідчужуваному характері, бо, на відміну від 
інших прав людини, воно є неподільним з самим суб’єктом, 
носієм права на життя. Немає права на життя — не існує і само-
го суб’єкта. Припинення цього права означає кінець існування 
і самої людини.

Всезагальність та універсальність права на життя апелю-
ють до спільних для всіх людей першозасад цього права, тобто 
таких сутнісних характеристик людини як представника виду 
Homo sapiens, які притаманні всім людям: обмеженість у часі 
та просторі, вразливість фізіологічної природи, необхідність 
підтримки гомеостазу, здатність існування тільки у певному 
природно-обумовленому середовищі, можливості самозахис-
ту тощо. Універсальність як сутнісна характеристика акцен-
тує увагу на недискримінаційному (за будь-якими ознаками) 
характері права на життя, підкреслює його правовий вплив на 
невизначене коло осіб.

Дещо вразливим видається висновок щодо постійного ха-
рактеру права людини на життя [3, 5]. Дійсно, постійний харак-
тер цього права має визначати державно-правові пріоритети, 
бути певною ціннісною константою у тому сенсі, що відмова від 
визнаного та проголошеного права на життя означає дегумані-
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зацію самого права. Але якщо провести порівняльно-правовий 
аналіз змісту права на життя у різні історичні епохи, навряд чи 
можна з впевненістю стверджувати, що протягом всього періо-
ду існування людства (або навіть протягом періоду визнання 
права людини на життя) зміст права на життя залишався нез-
мінним та постійним. 

Найбільш коректним видається виокремлення в структурі 
змісту права на життя статичних та динамічних елементів. 
Статичні елементи утворюють незмінне змістовне ядро цьо-
го суб’єктивного права, бо без них самого права на життя не 
існує (заборона свавільного позбавлення життя, можливість 
самозахисту та опору насильству та інші). Вони ґрунтуються 
на принципах визнання унікальності, антропної гідності та 
невід’ємності життя людини. Ці елементи мають неперехідне 
значення за будь-яких умов перетворень і змін людської при-
роди [4, 4].

 Динамічні елементи в структурі права на життя є рухомими 
складовими і змінюються від однієї історичної епохи до іншої, 
поступово розширюючи та збагачуючи зміст досліджуваного 
права. До них, зокрема, відносяться: можливість отримання 
кваліфікованої медичної допомоги, вимога жити у безпечному 
та нешкідливому природному середовищі, у недалекому май-
бутньому — можливість за допомогою новітніх медичних тех-
нологій покращувати власні біологічні можливості тощо. Фі-
лософсько-правовим підґрунтям визнання таких динамічних 
можливостей є гарантування та забезпечення простору свободи 
людини, її можливості змінювати себе. Навряд чи можна вва-
жати право на життя незмінним з огляду на сучасну супільно-
правову практику деяких держав, які вже легалізували евтана-
зію, включивши тим самим до переліку правових можливостей, 
що утворюють зміст права на життя, і можливість розпоряди-
тися власним життям.

Можна стверджувати, що саме поява нових можливостей — 
динамічних елементів в структурі права на життя, які пов’язані 
з бурхливим розвитком новітніх медичних технологій, спону-
кає до наукової дискусії щодо формування четвертого поколін-
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ня прав людини. Спектр правових можливостей, які науковці 
сьогодні асоціюють з останнім за часом формування поколін-
ням прав людини, достатньо строкатий: від безпосередньо «ме-
дичних» до соціальних. Так, російським науковцем В. Круссом 
ще у 2002 р. запропоновано виокремити та визначити як «сома-
тичні» (від грец. «soma» — тіло)» групу прав людини, що мають 
суцільно особистісний характер, «які засновані на фундамен-
тальній світоглядній упевненості у «праві» людини самостійно 
розпоряджатися своїм тілом: здійснювати його «модернізацію», 
«реставрацію» і навіть «фундаментальну реконструкцію», змі-
нювати функціональні можливості організму та розширюва-
ти їх техніко-агрегатним або медикаментозними засобами» 
[5, 43]. О. Аврамова та О. Жидкова пропонують до четвертого 
покоління прав людини віднести зміну статі, трансплантацію 
органів, клонування, використання віртуальної реальності, од-
ностатевих шлюбів, штучного запліднення, евтаназію, вільну 
від дитини сім’ю, незалежне від державного вручання життя [6, 
102].

Динамічність феномену права на життя, на нашу думку, не 
тільки виявляється у поступовому розширенні правових мож-
ливостей, що утворюють його зміст, а також спричиняє зміну 
методологічних акцентів у правовідносинах двох унікальних 
суб’єктів — людини і держави. Загальновідомою є характерис-
тика права людини на життя як права першого покоління, тобто 
«негативного права» — права, для реалізації якого не потрібні 
«позитивні дії» держави. Аналізуючи роль сучасної держави у 
реалізації фундаментальних прав та свобод, С. Шевчук спра-
ведливо зазначає, що у другій половині ХХ ст. позитивні 
обов’язки держави щодо реалізації позитивних прав стали ко-
респондувати й негативним правам, перетворюючи їх за своєю 
суттю у позитивні, тобто залежні від позитивних дій держави 
[7 , 57].

Саме такий підхід, заснований на концепції «позитивних 
обов’язків» (від англ. positive duties, obligations) держави щодо 
захисту та реалізації конвенційних (негативних) прав застосо-
вує Європейський суд з прав людини (далі — Євросуд) шля-
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хом еволюційного та динамічного тлумачення відповідних по-
ложень Конвенції про захист прав людини та основоположних 
свобод (далі — Конвенція) [7 , 57].

Аналіз створених Євросудом прецедентів щодо захисту пра-
ва на життя свідчить про наступні чинники, які враховуються 
при розгляді справ про порушення ст. 2 Конвенції (Право на 
життя) і слугують міжнародно-правовими орієнтирами для 
визначення державами-учасницями Конвенції змісту цього 
права. Серед них:

– право на життя передбачає обов’язок держави не тільки 
утримуватися від навмисного та незаконного позбавлен-
ня життя, але й вживати заходи для охорони життя тих, 
хто знаходиться під її юрисдикцією. «Органи влади не 
зробили всього, що розумно очікувалося від них для за-
побігання реальної та безпосередньої загрози життю, про 
яку вони знали чи повинні були знати» (справа «Osman 
v. the United Kingdom» (1998 р.)) [Цит. за: 8, 104]. Цей 
обов’язок держави не визначає конкретні засоби чи дії, 
єдиним критерієм є ефективність дій держави у кожному 
конкретному випадку. У той самий час, безсумнівним по-
рушенням державою права на життя є її бездіяльність;

– застосування сили державними органами (службами 
безпеки, поліцією та іншими) для захисту права на життя 
громадянина має бути «суворо пропорційне» досягнен-
ню цілей, визначених у підпунктах а) і в) ст. 2 Конвенції 
(позбавлення життя не розглядається як таке, що його 
вчинено на порушення цієї статті, якщо воно є наслідком 
виключно необхідного застосування сили: а) при захисті 
будь-якої особи від незаконного насильства; b) при здій-
сненні законного арешту або для запобігання втечі особи, 
яка законно тримається під вартою; с) при вчиненні пра-
вомірних дій для придушення заворушення або повстан-
ня» [9]). Оцінюючи це, Євросуд «звернув особливу увагу 
на чіткі інструкції, які були дані офіцерам: використову-
вати тільки пропорційну силу та відкривати вогонь лише 
тоді, коли життя Елсі Константіну чи коли власне жит-
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тя буде в небезпеці» (справа «Андроніку і Константіну 
проти Кіпру» («Andronicou and Constantinou v. Cyprus») 
(9.10.1997 р.) [10, 29]. Фактично, цим рішенням Євросуд 
включив до змісту права на життя можливість для особи, 
яка перебуває в ситуації загрози власному життю, вдати-
ся до необхідної оборони та позбавити життя нападника.

– непроведення органами державної влади ефективного, 
всебічного і неупередженого офіційного розслідування 
обставин смерті людини, яка сталася внаслідок засто-
сування сили до останньої, а особливо — особами, які 
діють від імені держави, теж становить порушення ст. 2 
Конвенції. З точки зору Євросуду, якщо Уряд не може 
пояснити причини непроведення ефективного розсліду-
вання обставин насильницької смерті особи, то він тим 
самим не виконує свого важливого обов’язку — захищати 
право на життя, закріплене у ст.2 Конвенції (рішення у 
справі «Велікова проти Болгарії» («Velikova v. Bulgaria») 
(18.05.2000 р.) [11] та рішення у справі «Мак-Канн та 
інші проти Сполученого Королівства» («McCan and Others 
v. the United Kingdom») (27.09.1995 р.)) [8, 110];

– відповідальність за будь-які ушкодження, отримані 
під час перебування під вартою, покладається на держа-
ву. У випадку, коли під варту взято здорову людину і 
вона померла, органи влади несуть особливо сувору від-
повідальність за поводження з нею. Тягар доказування 
лежить на органах влади, які мають надати задовільні й 
переконливі пояснення причин смерті (справа «Salman v. 
Turkey» (2000 р.)). [12]; 

– фізичне жорстоке поводження державних службовців, 
яке не призвело до смерті, може становити порушен-
ня ст. 2 Конвенції лише за особливих обставин. Майже 
у всіх випадках, коли особи зазнавали насильства чи 
жорстокого поводження з боку поліції або солдатів, їхні 
скарги все ж таки підпадали під сферу застосування ст. 3 
(Заборона катувань). Суд нагадав, що А. Ільхан зазнав 
ушкодження мозку внаслідок принаймні одного удару 
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по голові прикладом рушниці, завданого жандармами, 
яким було наказано затримати його під час операції і які, 
знайшовши його у схованці, били його і стусали ногами. 
Отже, тяжкість отриманих ним тілесних ушкоджень, які 
призвели до незворотної мозкової травми, не викликає 
сумніву. Однак обставини цієї справи не схилили Євро-
суд до думки, що використання жандармами сили під час 
затримання Ільхана мало такий характер чи було такого 
ступеня, щоб можна було говорити про порушення ст. 2. 
Проте далі Євросуд розглянув ці аспекти у контексті ст. 3 
(справа «Ільхан проти Туреччини» («Ilhan v. Turkey») 
(27.06.2000 р.)) [13];

– відсутність адекватної медичної допомоги особі, яка та-
кої допомоги потребувала, протягом тривалого часу Єв-
росуд кваліфікував як піддання особи катуванням (тобто 
порушення ст. 3 Конвенції, а не порушення ст. 2 — право 
на життя). Незважаючи на видимі тілесні ушкодження 
на голові та явні ускладнення здатності ходити і розмо-
вляти, А. Ільхана доправили до лікарні з 36-годинною за-
тримкою. Виходячи з тяжкості жорстокого поводження, 
якого зазнав Ільхан, та супутніх обставин, враховуючи 
значний проміжок часу, що минув до надання належної 
медичної допомоги, Євросуд визнав, що потерпілий за-
знав надзвичайно тяжких і нестерпних страждань, через 
що таке поводження можна характеризувати як катуван-
ня (справа «Ільхан проти Туреччини» («Ilhan v. Turkey») 
(27.06.2000 р.) [13]. У той же час Євросуд постійно 
розширює межі застосування ст. 2 Конвенції (у справі 
«Guerra and Others v. Italy» двоє суддів висловилися за те, 
щоб розглядати право на захист здоров’я та фізичної не-
доторканості як такі, що підлягають захисту за ст.2 Кон-
венції) [Цит. за: 8, 112].

Розширене тлумачення змісту права на життя мало місце 
також і в іншому рішенні Євросуду, коли порушення ст. 2 Кон-
венції було пов’язано з завданням істотної шкоди здоров’ю. 
Так, у рішенні, ухваленому 27.06.2006 р. у справі «Биржиковсь-
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кий проти Польщі», Євросуд постановив, що мало місце пору-
шення ст. 2 Конвенції, яке виявилось у відсутності належного 
розслідування обставин смерті дружини заявника та істотного 
погіршення здоров’я його сина. Обставини справи свідчили, 
що під час пологів дружині заявника було вирішено робити ке-
сарів розтин, їй зробили ін’єкцію, після чого вона впала в кому. 
Діагностичні прилади показували, що у дитини виявляються 
серцеві проблеми. Спроби повернути хвору до свідомості не 
вдавалися. Тоді дружину заявника перевезли у відділення ін-
тенсивної терапії, де вона і померла. У новонародженого сина 
заявника відразу виявилися проблеми з серцем, а також уск-
ладнення неврологічного характеру. 

У справі «Биржиковський проти Польщі» Євросуд наголо-
сив на необхідності швидкого вирішення справ, які стосуються 
смерті особи в медичних установах. Помилки, допущені мед-
працівниками, мають швидко з’ясовуватись. Далі ця інфор-
мація має невідкладно розповсюджуватися серед персоналу 
медичної установи загалом, аби не допустити повторення нега-
тивного досвіду в майбутньому, а відтак гарантувати пацієнтам 
надання якісніших медичних послуг [14].

Як зазначає С. Шевчук, останнім часом зберігається тенден-
ція застосування концепції позитивних обов’язків держави за 
ст. 2 Конвенції не тільки у контексті ефективного державно-
го розслідування злочинів проти життя та аналізу відповідної 
діяльності судових та правоохоронних органів, але й її поши-
рення на інші сфери, зокрема на техногенні та екологічні катас-
трофи, наслідком яких була загибель людей [7, 61].

 Так, рішенням Палати Євросуду у справі «Онер’їлдіз про-
ти Туреччини» (18.06.2002 р.) було визнано порушення ст. 2 
Конвенції на підставі недбальства органів влади і доведення 
факту наявності причинного зв’язку між їхнім недбальством 
та нещасним випадком (на смітнику стався вибух метану, що 
спричинив обвалення груди сміття на одинадцять будівель, 
які знаходилися під нею, зокрема й на будівлю заявника, який 
втратив дев’ятьох членів своєї сім’ї). Євросуд встановив, що 
хоча національні органи влади не спонукали заявника споруд-
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жувати житло біля смітника, проте й не відмовляли його від 
цього. Також Євросуд встановив, що адміністративним орга-
нам було відомо або вони повинні були знати про реальну не-
безпеку населенню тих чи інших нетряних районів і що вони не 
спромоглися виправити ситуацію і не зробили всього того, що 
достатньою мірою повинні були зробити для уникнення цієї 
небезпеки. Крім того, вони не виконали свого обов’язку поін-
формувати населення нетрів про небезпеку [15]. 

Важливо відзначити, що хоча п. 1 ст. 2 Конвенції прямо вка-
зує, що «право кожного на життя охороняється законом. Ніко-
го не може бути умисно позбавлено життя інакше, ніж на вико-
нання вироку суду, винесеного після визнання його винним у 
вчиненні злочину, за який законом передбачено таке покаран-
ня», дискусії щодо можливості застосування смертної кари як 
покарання без загрози порушення ст. 2 Конвенції не вщухають 
ще й досі. Так, рішенням Палати Євросуду у справі «Оджалан 
проти Туреччини» (12.03.2003 р.) одноголосно було постанов-
лено, що порушення ст. 2 Конвенції допущено не було; одного-
лосно, що застосування покарання у вигляді смертної кари не 
становило порушення ст. 3 (заборона жорстокого поводження); 
та шістьма голосами проти одного, що призначення покарання 
у вигляді смертної кари на підставі несправедливого судового 
розгляду становило порушення статті 3. У цьому рішенні Єв-
росуд знову наголосив, що «Конвенцію необхідно тлумачити, 
беручи до уваги увесь її текст, і що ст. 3 необхідно тлумачити 
в узгодженості з положеннями ст. 2. Якщо ст. 2 тлумачити як 
таку, що дозволяє смертну кару, всупереч майже повсюдному 
скасуванню такого покарання в Європі, тоді ст. 3 не можна тлу-
мачити як таку, що забороняє смертну кару, оскільки це анулю-
вало б чітко сформульоване положення п. 1 ст. 2» [16]. 

На думку Євросуду, «зміни, які на сьогодні відбулися в цій 
сфері, дають підстави вважати, що держави вже погодилися — 
про що свідчить їхня практика — змінити друге речення в п. 1 ст. 
2, оскільки воно дозволяє застосування смертної кари в мирний 
час. З огляду на це можна також стверджувати, що виконання 
смертної кари може вважатися нелюдським чи таким, що при-
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нижує гідність, покаранням, не сумісним з вимогами ст. 3. Од-
нак формулювати будь-який переконливий висновок стосовно 
цього питання необхідності немає, оскільки він суперечитиме 
Конвенції (навіть у разі тлумачення ст. 2 як положення, яке й 
досі дозволяє застосування смертної кари), якщо цей висновок 
потребується як підстава для виконання смертної кари після 
несправедливого судового розгляду. Навіть якщо вважати, що 
стаття 2 дозволяє застосування смертної кари, свавільне поз-
бавлення життя, згідно з вироком про смертну кару, заборо-
нено. Це випливає з тієї вимоги, що «право кожного на життя 
охороняється законом». Згідно з Конвенцією, свавільне рішен-
ня не може бути законним. …Якщо брати до уваги відмову де-
ржав-учасниць Конвенції від застосування смертної кари, яку 
вони вже не вважають виправданою мірою покарання в умовах 
демократичного суспільства, саме її призначення за таких умов 
слід оцінювати як форму нелюдського поводження» [16]. 

В контексті визначення меж права людини на життя зна-
ковим видається рішення Євросуду у справі «Претті про-
ти Сполученого Королівства» («Pretty v. the United Kingdom» 
(29.04.2002 р.)). Тяжкохвора заявниця Д.Претті наполягала на 
необхідності гарантування для її чоловіка свободи від кримі-
нального переслідування на той випадок, якщо він допомо-
же їй піти з життя (вона через прогресуючу хворобу була не 
спроможна зробити це самотужки). У рішенні Євросуду було 
зазначено, що «Суд не переконаний, що «право на життя», га-
рантоване ст.2 Конвенції, може тлумачитися в негативному ас-
пекті…Ст.2…не стосується якості життя чи вибору особою того, 
що робити з її чи його життям. Ст. 2 не може, без викривлення 
змісту, тлумачитися як така, що надає діаметрально протилеж-
не право, а саме — право померти; вона також не може створю-
вати право на самовизначення в розумінні надання особі права 
вибору смерті замість життя» [Цит. за: 8, 114].

Не менш значущим для тлумачення сутності права на жит-
тя у сенсі ст.2 Конвенції є справа «Во проти Франції» (Vo v. 
France) (08.07.2004 р.)), у якій, посилаючись на ст. 2 Конвенції, 
заявниця скаржилась на відмову державних органів кваліфіку-
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вати позбавлення життя її ненародженої дитини як вбивство 
через необережність, Євросуд зазначив, що питання про поча-
ток права на життя слід вирішувати на національному рівні в 
кожній окремій державі: по-перше, тому, що це питання не ви-
рішено у законодавстві багатьох держав — учасниць Європей-
ської конвенції і, по-друге, тому, що немає єдиної європейської 
позиції серед науковців щодо початку життя та його правового 
поняття. Суд визначив, що в Європі не існує консенсусу щодо 
природи та статусу ембріона (людини). Суд переконаний, що 
нині неможливо дати абстракту відповідь на питання про те, чи 
є ненароджена дитина «особистістю» у змісті ст.2 Європейсь-
кої конвенції з прав людини [3, 127].

Фактично тотожну позицію щодо статусу ембріона зайняв 
Євросуд при розгляді справи «Еванс проти Сполученого Ко-
ролівства». У рішенні, ухваленому 7.03.2006 р., Євросуд поста-
новив, що не було порушено ст. 2 Конвенції. Заявниця п. Еванс 
скаржилася, що вимога згоди батька запліднених яйцеклітин 
(яку останній відкликав після припинення стосунків з заявни-
цею) на продовження зберігання та імплантацію цих яйцеклі-
тин порушувала її права відповідно до ст. 8 та ст. 14 Конвенції, 
а також право ембріона на життя відповідно до ст. 2 Конвен-
ції. Євросуд нагадав, що питання про те, коли виникає право 
на життя у людської істоти, входить до сфери оцінювання де-
ржави. Відповідно до законодавства Сполученого Королівства 
ембріон не має незалежних прав чи інтересів і не може претен-
дувати — як і від його імені ніхто не може претендувати — на те, 
аби мати право на життя відповідно до ст. 2 Конвенції. 

Євросуд вказав, що на міжнародному рівні не було єдності у 
регулюванні лікування шляхом штучного запліднення та у ви-
користанні ембріонів, створених у результаті такого лікування. 
Сполучене Королівство було не єдиною державою — членом 
Ради Європи, яка надавала право кожній зі сторін штучного 
запліднення відмовитися від своєї згоди на проведення такого 
запліднення на будь-якій його стадії аж до моменту імпланта-
ції ембріона. Оскільки використання штучного запліднення 
торкається делікатних моральних та етичних питань на фоні 
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швидкого розвитку медицини та науки в цілому, та оскільки 
питання, порушені у справі, стосуються тих сфер, у яких не 
було однакового спільного підходу в межах Європи, Євросуд 
вважає, що межі оцінки, надані тут державі, повинні бути на-
стільки широкими, аби охоплювати як її рішення втручатися 
у цю сферу, так і, у разі такого втручання, встановити детальне 
регулювання цих питань задля досягнення балансу приватних 
та публічних інтересів [17]. 

Вважаємо, що при вирішенні складного питання про момент 
виникнення права на життя немає і не може бути догматичних 
та спрощених рішень. Без перебільшень можна сказати, що 
внутрішньоутробний період існування та розвитку людської 
істоти є передумовою її існування після народження, а тому 
має бути захищений правом так само, як і життя людини після 
народження на будь-якій його стадії. Нами було запропонова-
но систему принципів правового захисту життя людини з мо-
менту запліднення [18].

Дослідження меж та сутності права людини на життя дозво-
ляють стверджувати, що дискусійними залишаються проблеми 
не тільки щодо визначення часових меж досліджуваного пра-
ва (тобто моменти виникнення та припинення цього права), а 
й змістовні можливості, які безпосередньо утворюють право 
людини на життя. Якщо говорити про право на життя у його 
широкому розумінні — тобто право на вітальне, соціальне та 
духовне існування, межі права на життя біосоціодуховної істо-
ти — людини варто було б розширити до моменту запліднен-
ня. Але таке тлумачення моменту виникнення права на життя 
мало б логічним наслідком обов’язок держави криміналізувати 
штучне переривання вагітності на будь-якому терміні та на-
штовхнулося б на значний опір прихильників ліберального ви-
рішення проблеми абортів.

Важливо підкреслити, що принципи тлумачення змісту ст. 2 
Конвенції (право на життя), які застосовує Євросуд, свідчать, з 
одного боку, про постійну тенденцію до розширеного тлумачен-
ня змісту права на життя (а значить — надання законодавчій та 
правозастосовній практиці держав-учасниць Конвенції певних 
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методологічних орієнтирів), а з іншого боку — вказані принци-
пи враховують суверенні права держав-учасниць саме на рівні 
національних законодавств визначити найбільш проблемні ас-
пекти сутності та меж права людини на життя. Тому доцільним 
видається формулювання ст. 27 Конституції України наступ-
ним чином: «Право кожної людини на життя визнається та за-
хищається з моменту запліднення».

З урахуванням всього зазначеного вище вважаємо, що до 
системи ознак права на життя поряд з його багатоаспектністю 
варто віднести: значущість цього права, фундаментальність, уні-
версальність, високу ступінь захищеності, наявність специфіч-
ного неподільного з самим суб’єктом об’єкту, невід’ємність, 
пріоритетність, особливий механізм реалізації, неможливість 
правонаступництва, неоновлюваність, сталість, всезагальність, 
індивідуальний і недискримінаційний характер, абсолютність 
(необмежене коло суб’єктів зобов’язано поважати та не пору-
шувати вказане право). Концепція «позитивних обов’язків» 
держави щодо захисту та реалізації права на життя, яку засто-
совує Євросуд, дозволяє говорити про динамічний та рухли-
вий характер змістовних можливостей, пов’язаних з умовами 
реалізації вказаного права. 

На нашу думку, подальші дослідження сутнісних характе-
ристик, меж та змісту права людини на життя пов’язані з на-
ступними науково-практичними завданнями: 1) «з позицій 
потребового підходу… більш переконливо аргументувати тер-
мінологічні позначення кожного з прав людини» [19, 22]; 2) з 
урахуванням вітчизняної та міжнародно-правової правозасто-
совної практики переглянути існуючі підходи щодо класифіка-
цій прав людини (де право на життя ще й досі визначається як 
фізичне, фізіологічне); 3) розробити концепцію суб’єкта права. 
Як вказує В.Буткевич, «практика Європейського суду з прав 
людини не лише визнає фізичну особу суб’єктом міжнародного 
права, а й дає чітку відповідь на всі заперечення, що їх вису-
вають противники такої правосуб’єктності» [20, 51]. Водночас 
О. Тарасов зазначає, що, враховуючи, що неможливо розроби-
ти концепцію суб’єкта міжнародного права за відсутності за-



790

Європейський суд з прав людини. Судова практика

гальної теорії суб’єкта права, видається необхідним завчасно 
закласти теоретико-методологічні основи правової персоно-
логії. Одну з основних задач правової персонології цей дослід-
ник вбачає у боротьбі з такими підходами у правознавстві, які 
слугують виправданням для перетворення людини з суб’єкта в 
об’єкт права [21, 176, 181]; 4) вивчати прецеденти та принципи 
правозастосування Європейського суду з прав людини, дина-
мізм та гнучкість яких дозволяють Євросуду адекватно реагу-
вати на зміни суспільно-правової практики та водночас ефек-
тивно захищати права людини, передбачені Конвенцією.
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Рогова О. Г. Право на життя: загальнотеоретичний аналіз

Анотація. У статті фокусується увага на загальнотеоретично-
му аналізі права на життя. З’ясовано та теоретично обґрунтовано 
загальні характеристики права на життя. Проаналізовані певні рі-
шення та принципи діяльності Європейського суду з прав людини 
як джерело національного права.

Ключові слова: право людини на життя, сутність права люди-
ни на життя, Європейський суд з прав людини, усталена судова 
практика.

Рогова Е. Г. Право на жизнь: общетеоретический анализ

Аннотация. В статье сфокусировано внимание на общетео-
ретическом анализе права на жизнь. Определены и теоретически 
обоснованы общие характеристики права человека на жизнь. Про-
анализированы некоторые решения и принципы деятельности Ев-
ропейского суда по правам человека как источник национального 
права.

Ключевые слова: право человека на жизнь, сущность права че-
ловека на жизнь, Европейский суд по правам человека, устоявша-
яся судебная практика.
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Rogova O. Right to life: general theoretical analysis

Annotation. The article focuses on general theoretical analysis of 
right to life. General characteristics of human right to life are pointed 
out and theoretically grounded. Certain decisions and principles of the 
Europen Court’s case-law as a source of national law are shown.

Key words: human right to life, essence of right to life, European 
court of human rights, case-law.
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ПРАВО НА ЖИТТЯ 
У ПРАКТИЦІ СТРАСБУРЗЬКОГО СУДУ

Т. ДУДАШ 

кандидат юридичних наук, 
асистент кафедри теорії 
та філософії права 
(Львівский національний універ-
ситет імені Івана Франка) 

Зміст та межі права на життя у практиці Європейського 
суду з прав людини (далі — Суд). Стаття 2 Конвенції про за-
хист прав людини і основоположних свобод (далі — Конвен-
ція), що передбачає право кожної людини на життя, має особ-
ливий статус з-поміж інших положень Конвенції. Вона тісно 
пов’язана зі ст. 3 Конвенції, оскільки вони разом захищають 
одну з основоположних цінностей демократичних держав Ради 
Європи. Тому тлумачення ст. 2 Конвенції повинно бути чітким 
(див. рішення Суду у справі «McCann v. the United Kingdom» 
від 27.09.1995 р.)

Проте право на життя не є абсолютним на відміну від за-
борони катування, передбаченої ст. 3 Конвенції. Винятком з 
права на життя є смертна кара, а тому ст. 2 тлумачиться Су-
дом у зв’язці з п. 1 ст. 2 Протоколу № 6 до Конвенції, який пе-
редбачає скасування смертної кари [2, 173]. Крім того, у ст. 15 
Конвенції міститься положення про неможливість відступу від 
зобов’язань, передбачених Конвенцією, «під час війни або іншої 
надзвичайної ситуації у державі, яка загрожує життю нації», 
окрім випадків смерті внаслідок правомірних воєнних дій. 
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Незважаючи на особливе місце права на життя з-поміж ін-
ших положень Конвенції, його межі не є визначеними у текс-
ті самої Конвенції. Проте Суд у своїй практиці неодноразово 
висловлювався стосовно питань про початок права на життя та 
його зникнення. Стосовно виникнення цього права національ-
не законодавство держав-учасниць Конвенції закріплює різні 
позиції: від надання жінці права самостійно вирішити питання 
про аборт — до заборони абортів. 

У справі «Paton v. the United Kingdom» (1980 р.) Європейсь-
ка комісія з прав людини (далі — Комісія) вказала, що штучне 
переривання вагітності тривалістю десять тижнів з метою за-
хисту фізичного чи психічного здоров’я вагітної жінки за за-
конодавством Сполученого Королівства не є порушенням ст. 2 
Конвенції. Комісія також стверджувала, що у ст. 2 Конвенції 
не визнається абсолютне право на життя ненародженої дити-
ни. Проте Комісія залишила відкритим суперечливе питання 
про те, чи ст. 2 Конвенції не захищає ненароджену дитину вза-
галі або ж чи зародок має право на життя, яке може піддаватися 
певним обмеженням, одним з яких (про який і йшлося у цій 
справі) був захист здоров’я вагітної жінки. 

Позиція Комісії була нею уточнена, а точніше змінена у 
справі «Н v. Norway» (1992 р.). У цій справі законне перери-
вання вагітності на 14 тижні з тих мотивів, що вагітність та на-
родження дитини можуть поставити жінку у складну життєву 
ситуацію, визнавалося таким, що не суперечить ст. 2 Конвен-
ції. Обставини справи Н. відрізнялися від справи Paton тим, 
що переривання вагітності було здійснено на більш пізньому 
строці вагітності, а також тим, що його мотиви були радше со-
ціальними, аніж медичними. Комісія зазначила, що обмежен-
ня, передбачені як другим реченням ч. 1, так і ч. 2 ст. 2, за своєю 
природою є такими, що стосуються лише народжених осіб і не 
можуть застосовуватися щодо дитини, яка повинна народи-
тися. Хоча ключем до рішення Комісії у справі «Н v. Norway» 
було розуміння того, що національне законодавство держав — 
учасниць Конвенції з питання абортів значно відрізняється. 
З огляду на це держави повинні володіти значною свободою 
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розсуду у цих питаннях. Завдання конвенційних органів по-
лягає у тому, аби встановити, чи держави не перевищили межі 
такого розсуду. Норвегія, на думку Комісії, їх не перевищила. 
Проте залишається незрозумілим, чи Комісія дійшла б такого 
ж висновку у разі, якби закон, який надає вагітній жінці право 
на переривання вагітності строком до 12 тижнів, не відповідав 
вимогам закону у розумінні Конвенції. Втім у цій же справі 
Комісія зазначила, що у разі, якщо знову доведеться вирішува-
ти питання про те, чи ст. 2 Конвенції захищає право на життя 
ненародженої дитини, «не слід виключити того, що за певних 
умов можна надати захист ненародженій дитині»; проте такі 
умови залишилися неуточненими. В цілому ж підстави для пе-
реривання вагітності, визнані відповідними Конвенції у справі 
«Н v. Norway», є дуже широкими і такими, що можуть охопити 
багато життєвих ситуацій [4, 43]. 

У рішенні у більш пізній справі «Vo v. France» від 08.07.2004 р. 
Суд підтримав позицію Комісії у справі «Н v. Norway», додав-
ши що «потенціал і здатність ембріона людини стати людиною 
вимагають його захисту в ім’я людської гідності, однак це не 
вимагає розглядати його як людину, котрій належить право на 
життя у сенсі ст. 2 Конвенції». На думку Суду, право ембріона 
на життя явно обмежене правами та інтересами матері.

Відтак, вирішення питання про те, коли ж починається жит-
тя людини віддається на розсуд держав — учасниць Конвенції з 
огляду на те, що їх відповідь на нього є неоднозначною, а також 
оскільки у межах держав Ради Європи поки що немає консен-
сусу щодо наукового та юридичного визначення моменту ви-
никнення життя.

Закінчення життя людини у контексті Конвенції пов’язується 
і з проблемою евтаназії. Вперше це питання виникло ще перед 
Комісією у 1993 р. у справі «Widmer v. Switzerland». У цій справі 
Комісія вказала, що ст. 2 Конвенції не вимагає криміналізації 
пасивної евтаназії, тобто встановлення кримінальної відпові-
дальності за ненадання лікування смертельно хворій людині. 
Кардинально протилежною є відповідь на питання про від-
повідність ст. 2 Конвенції акту активної евтаназії. Важливою у 
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цьому випадку є згода пацієнта на евтаназію. Зі ст. 2 Конвенції 
не випливає обов’язок держави законодавчо заборонити евта-
назію на прохання пацієнта. У питанні про легалізацію евта-
назії, так само як й у питанні абортів, саме державі надається 
значна свобода розсуду (margin of appreciation). 

Питання про право людини самостійно завершити своє 
життя виникло у контексті ст. 2 Конвенції у справі «Pretty v. the 
United Kingdom» від 29.04.2002 р., у якій заявниця скаржилася 
на порушення права на життя через відмову їй органів влади 
Сполученого Королівства в евтаназії за наявності відповідних 
медичних показів для цього. Проте Суд відмовився визнавати 
порушення права на життя у цьому випадку, оскільки «ст. 2 без 
викривлення змісту не може тлумачитися як така, що надає 
діаметрально протилежне право — право померти. Тому жодне 
право на смерть, чи то від рук третьої особи, чи за допомогою 
держави, не може випливати зі ст. 2 Конвенції. Підтверджен-
ням цього є й Рекомендація 1418 ПАРЄ». Тому Суд, збалан-
совуючи суспільний інтерес щодо збереження життя людей та 
особисту свободу людини, віддав перевагу першому. 

Обов’язки держави, що випливають зі ст. 2 Конвенції. 
Протягом багатьох років поширеним було таке тлумачення 
ст. 2, згідно з яким вона, окрім дозволу на застосування смерт-
ної кари, визначає й інші обставини, за яких представники дер-
жави мають або не мають права на легітимне вбивство. Інакше 
кажучи, вона дає відповідь на запитання про те, за яких обста-
вин представники держави (наприклад, поліція) можуть для 
забезпечення правопорядку застосовувати таку силу, котра 
призводить до летальних наслідків. Зі статті 2 випливають такі 
обов’язки держави: негативний — не вбивати; позитивний — за-
хищати право людини на життя; процесуальний — вживати пев-
них заходів у разі смерті людини. Як зазначають окремі автори, 
новацією практики Суду останніх років є готовність поєднати 
порушення ст. 2 та ст. 14 Конвенції, яка забороняє дискримі-
націю при користуванні правами, передбаченими Конвенцією 
(див., наприклад, рішення Суду у справі «Nachova v. Bulgaria» 
від 26.02.2004 р.). Розглянемо ці обов’язки детальніше. 
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Негативний обов’язок. Державні органи та посадовці не мо-
жуть позбавляти людину життя, за винятком ситуації, коли це 
є абсолютно необхідним. У ч. 2 ст. 2 уточнюються цілі, задля 
яких можна застосовувати «летальну» силу (силу, яка може 
спричинити смерть). Стаття 2 також встановлює стандарт ви-
няткової необхідності, до якого потрібно звертатися при визна-
ченні того, наскільки застосування сили було виправданим за 
Конвенцією. Основним контекстом, у якому виникає питання 
правомірності застосування сили, включаючи й летальну, є за-
безпечення правопорядку. У трьох підпунктах ч. 2 ст. 2 Конвен-
ції описано ситуації, в яких застосування сили, у тому числі ле-
тальної, може бути виправданим за умови, якщо за конкретних 
обставин її застосування не становило «абсолютну необхід-
ність». Ці підпункти стосуються самооборони та захисту інших 
осіб від незаконного насильства; арешту або запобігання втечі 
особи під час затримання на законних підставах; правомірного 
придушення заворушення чи повстання. 

Відтак, застосування летальної сили може бути виправда-
не у разі, якщо існує ризик для життя іншої особи або коли її 
життя перебуває у небезпеці через загрозу завдання шкоди. 
Тому застосування летальної сили для припинення можливих 
злочинів у майбутньому не буде становити «абсолютну необ-
хідність». Так само і застосування летальної сили не буде вип-
равданим у разі захисту власності. Незрозумілим залишається 
те, чи буде вважатися обґрунтованим з точки зору Конвенції 
позбавлення життя особи, яка прагне зґвалтувати іншу особу 
[1, 18]. 

Стаття 2 Конвенції охоплює як навмисне вбивство, так і 
ситуації, коли допускається застосування сили, що здатна не-
умисно спричинити смерть. Хоча у справі «Stewart v. the United 
Kingdom» (1984 р.) Суд вказав, що ч. 2 ст. 2 Конвенції визна-
чає в першу чергу не ті випадки, в яких допускається навмисне 
позбавлення життя, а ті ситуації, у яких допускається застосу-
вання сили, що здатна спричинити смерть (летальної сили). 
У цій же справі Суд вказав, що застосування сили повинно 
бути виключним і домірним до вимог публічного порядку, які 
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послугували мотивом для такого застосування. Щоб оцінити, 
чи застосування такої сили є домірним, слід, на думку Суду, 
врахувати 1) характер цілі, що ставиться, 2) ступінь небезпеки 
для життя та фізичної недоторканності людини у конкретній 
ситуації та 3) ризик, якому піддається жертва у результаті 
застосування сили. Потрібно також враховувати 4) усі обста-
вини смерті. 

Так, застосування летальної сили (зокрема для захисту будь-
якої особи) вважається таким, що не порушує ст. 2 Конвенції, 
якщо було дотримано пропорційність між метою та засобом її 
досягнення, яка проявляється через абсолютну необхідність 
застосування летальної сили (див., наприклад, рішення Суду 
у справі «Diaz Ruano v. Spain» від 26.04.1994 р.). При цьому на-
явність чи відсутність «абсолютної необхідності» оцінюється 
у кожній конкретній справі залежно від конкретних обставин. 
Так, Суд не вбачає абсолютної необхідності у застосуванні ле-
тальної сили з метою придушення заворушення, у результаті 
якого загинув випадковий перехожий, котрий не брав участі у 
заворушенні. Суд мотивує це тим, що застосування зброї у цьо-
му випадку відбулося без відповідного наказу, а відтак не було 
законним (справа «X v. Belgium» від 10.03.1981р.).

Відтак, практика Суду ставить застосування летальної 
сили у певні рамки. У рішенні у справі «McCann and Others v. 
the United Kingdom» від 27.09.1995 р. Суд наче би підсумував 
практику розгляду справ про застосування летальної сили, 
визначивши основні принципи тлумачення ст. 2 у цьому кон-
тексті. 

1) Тлумачення ч. 2 ст. 2 Конвенції повинно бути обмежу-
вальним, оскільки це одна з основних статей Конвенції. 

2) Застосування летальної сили повинно бути «абсолютно 
необхідним», як це вказано у ч. 2 ст. 2 Конвенції, а тому слід 
проводити більш сувору та прискіпливу, ніж зазвичай, пере-
вірку того, чи є дії держави «необхідними у демократичному 
суспільстві» відповідно до ч. 2 ст. 8–11 Конвенції. Зокрема, 
застосування сили повинно бути суворо домірним до цілей, 
викладених у пунктах «a», «b» і «c» ч. 2 ст. 2 Конвенції.



800

Європейський суд з прав людини. Судова практика

3) З огляду на важливість цієї норми Суд повинен при роз-
гляді конкретної справи піддати дуже детальному вивченню 
випадки позбавлення життя, особливо у разі, якщо сила, що 
здатна спричинити смерть, застосовується умисно. 

4) При цьому слід враховувати не лише дії представників 
держави, котрі реально застосовують смертоносну силу, але й 
усі супутні обставини, включаючи такі питання як планування 
можливих дій та контроль за ними. 

5) Суд вважає, що застосування сили представниками держа-
ви для досягнення однієї з цілей, вказаних у ч. 2 ст. 2 Конвенції, 
може бути виправданим відповідно до цієї статті Конвенції у 
тих випадках, коли воно базується на щирому переконанні, яке 
може вважатися правильним на момент вчинення дії, але зго-
дом виявляється помилковим. Вирішити інакше означало би 
покласти надмірну відповідальність на державу та працівників 
правоохоронних органів під час виконання ними обов’язків і 
навіть поставити у небезпеку їхнє життя та життя інших лю-
дей.

Наявність порушення ст. 2 Конвенції через невиконання не-
гативного обов’язку держави було визнано Судом у рішенні у 
справі «Mikhalkova and Others v. Ukraine» від 13.01.2011р. з ог-
ляду на те, що Уряд не спромігся виконати обов’язок із доказу-
вання обставин смерті потерпілого, яка сталася під час доправ-
лення його до витверезника. Тому Суд визнав правдоподібною 
версію заявниці щодо обставин загибелі потерпілого, зокрема 
те, що у результаті побиття потерпілого працівниками міліції 
він отримав травми, які призвели до його смерті. 

Позитивний обов’язок держави за ст. 2 Конвенції — захища-
ти право людини на життя через встановлення законодавчих 
положень — полягає у вжитті певних заходів для забезпечення 
ефективного здійснення права на життя особами, що знахо-
дяться під юрисдикцією держави [3, 25]. Насамперед держава 
повинна встановлювати законодавчі положення, які б захища-
ли життя людини, а відтак встановлювати відповідальність за 
незаконне позбавлення людини життя. Вид (кримінальна чи 
цивільна) та ступінь такої відповідальності не конкретизуєть-
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ся ні Конвенцією, ні Судом. Адже принцип пропорційності 
вимагає, аби різна відповідальність встановлювалася за необе-
режне позбавлення життя у результаті необережного керуван-
ня транспортним засобом та у разі навмисного отруєння. За 
загальним правилом, кримінальна відповідальність повинна 
встановлюватися за умисне позбавлення людини життя. Проте 
у будь-якому разі закони, спрямовані на захист життя люди-
ни, мають бути сформульованими достатньо чітко і зрозуміло, 
аби громадяни могли самостійно регулювати свою поведінку 
(рішення Суду у справі «Sunday Times v. the United Kingdom» 
від 26.04.1979 р., яке стосується тлумачення поняття «закон» 
у ст. 10 Конвенції). У справі «W v. the United Kingdom» від 
08.07.1987 р. Суд вказав, що відповідальність за позбавлення 
життя повинна поширюватися на дії як приватних осіб, так і 
осіб, котрі діють від імені держави.

Позитивний обов’язок захищати право на життя шляхом 
встановлення законодавчих положень включає й ефективне ви-
конання законів. Відповідно на державу покладається обов’язок 
вживати обґрунтованих заходів для запобігання неправомірно-
го позбавлення життя через діяльність відповідних державних 
органів. Проте цей обов’язок держави має певні межі. Так, ще у 
1973 р. Суд у справі «X v. Ireland» зазначив, що ст. 2 Конвенції не 
може тлумачитися як така, що покладає на державу обов’язок 
захищати людину протягом невизначеного періоду. Той факт, 
що на певній території відбуваються вбивства, автоматично 
не означає наявність порушення ст. 2 Конвенції. Адже зі ст. 2 
Конвенції не випливає обов’язок держави виключити будь-
яке потенційне насильство проти людини (справа «W v. the 
United Kingdom» від 08.07.1987 р.). У справі «Osman and Osman 
v. the United Kingdom» (2000 р.) Суд зазначив, що позитивний 
обов’язок захищати життя людини виникає у разі, коли орга-
ни влади знали чи повинні були знати про реальний та прямий 
ризик для життя певної особи чи групи осіб, викликаний зло-
чинними діями третіх осіб, і вони не змогли вжити заходів у 
межах їх компетенції, які б допомогли уникнути цього ризику. 
На заявника покладається тягар доказування того, що органи 
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влади не зробили того, що від них можна було очікувати, для 
уникнення цього реального та прямого ризику для життя, про 
який вони знали чи повинні були знати. За аналогічних обста-
вин Суд визнав державу винною за невиконання нею позитив-
ного обов’язку із захисту життя журналіста, якого було вбито 
через декілька місяців після звернення до поліції за захистом 
(рішення Суду у справі «Kilic v. Turkey» від 28.03.2000 р.). 

До позитивних обов’язків держави, що випливають зі ст. 2 
Конвенції, входить її і обов’язок забезпечити право на життя, 
закріплюючи ефективні кримінально-правові положення для 
припинення здійснення злочинів проти особи, що підтриму-
ються державним апаратом, створеним для запобігання, пере-
пинення і покарання за порушення вказаних положень. Це пра-
вило також поширюється, за певних умов, на обов’язок органів 
влади щодо вжиття оперативних попереджувальних заходів із 
захисту особи чи осіб, життя яких знаходиться під загрозою 
злочину з боку третіх осіб (рішення у справах «Kili  v. Turkey» 
від 28.03.2000 р. та «Mahmut Kaya v. Turkey» від 28.03.2000 р.). 
У справі «Mastromatteo v. Italy» від 24.10.2002 р. Суд додав до 
наведеного вище положення обов’язок держави вжити превен-
тивних заходів для захисту особи, життя якої поставлено під 
загрозу злочинними діями іншої особи. Проте у п. 68 рішення 
у цій же справі Суд ще раз застеріг, що це не означає, що з цієї 
норми можна виокремити наявність позитивного обов’язку 
держави протидіяти будь-якому потенційному насильству. 
Цей позитивний обов’язок треба тлумачити таким чином, аби 
не покладати на органи влади непідйомну чи надмірну ношу, 
враховуючи труднощі для поліції у здійсненні своїх функ-
цій у сучасному суспільстві, а також неможливість передба-
чити людську поведінку і оперативний вибір, який повинен 
бути зробленим відповідно до пріоритетів та можливостей. У 
зв’язку з цим будь-яка загроза життя не зобов’язує органи вла-
ди, з точку зору Конвенції, вжити конкретні заходи, щоб попе-
редити реалізацію цієї загрози. Суд визначив, що позитивний 
обов’язок має місце у разі, коли встановлено, що органи влади 
знали чи повинні були знати про існування реальної і безпо-
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середньої загрози життю однієї чи декількох осіб і що вони не 
вжили у рамках своїх повноважень заходів, які, з розумної точ-
ки зору, без сумніву частково усунули б цю загрозу. 

Не суперечить ст. 2 Конвенції застосування амністії щодо 
осіб, засуджених чи підозрюваних у вчиненні вбивства. Це по-
яснюється тим, що таке застосування амністії відображає спра-
ведливий баланс між інтересами держави за конкретних умов 
оголошення амністії та загальною потребою у виконанні зако-
ну про захист права на життя (справа «Dujardin and Others v. 
France» від 02.09.1991 р.).

Складним є питання про те, чи держава повинна застосо-
вувати примусове годування до позбавленої волі особи, яка 
голодує з метою протесту, з тим, аби врятувати життя такої 
людини. Встановивши, що таке примусове годування не пору-
шує ст. 3 Конвенції, Комісія разом з тим зазначила, що «зі ст. 2 
Конвенції випливає обов’язок держави за певних умов вжива-
ти активних заходів для рятування життя особи, яка була взя-
та під варту державними органами. Проте держава не може, 
на думку Комісії, нести відповідальність за ст. 2 Конвенції за 
недогляд, пов’язаний з тим, що особа робить власний вибір 
у питанні життя чи смерті. Зі ст. 2 Конвенції може виплива-
ти обов’язок зробити їжу та воду доступними, але не більше» 
(справа «X v. Germany» від 02.03.1983 р.). 

При тлумаченні Судом ст. 2 Конвенції постає питання про 
те, чи на державу покладається позитивний обов’язок із за-
хисту життя людини у ситуаціях, коли дії людини чи певні 
порушення призвели до можливості смерті через нестачу їжі 
чи медичної допомоги, небезпечні дороги чи робочі місця або 
через забруднення навколишнього середовища. Таке питання 
постало (але залишилося без відповіді) зокрема у справі про 
неповносправну дівчинку, якій держава не надавала безоплат-
ної медичної допомоги (справа «X v. Ireland», 1976 р.). Це було 
пов’язано з тим, що дівчинка фактично отримувала допомогу у 
такому ступені, що її життю все ж таки нічого не загрожувало. 
В іншій справі «X v. the United Kingdom» (1978 р.) стверджува-
лося, що проведення добровільної загальної вакцинації дітей, у 
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результаті якої деякі з них померли, становить порушення ст. 2 
Конвенції. Комісія стверджувала, що перше речення ч. 1 ст. 2 
Конвенції «спонукає державу не лише утриматися від умисно-
го позбавлення життя, але й вживати відповідних заходів для 
охорони життя». Це може тлумачитися дуже широко, зокрема 
як покладання на державу обов’язку вживати заходів для за-
безпечення медичної допомоги, харчування чи притулків, або 
ж здорових умов праці чи життєвого середовища. Це може оз-
начати лише те, що якщо держава бере на себе відповідальність 
за проведення загальної вакцинації, то вона буде нести відпові-
дальність за будь-яку недбалість у цій сфері, що призвела до 
смерті. Проте у цій справі заява була визнана неприйнятною з 
огляду на те, що держава вживала відповідних управлінських 
заходів, які супроводжували процес вакцинації. Залишилися 
без відповіді питання про те, чи держава несе відповідальність 
за ст. 2 Конвенції у разі самогубства засудженої особи або ж 
у разі виникнення загрози від випробування ядерної зброї чи 
витоку радіоактивних відходів. 

Також на державу відповідно до ст. 2 Конвенції покладаєть-
ся відповідальність за те, щоб населенню була забезпечена 
належна турбота, аби життя не було поставлено в небезпеку 
відсутністю санітарних умов (див., наприклад, рішення Суду у 
справі «Oneryildiz v. Turkey» від 18.06.2002 р.), а також обов’язок 
інформувати населення про ризики для життя і здоров’я.

Медична необережність у лікувальному закладі також може 
послугувати приводом до виникнення проблеми у сфері права 
на життя. Адже зі ст. 2 Конвенції випливає також позитивний 
обов’язок захищати життя пацієнтів лікарень. Такий обов’язок 
охоплює і створення ефективної юридичної системи, котра би 
дозволяла встановити причини смерті пацієнта медичного за-
кладу, яка настала під час його постійного перебування у цьому 
медичному закладі, а також ступінь відповідальності працівни-
ків цього закладу. При цьому не є обов’язковим встановлення 
саме кримінальної відповідальності на виконання цього пози-
тивного обов’язку держави. Достатнім з точки зору Суду є вста-
новлення можливості притягнення до цивільної відповідаль-
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ності осіб, які допустили медичну помилку, або ж можливості 
розглянути цивільний позов у рамках кримінальної справи. На 
виконання цього позитивного обов’язку також може бути пе-
редбачена можливість притягнення винних до дисциплінарної 
відповідальності.

Крім того, ненадання медичної допомоги, що призвело до 
смерті особи, яку тримають під вартою, також може станови-
ти порушення права нажиття через невиконання позитивного 
обов’язку за ст. 2 Конвенції. Так, у рішенні у справі «Kats and 
Others v. Ukraine» від 18.12.2008 р. Суд зазначив, що особи, які 
знаходяться в ув’язненні, перебувають у надзвичайно уразли-
вому становищі, а державні органи відповідають за лікування 
таких осіб. Оскільки Конвенція вимагає від держави захисту 
здоров’я та фізичного благополуччя осіб, які перебувають під 
вартою (наприклад, через забезпечення їх належною медичною 
допомогою), Суд вважає, що якщо така особа помирає внаслі-
док проблем зі здоров’ям, то саме держава повинна запропо-
нувати пояснення щодо причин смерті та щодо лікування, яке 
застосовувалося до особи перед її смертю. За загальним пра-
вилом, що застосовується Судом, простий факт того, що особа 
померла при сумнівних обставинах, перебуваючи в ув’язненні, 
піднімає питання про те, чи держава виконала свій обов’язок 
із захисту життя особи. У світлі обставин цієї справи, з огляду 
на вразливість ВІЛ-позитивної потерпілої та наявність у неї ін-
ших серйозних захворювань, що лікувалися лише поверхнево, 
Суд визнав відсутність адекватної медичної допомоги, що при-
звело до смерті потерпілої. 

Процесуальний обов’язок держави за ст. 2 Конвенції випли-
ває з норми про те, що «право кожного на життя охороняєть-
ся законом». Зміст такого процесуального обов’язку — забез-
печити ефективне (поглиблене, неупереджене і прискіпливе) 
розслідування, яке дозволяє правильно встановити факти, які 
можуть стати підставою для притягнення до відповідальності 
як представників держави, так і тих, хто виявиться винним у 
такому посяганні. Вперше наявність процесуального аспекту 
позитивного обов’язку держави захищати життя людини була 
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встановлена Комісією у справі «McCann, Farrell and Savage 
v. the United Kingdom» (1991 р.), у якій зазначалося, що такий 
процесуальний аспект включає як мінімум вимогу встановити 
механізм, який би забезпечував публічність, незалежність та 
прискіпливість розслідування позбавлення життя представ-
никами держави. У вже згаданому рішенні у справі «McCann 
and others v. the United Kingdom» від 27.09.1995 р. Суд зазна-
чив, що обов’язок охороняти право на життя, який міститься у 
нормі ст. 2 Конвенції, розглядається у сукупності з загальним 
зобов’язанням держав за ст.1 Конвенції гарантувати кожному, 
хто перебуває під їхньою юрисдикцією, права і свободи, визна-
чені у розділі 1 Конвенції, і передбачає необхідність в тій чи ін-
шій формі мати можливість провести ефективне офіційне роз-
слідування у випадку загибелі людей у результаті застосування 
сили, в тому числі й особами, що діють від імені держави. Цей 
обов’язок поширюється на всі випадки позбавлення життя, не-
залежно від того, чи покладається відповідальність на державу, 
чи ні. Проведення такого розслідування не повинно ставитися 
у залежність від того, чи родичі загиблого або інші зацікавлені 
особи звертаються із відповідними клопотаннями до уповнова-
жених органів. Простий факт інформування органів влади про 
вбивство тягне обов’язок провести ефективне розслідування 
обставин смерті. У протилежному ж випадку має місце пору-
шення процесуального обов’язку за ст. 2 Конвенції.

У рішенні у справі «Bubbins v. the United Kingdom» від 
17.03.2005 р. Суд вказав, що основною метою розслідуван-
ня фактів позбавлення життя є забезпечення ефективного 
виконання національних законів, що гарантують право на 
життя, коли з відповідними подіями пов’язані державні ор-
гани чи службовці, а також забезпечення контролю у тих ви-
падках, коли має місце смерть особи. Таке розслідування має 
бути прискіпливим, безстороннім та доступним для сім’ї по-
терпілого, ефективним у тому сенсі, що повинно призвести 
до встановлення того, чи було застосування сили у конкрет-
ному випадку виправданим, і до встановлення та покарання 
винних. 
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Зобов’язання провести ефективне розслідування стосуєть-
ся, зокрема, зникнення осіб — у той момент, коли вони кон-
тактували з представниками держави, або смерті, що настала 
під час затримання. Очевидно, затримані особи опиняються в 
тяжкому становищі, що ще більше підвищує відповідальність 
органів влади. 

У сфері доказів у практиці Суду застосовується особли-
во суворий для держави критерій: будь-яка смерть, що на-
стала у цей час, дає підстави для суттєвих непрямих доказів 
об’єктивної відповідальності органів влади. У рішенні у справі 
«Ilhan v. Turkey» від 27.06.2000 p. Суд вказав, що ініціатива роз-
слідування покладається на державу, коли потерпілий загинув 
і обставини його смерті можуть бути у значному ступені відомі 
лише представникам держави. У рішенні у справі «Mastromatteo 
v. Italy» від 24.10.2002 р. Суд вказав, що при розслідуванні смер-
ті, яка ставиться у вину органам влади, необхідно, щоб особи, 
відповідальні за проведення розслідування, були незалежними 
від тих осіб, які причетні до цих дій. Це передбачає не лише 
ієрархічну чи інституційну, але й практичну незалежність. У рі-
шенні у справі «Tanrýkulu v. Turkey» 08.07.1999 р. Суд висловив-
ся стосовно рівня доказування під час розслідування обставин 
смерті особи таким чином: «…належний рівень доказування 
може бути досягнутий завдяки сукупності непрямих доказів 
та неспростовних презумпцій, достатньо серйозних, точних і 
співпадаючих; їх доказова цінність повинна розглядатися сто-
совно обставин конкретної справи, а також щодо важливості 
і природи зобов’язання, яке вони покладають на державу-від-
повідача. Якщо події, про які йде мова у справі, повністю чи 
значною мірою відомі лише органам влади, як у випадку, коли 
особи затримані та знаходяться під контролем органів влади, 
поранення або смерть, що настали під час затримання, дають 
привід для серйозних непрямих доказів. В силу цього тягар 
доказування покладається на органи влади, які повинні нада-
ти задовільне та переконливе пояснення». У рішенні у справі 
«Lyubov Efimenko v. Ukraine» від 25.11.2010 р. Суд вказав, що 
метою розслідування обставин смерті є забезпечення виконан-
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ня національного законодавства, яке захищає право на життя. 
Те, яке саме розслідування дозволяє досягнути цієї мети, може 
бути різним залежно від обставин, адже обов’язок провести 
розслідування стосується засобів, а не результату. Органи вла-
ди повинні вживати усіх заходів для збереження доказів, які 
стосуються справи, що розслідується. Тому будь-які недоліки 
у розслідуванні, які можуть підривати його здатність встано-
вити причини смерті особи чи винного у вбивстві, суперечи-
тимуть вимогам цього стандарту. Таке розслідування повинно 
бути ретельним та швидким, навіть за наявності перешкод чи 
труднощів, які можуть ускладнювати його у різних ситуаціях. 
Проте швидка відповідь органів влади шляхом розслідування 
обставин смерті може розглядатися як основа забезпечення 
громадської довіри до верховенства права.

Основні висновки. Питання про те, коли ж починається 
життя людини, а також питання про право людини самостій-
но вирішити, коли завершити життя, віддаються на розсуд дер-
жав — учасниць Конвенції з огляду на те, що відповідь на них є 
неоднозначною у цих державах. Зі ст. 2 Конвенції випливають 
певні обов’язки держави. Негативний обов’язок держави — не 
можна позбавляти людину життя, за винятком ситуації, коли 
це є абсолютно необхідним — визначає умови та вимоги до за-
стосування летальної сили. Позитивний обов’язок — захищати 
право людини на життя — охоплює вжиття певних заходів для 
забезпечення ефективного здійснення права на життя особами, 
що знаходяться під юрисдикцією держави, включаючи й ефек-
тивне виконання законів. Процесуальний обов’язок — провести 
ефективне розслідування обставин смерті особи — передбачає 
певні вимоги до такого розслідування, зокрема його поглиб-
леність, неупередженість і прискіпливість.
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УКРАЇНА ТА РОЗРОБКА 
ЗАГАЛЬНОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ ПРАВ ЛЮДИНИ 

1948 р.

В. БУТКЕВИЧ 
доктор юридичних наук, професор, 
суддя Європейського суду з прав 
людини у відставці,
голова редакційної ради 
журналу«Європейський суд з прав 
людини. Судова практика» 

Підписання Україною (9 листопада 1995 р.) і ратифікація 
(11 вересня 1997 р.)  Конвенції про захист прав людини і ос-
новоположних свобод (далі — ЄКПЛ, Конвенція) не супрово-
джувалися вибухом аплодисментів чи гулом схвалення з боку 
інших сторін цього міжнародного договору. Нейтрально стри-
мане ставлення було чи не найбільш показовим щодо такого 
рішення України. Ні, нам і ніхто не дорікав — все-таки дипло-
матичну ввічливість ще ніхто не скасовував. А в купі з іншими 
(під іншими розумілись країни Східної Європи або колишньої 
соціалістичної системи) Україні дісталося сповна.

Нам дісталось за те, що ми, як і інші країни Східної Європи, 
не здатні усвідомити елементарні стандарти, що випливають із 
верховенства права, що ми не зможемо розвиватися в умовах 
функціонування стабільних демократичних інститутів1.

Нас звинувачували, що ми на час вступу до Ради Європи не 
відповідали вимогам, необхідним для вступу, а стосовно ЄКПЛ, 

1 Див.: Harmsen, R. The ECHR after enlargement. — In: The International Journal of 
Human Rights. — 2001. — Vol. 5 № 4. — P. 19.
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то, очевидно, що за такого законодавства, яке ми маємо, ми бу-
демо нездатні дотримуватися Конвенції1.

Нам приготували участь, очевидно, нездібних учнів у нав-
чальному центрі «Рада Європи», оскільки вона саме ним стане 
після перенесених перетворень, пов’язаних із нашим вступом2.

Нарешті, нами залякували високодостойну стару Європу, 
оскільки ми могли розвалити систему ЄКПЛ через наше не-
вміння жити за стандартами демократичної Європи3.

Нас підозрювали навіть у віроломній спокусі укорінитися 
та підірвати демократичну європейську систему4.

Сказати, що це вислови наших недругів, мабуть, не зовсім 
правильно, оскільки вони просто боялися. Боялися, як вони 
вважали, нашої відсталості у сфері прав людини, нашої непе-
редбачуваності, нашої ідеологічної ангажованості. Свій острах 
проявляли непрості громадяни Західної Європи, це були лорд 
і професор права, начальник Секретаріату Комітету з правових 
питань і прав людини Парламентської Асамблеї Ради Європи 
і заступник Генерального Секретаря Ради Європи. Тобто це 
були люди — не новачки в системі прав людини, але вони були 
настільки налякані нашим приходом, що готові були подати 
у відставку, як це зробив заступник Генерального Секретаря 
Ради Європи.

І чому дивуватися, що вони не знають, як ми поводитиме-
мося у сфері захисту прав людини, якщо ми самі погано знаємо 
нашу історію в цій сфері. Так, Україна не брала участі в розроб-

1 Див.: Leuprecht, P. Innovations in the European System of Human Rights Protection: Is 
Enlargement Compatible with Reinforcement? — In: Transnational law and Contemporary 
Problems. — 1998. — Vol. 8. — P. 328.

2 Див.: Sudre, Fr. La Communauté européenne et les droit fondamentaux après le Traité 
d’Amsterdam: Vers un nouveau systéme européenne de protection des drets de l’homme? — 
In: La Semaine Juridique, 7 january 1998. — P. 9–16.
3 Див.: Drzemczewski A. The European Human Rights Convention: Protocol № 11 — Entry 
into force and first jear of application. — In: Human Rights Law Journal. — 2000. — Vol. 21, 
№ 1–3. — P. 10.
4 Див.: Herne-Hill, L. The ECHR in the New Architecture of Europe. — In: A Jearbook of 
the ECHR. Proceedinds of 8th international colloquy on the ECHR, held in Budapest in 
1995. 1997. — P. 226–227.
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ці і прийнятті ЄКПЛ. Але якщо вірити сучасним фахівцям 
теорії та практики захисту прав людини, то ця Конвенція за-
кріплює основні стандарти Загальної декларації прав людини 
(далі — Декларація). «Метою Конвенції було, — зазначає група 
західноєвропейських учених і суддів, — у рамках Ради Європи 
закласти певні права людини, проголошені 1948 року ООН у 
Загальній декларації прав людини, в угоду, яка зобов’язує і в 
той же час забезпечує нагляд за дотриманням таких положень 
прав людини»1, а їм не вірити не можна, хоч би тому, що в Кон-
венції записано: «Беручи до уваги Загальну декларацію прав 
людини, проголошену Генеральною Асамблеєю Організації 
Об’єднаний Націй 10 грудня 1948 р.» (преамбула), то зали-
шається лише одне — з’ясувати, хто ці стандарти розробляв і 
все стане на своє місце.

Розумію, що коли скажу, що Україна брала в цьому процесі 
участь, то ризикую, що в це не повірить не лише зарубіжний, а 
й вітчизняний дослідник історії прийняття цієї Декларації. Але 
я переконаний, що участь України можна назвати основною 
у прийнятті цієї Декларації (стверджую це не за принципом: 
«Україна — батьківщина слонів»), а посилаючись на конкретні 
факти. Знову ж можуть заперечити: про які факти може йти 
мова, коли всім відомо, що Україна навіть не проголосувала 
за прийняття Декларації. І це також правильно. Але розроби-
ти проект договору і його затвердити — це різні речі. Можна 
назвати десятки випадків, коли держава активно брала участь 
у розробці певних міжнародних договорів, а потім не стала їх 
стороною. Хоча б участь США у створенні Ліги Націй, чи у під-
готовці Статуту Міжнародного Кримінального суду, десятків 
інших міжнародних конвенцій з прав людини та інших доку-
ментів. Ситуації можуть складатися по-різному на час підго-
товки та затвердження міжнародного документа.

Щоправда, у випадку з участю України у підготовці Загаль-
ної декларації прав людини дещо інша ситуація. На сьогодні 

1 Theory and Practice of the European Convention on Human Rights, Ed, P. van Dijk, F. van 
Hoof, A. van Rijn, L. Zwaak. — Ańtwerpen — Oxford, 2006. — P. 4.
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немає жодного дослідження, яке б показало, що Україна бра-
ла активну участь у розробці проекту цієї Декларації. Головне, 
чим ми запам’яталися всім — це тим, що утрималися при го-
лосуванні. Навіть вітчизняні вчені не йдуть далі констатації: 
«Загальна декларація прав людини була прийнята Генераль-
ною Асамблеєю ООН (Резолюція 217 А(ІІІ) 10 грудня 1948 р.) 
48 голосами «за». Утрималися при голосуванні Білоруська 
РСР, Чехо словаччина, Польща, Саудівська Аравія, Українсь-
ка РСР, СРСР, Південно-Африканський Союз та Югославія»1. 
У фундаментальній монографії, присвяченій діяльності Ук-
раїни в міжнародній системі захисту прав людини, крім цього 
твердження, немає нічого більше про таку діяльність під час 
розробки проекту Декларації. Та й воно подається з посилан-
ням на іноземних авторів. Сьогодні на західноєвропейських, а 
коли існував СРСР, то посилалися на радянських вчених. «За-
гальна декларація прав людини, — зазначає відомий російський 
фахівець із прав людини, — була прийнята 48 голосами членів 
ООН при восьми, які утрималися. Виступаючи з мотивів го-
лосування, представники СРСР й інших соціалістичних країн 
зазначали, що вони утрималися, оскільки документ порушує 
суверенітет держав, не містить цілий ряд пропозицій, внесених 
ними, а також не гарантує здійснення основних прав і свобод»2. 
У СРСР було прийнято не називати союзні республіки, щоб 
складалося враження, що не тільки СРСР був проти Деклара-
ції («та інші соціалістичні країни»), або не вказувати взагалі, 
що хтось утримувався, чи не вказувати, що це були лише со-
ціалістичні країни, залежні від СРСР («За прийняття Деклара-
ції проголосувало 48 держав при восьми, які утрималися»3).

1 Антонович М. Україна в міжнародній системі захисту прав людини. — К. : КМ 
ACADEMIA, 2000. — С. 61; Див. також: Антонович М. Міжнародне публічне право. — 
К. : КМ ACADEMIA — Алерта, 2003. — С. 111.
2 Карташкин В. А. Всеобщая декларация прав человека в современном мире (к 40-й 
годовщине принятия Всеобщей декларации прав человека) // Советский Ежегодник 
международного права, 1988. — М. : Наука, 1989. — С. 41.
3 Права человека : Сборник международных документов. — М. : Изд-во Московского 
университета, 1990. — С. 6.
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Не завжди вдавалося залучати і соціалістичні країни і тоді об-
ходилися тим, що мали: «18 червня 1948 р. наприкінці її третьої 
пленарної сесії Комісія з прав людини схвалила проект Декла-
рації з дванадцятьма її членами, які проголосували «за», чотири 
(Білорусія, Радянський Союз, Україна і Югославія) — утрима-
лися. Проект Декларації був готовий для розгляду Генеральною 
Асамблеєю ООН (далі — ГА ООН) на її третій робочій сесії»1. 
Україна знову-таки згадується лише в контексті як голосувала.

Правда, якщо вірити радянським дослідникам Загальної де-
кларації прав людини, то причини були настільки серйозні (по-
рушення суверенітету держави, неврахування пропозицій, вне-
сених Україною, відсутність гарантій прав і свобод2 та ін.), що 
Україна могла б проголосувати і проти Декларації. Не зробила 
вона цього тільки тому, що так не веліли в Москві, де боялися 
поставити СРСР в повну ізоляцію. Але вже перші публікації з 
приводу прийняття Декларації3 показали, що СРСР вбачав у 
цьому величезний зовнішньополітичний програш і небезпеку 
для себе. Зразу ж після прийняття Декларації в ООН почали по-
рушувати питання про дотримання прав людини і з’ясувалося, 
що вони порушувалися, в основному, в соціалістичних країнах: 
під час судового процесу над кардиналом Міндсенті (Угорщи-
на), численні факти про недотримання таких прав і свобод в 
Болгарії, Угорщині та Румунії та ін.

1 Salcedo, J. C. Human Rights, Universal Declaration (1948). — In: Encyclopedia of publiс 
International Law/ Vol. II. North-Holland Elsevier. Amsterdam... Tokyo, 1999. — P. 923.
2 Права человека / Отв. ред. Е. А. Лукашова. — М. : Норма-ИНФРА-М, 1999. — 
С. 470.
3 Див.: Вышинский А. Я. Вопросы международного права и международной полити-
ки. — М. : Госпериздат, 1951. — С. 367–390; Тавров Г. О. О международной защите прав 
человека // Советское государство и право. — 1948. — № 7. — С. 1–10; Бакашова Л., 
Криволапова Г. Как Экономический и Социальный Совет защищает права человека // 
Профессиональные союзы. — 1948. — № 8. — С. 30–33; Поленц О. Э. Борьба Советского 
Союза за обеспечение демократических прав и свобод человека // Известия Академии 
наук СССР. Отделение экономики и права. — 1950. — № 4. — С. 269–283; Мовчан А. П. 
Реакционная сущность позиции американо-английского империализма в вопросах 
международной защиты прав человека : автореф. ... канд. юрид. наук. — М., 1952. — 
С. 11; Богданов О. В. Космополитическая трактовка вопроса о правах человека // 
Советское государство и право. — 1953. — № 2–3. — С. 174–178.
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У ситуації, що склалася, було доручено Інституту права Ака-
демії наук СРСР виробити, яким має бути ставлення СРСР і, 
зрозуміло, союзних республік до Декларації, взявши за основу 
сталінське визначення: «Декларація прав за своїм формальним 
і половинчастим характером аналогічна буржуазним конститу-
ціям, які «...звичайно обмежуються фіксуванням формальних 
прав громадян, не турбуючись про умови здійснення цих прав, 
про можливості їх здійснення, про засоби їх здійснення»,1 і 
ставлення до Декларації, висловлене А. Вишинським 10 груд-
ня 1948 р. з трибуни ООН: «Права людини немислимі поза де-
ржавою. Саме поняття права є поняття державне ... права лю-
дини немислимі без того, щоб вони не користувалися захистом 
і охороною з боку держави. У противному разі права людини 
перетворюються в пусту абстракцію, в ілюзію, яка нічого не 
значить»2.

Автори зробили такі висновки: «Декларація прав не сприяє 
інтересам боротьби за мир... . Декларація прав людини ігнорує 
національні закони і суверенітет окремих країн. ...Декларація 
прав людини, прийнята голосами країн англо-американського 
блоку, … являє собою лише формально-юридичний документ, 
який забезпечує права людини в такій же мірі і не більше того, 
як вони «забезпечуються» буржуазними конституціями... Де-
кларація потрібна імперіалістичним країнам з демагогічними 
цілями для обману мас...»3.

Оцінивши в такий спосіб Декларацію, на її дослідження було 
покладено табу. Лише через 15 років в Україні буде опубліко-
вано Загальну декларацію прав людини4, і лише через 20 років 

1 Сталин И. В. Вопросы ленинизма. — М., 1939. — Издание 11-е. — С. 517. Див. також 
: Международное право. — М. : Госюриздат, 1951. — С. 228.
2 Вышинский А. Я. Выступление на третьей сессии Организации Объединенных Наций 
10 декабря 1948 г. // Правда. — 1948. — 14 декабря; Délégue de l’Union des republiques 
socialistes soviétique: M. Vyshinsky / Les Droits de l’Home. 1948–1988. Quarantième 
anniverseire de la Dêclaration universelle UNESCO — Palais de Chaillot. 8–9–10 décembre 
1988. — P. 160–162, 245–250.
3 Международное право. Там само. — С. 228–229.
4 Загальна декларація прав людини. — К., 1963. — 11 с.
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почнуть з’являтися її правові дослідження. Щоправда, по-
справжньому їх науковими дослідженнями ще важко назвати, 
оскільки вони в основному повторювали наведені задекларо-
вані положення: «10 грудня 1948 р. Генеральна Асамблея ООН 
схвалила Загальну декларацію прав людини... . Імперіалістич-
ному блокові, однак, вдалося відвернути... .»1 і далі за текстом 
згаданих висновків.

За минулі роки майже все розгублено: хто з українців пра-
цював над Декларацією, чи вносив він якісь пропозиції, яка 
їхня доля і т. д.

Одні вважають, що «проблемою прав людини в рамках ООН 
займався М. Бажан2, хоч до неї він прямого відношення не мав. 
«Великий внесок у розвиток інституту прав людини, — зазна-
чає М. Антонович, — зробили Микола Бажан — перший посла-
нець українського народу на першій сесії Генеральної Асамблеї 
ООН (очевидно перший за алфавітом, оскільки членами ук-
раїнської делегації на першій сесії ГА ООН були: Д.  Мануїль-
ський (глава делегації), М. Бажан (член делегації, заступник 
Голови Народних Комісарів УРСР), М.  Петровський (член 
делегації, директор Інституту історії України), О. Война (член 
делегації, начальник політвідділу Народного Комісаріату за-
кордонних справ), В.  Тарасенко (член делегації, представник 
УРСР в ЮНРРА); в ході роботи сесій ГА ООН до прийняття 
Загальної декларації прав людини брали також участь А. Бара-
новський, П. Удовиченrо, С. Демченко, Л. Медведь, А.  Галаган, 
В. Коваленко, В.  Гарбузов, але ніхто з них питаннями Декларації 
не займався. — В. Б.), український вчений-юрист П.  Недбайло, 
якому в грудні 1968 р. Генеральна Асамблея присудила «Пре-
мію ООН за видатні досягнення в галузі прав людини»3.

Про участь М.  Бажана вже сказано, а член-кореспондент 
НАН України, проф. П. Недбайло проблему прав людини по-

1 Лещенко Л. О. Україна на міжнародній арені (1945–1949). — К. : Наук. думка, 
1969. — С. 223.
2 Див. там само. — С. 219.
3 Антонович М. Україна в міжнародній системі захисту прав людини. — С. 15.
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чав досліджувати через двадцять років після прийняття За-
гальної декларації, коли, власне, це стало можливим робити в 
Україні (трохи раніше він почав брати участь у роботі Комісії 
ООН з прав людини). Про того, хто дійсно засідав у Комісії 
з прав людини під час розробки Декларації — М. Клековкіна 
сьогодні взагалі нічого не відомо (заради справедливості слід 
сказати, що і тоді він в основному повторював пропозиції і 
зауваження представника СРСР). Жодне видання, присвяче-
не зовнішнім зносинам України (і фундаментальна двотомна 
Українська дипломатична енциклопедія (К.: Знання. — Т. І. — 
760 с.; Т. ІІ. — 812 с.) — також) не знають цього прізвища.

Звісно, в такій ситуації логічне запитання, про яку роль Ук-
раїни в підготовці Декларації може йти мова. Втім не все тут 
так безнадійно, як може здатися. Річ у тім, що до складу деле-
гації України на сесії ГА ООН в цей період входив проф. В. Ко-
рецький. Але, як тільки постає питання, як, де і коли він 
виконував повноваження, знову починається плутанина. 
У «Юридичній енциклопедії» (К.: Вид-во «Українська енцик-
лопедія» імені М. П. Бажана, 2001. — С. 350) сказано, що він 
«член і перший заступник голови Комісії з прав людини ООН 
(1947–1949), до функцій якої у цей період належала розробка 
проекту Загальної декларації прав людини». Матеріали першої 
сесії, першого засідання Комісії з прав людини свідчать про 
інше. Були присутні 13 представників держав (від Австралії — 
Дж. К. Моор, Бельгії — Р. Лебо, Білоруської РСР — Т. Камінсь-
кі, Китаю — П. К. Чанг, Єгипту — О. Евойд, Індії — Г. Мех-
та, Ірану — Г. Гані, Лівану — К. Малік, Філіппін — генерал 
К. П. Ромуло, Великої Британії — Ч. Дюк, США — Е. Рузвельт, 
СРСР — В. Ф. Тепляков і Уругваю — Х. А. Мора)1, серед них Ук-
раїна не значиться. При цьому, згідно з протоколом засідання, 
через транспортні труднощі не з’явилися представники Чилі й 
Югославії, полковника Хаджсона (Австралія) тимчасово замі-
нюватиме п. Моор, проф. Р. Кассен (Франція) також запізнив-
ся, представника Індії Неоджі замінить Г. Мехта з усіма права-

1 E/CN.4/SR.1.



818

Європейський суд з прав людини. Судова практика

ми на час участі, представника Єгипту замінюватиме С. Камел, 
бельгійський представник Дегос не зможе брати участі в ро-
боті Комісії і буде замінений Р. Лебо, який тимчасово матиме 
право голосу, як і югославський представник Стілінович, який 
тимчасово замінюватиме Рібнікара. Отже і серед цих змін че-
рез транспортні проблеми немає представника України.

Згідно з цими документами головою Комісії була одно-
голосно обрана пані Е. Рузвельт (США) за пропозицією пані 
Г. Мехта (Індія). За пропозицією п. Дюка (Велика Британія) 
першим віце-головою Комісії було обрано (також одноголос-
но) п. П. К. Чанга (Китай), а доповідачем Комісії за пропози-
цією генерала Ромуло (Філіппіни) було обрано К. Маліка (Лі-
ван). І тут не знаходимо представника України.

Профільні радянські джерела зазначають, в якій якості пе-
ребував тоді проф. В. Корецький в ООН: «Юридичний радник 
радянської делегації на І, ІІ, ІV сесіях Генеральної Асамблеї 
ООН»1; українські джерела: «Був членом делегації України 
на І, ІІ, ІV сесіях ГА ООН (1946, 1947, 1949)»2. У якій якості 
він брав участь знову ж таки інформація найрізноманітніша: 
член делегації України на сесіях ГА ООН, представник СРСР, 
член Комісії ООН з прогресивного розвитку міжнародно-
го права, член Комісії з прав людини, радник представника 
СРСР у Раді Безпеки ООН, член Комісії міжнародного пра-
ва і т. д. Цікаво те, що монографічні дослідження біографії 
проф. В. Корецького всі ці факти повторюють, але обходять 
питання: брав чи не брав він участь у розробці Загальної де-
кларації прав людини3.

Слід зазначити, що практично всі ці видання правильно 
відображають ситуацію як на той час. Річ у тім, що делегація 
СРСР в ООН була доволі нечисленна, не кажучи вже про деле-

1 Дипломатический словарь. — М. : Изд-во политической литературы, 1971. — Т. ІІ. — 
С. 133; Дипломатический словарь. — М. : Наука, 1985. — Т. ІІ. — С. 105.
2 Юридична енциклопедія. — К., 2001. — С. 35.
3 Див., наприклад: Владимир Михайлович Корецкий. — К. : Наук. думка, 1984. — 60 с.; 
Владимир Михайлович Корецкий (1890–1984). Избранные труды : в 2 кн. — К. : Наук. 
думка, 1989. — Кн. 1. — С. 5–26.
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гації України і Білорусі. Валюти в країні не було. А представля-
ти її в різних комітетах, комісіях і установах ООН хтось мусив. 
Особливо гостро стояла проблема з фахівцями міжнародного 
права. Практично всі знані юристи-міжнародники царської 
Росії були репресовані або емігрували за кордон. За три деся-
тиліття радянської влади нових фахівців підготувати не вда-
лося: міжнародне право вважалося буржуазним витвором, а на 
соціалістичне міжнародне право, яке було задекларовано після 
перемоги радянської влади, не вистачало країн, оскільки світо-
ва революція зупинилася на одній Росії.

За таких умов не вистачало фахівців навіть для викладання 
міжнародного права у ВНЗ країни. У провідному ВНЗ Украї-
ни — нині Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка — міжнародне право викладав фахівець із колгосп-
ного права доцент П. Індиченко. Професор В.  Корецький на 
той час був чи не єдиним спеціалістом в Україні з міжнарод-
ного приватного права. З міжнародного публічного права та-
ких спеціалістів в Україні не було. Обраний у цій галузі науки 
академіком АН України проф. В. Грабар в Україні не працював, 
оскільки вітчизняні провладні структури вважали його нена-
дійним буржуазним елементом.

Не набагато краща ситуація була в СРСР в цілому. Саме 
тому єдиний член делегації, який знав право, проф. В. Корець-
кий змушений був працювати як «багатоверстатник» в різних 
комітетах, комісіях, підкомісіях ООН і, фактично, майже скрізь 
на періодичній основі, через що не скрізь і не завжди він фіксу-
вався в тому чи іншому комітеті, робочій групі і т. д. Але цього 
не можна сказати щодо засідань Комітету з підготовки проекту 
Міжнародного білля про права людини (далі — Білль про пра-
ва людини, Білль).

Очевидно, що в такій ситуації чи не єдиний вихід — це до-
слідити «Travaux Préparatoires» Загальної декларації прав лю-
дини. І тут, як ми беремо матеріали засідань комітету з підго-
товки проекту Білля про права людини, зразу ж (вже з першого 
засідання) зустрічаємо прізвище проф. В. Корецького: «Тепля-
ков В. Ф. від СРСР не був присутній і СРСР представляв Ко-
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рецький В. М.»1. Засідаючи перед цим в іншому комітеті, він не 
встиг ознайомитися з матеріалами, а тому «не заперечує проти 
процедури засідань комітету Комісії з прав людини, зарезерву-
вавши за собою право в разі необхідності зробити зауваження 
на майбутнє, оскільки він не мав часу вивчити документ, який 
містить правила процедури»2. Комітет із підготовки поперед-
нього проекту Міжнародного білля про права людини погод-
жується з його зауваженням.

Перейшовши до розгляду питання «Підготовка попередньо-
го проекту Міжнародного білля про права людини на основі 
документації, поданої Секретаріатом», В.Корецький «висло-
вив його думку, що будь-яка дискусія по документах повинна 
бути перенесена на розумний період часу, щоб учасники могли 
вивчити документи і були здатні обговорювати їх»3. Після цьо-
го головуюча попросила членів комітету висловитись як 

надовго вони хотіли перенести обговорення документації. 
За перенесення висловилися: проф. Р. Кассен (Франція) — «до 
ранкового засідання в середу», Санта Круз (Чилі) — «до сере-
ди», Дж. Вільсон (Велика Британія) та інші члени комітету4.

На другому засіданні комітету з підготовки попереднього 
проекту Міжнародного білля про права людини, на якому, як 
домовилися, мали обговорювати основи цього проекту, запро-
поновані Секретаріатом, члени комітету (пані Е. Рузвельт — 
голова, п. П. К. Чанг — віце-голова, п. К. Малік — доповідач, 
пани Р. Гаррі, Санта Круз, проф. Р. Кассен, Дж. Дж. Вільсон і 
проф. В. Корецький — члени комітету) опинилися в ситуації, 
коли вони повинні були обговорювати два повноцінних про-
екти: від Секретаріату і від Великої Британії. Крім того, досить 
об’ємний, але без претензій на завершений цілісний проект, до-
кумент надійшов від США. З висловленням окремих аспектів 
на філософію попереднього проекту чи на його преамбулу і ок-

1 E/CN.4/АС.1/SR.1, р. 1.
2 Ibid, p. 3.
3 Ibid, p. 5.
4 Там само, р. 6–8.
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ремі статті надходили проекти від інших урядів і міжнародних 
організацій, як і вчених — фахівців міжнародного права і прав 
людини. Стало зрозумілим, що обговорення таких питань пот-
ребує того, щоб члени комітету визначились в основних підхо-
дах до проекту взагалі.

З цього приводу слово взяв проф. В. Корецький, який «за-
значив, що йому важко вдавалося розпочати вивчення питань, 
які обговорюються і що йому доводилось працювати, долаючи 
труднощі з огляду на той факт, що він є також членом комітету 
з кодифікації міжнародного права Генеральної Асамблеї ООН. 
Через це він не готовий висловити свої думки негайно, але 
хотів би подякувати Секретаріату за пророблену дуже корисну 
попередню роботу.

Але він хотів би підкреслити кілька особливих вражень:
1. Що було б найбільш корисним пам’ятати взаємовідноси-

ни між національним і міжнародним правом під час фор-
мулювань Міжнародного білля про права людини.

2. Що Міжнародний білль про права людини не може ство-
рювати таку міжнародну соціальну систему управління, 
яка не залежить від суверенних держав.

3. Що члени Комітету не мають забувати, що не слід ство-
рювати таку систему, де індивід протиставляється сус-
пільству і державі, і

4. Що принцип рівності людей повинен бути підкреслений 
більш чітко, ніж закладено в деяких із проектів, поданих 
на розгляд Комітету.

Професор В. Корецький заявив, що він буде проти вико-
ристання слова «цивілізовані», як це з’явилося в одному із 
проектів. Штучне розрізнення було в минулому, між цивілі-
зованими і нецивілізованими народами має бути забуто і всі 
з різноманітних існуючих цивілізацій мають досліджуватися. 
«Такий принцип, — додав він, — допомагатиме Комітету ви-
значатися у шляху до реалізації і примусу до виконання прав 
перелічуваних у Міжнародному біллі про права людини»1.

1 E/CN.4/АС.1/SR.2, р. 5–6.
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Головуюча п. Е. Рузвельт зрозуміла продуктивність пропо-
зицій проф. В. Корецького, як і важливість його роботи в комі-
теті і тому, мабуть, готова була узгоджувати роботу останнього 
із зайнятістю вченого: «Головуюча попросила проф. В. Корець-
кого, наскільки це буде можливо для кого-небудь інформува-
ти його про засідання комітету з підготовки проекту в періоди, 
коли він буде відсутній, беручи участь у роботі комітету з роз-
витку і кодифікації міжнародного права Генеральної Асамблеї 
ООН. Професор В. Корецький пообіцяв, що братиме участь у 
засіданні комітету з підготовки проекту настільки, наскільки 
матиме можливість»1.

Враховуючи те, що проф. В. Корецький зарезервував за со-
бою право остаточно висловитися з цього приводу пізніше, Ко-
мітет одноголосно висловився, що за основу для обговорення 
візьме матеріал, поданий Секретаріатом і що він не розпочне 
обговорювати конкретних питань, а зупиниться спочатку на 
принципах і сутнісних положеннях, яким має відповідати про-
ект і які слід в нього включити. З огляду на формулювання 
проф. В. Корецьким чотирьох відправних положень, якими ма-
ють керуватися члени Комітету, таке рішення, очевидно, було 
прийнято з врахуванням його позиції.

Під час обговорення проектів виявилися методологічно різ-
ні підходи у проф. Р. проф. Р. Кассена і проф. В. Корецького. 
Професор Р. Кассен запропонував обговорювати статті про-
екту Секретаріату і проекту Великої Британії у такий спосіб: 
спільно обговорювати статті двох проектів, які є схожими, а 
різні статті залишити на пізніше обговорення. «Професор В. 
Корецький висловився, що він вважає, що пропозиція члена 
Комітету від Франції може призвести до деякої організаційної 
плутанини і що, можливо, було б краще обговорювати кожну 
з неспівпадаючих по положеннях статей (здається, це був пер-
ший крок до наступної пропозиції вченого розглядати два про-
екти окремо — один як проект декларації, другий — як проект 

1 Ibid, p. 7.
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конвенції. — В. Б.) і висловлювати думки щодо них, але не го-
лосувати за чи проти їх схвалення»1.

Цікава позиція, яку зайняв проф. В. Корецький при обгово-
ренні ст. 3 проекту Секретаріату і ст. 8 проекту Великої Бри-
танії («право на життя»).

Справа в тому, що це був якраз той випадок, коли положен-
ня двох проектів співпадали: і проект Секретаріату, і проект Ве-
ликої Британії передбачали можливість застосування смертної 
кари. Представник Франції (проф. Р. Кассен) висловив сумнів 
у тому, що можна змусити державу відмовитися від смертної 
кари, якщо вона бажає її застосовувати. Не висловив запере-
чень проти цього і представник Лівану (К. Малік), представник 
Чилі (Санта Круз) запропонував проект його делегації, який 
проголошував право на життя з моменту зачаття, але другим 
абзацом цієї статті передбачав відмову в цьому праві тому, хто 
вчинив тяжкий злочин.

За два тижні до обговорення статті в комітеті Верховна Рада 
СРСР приймає Указ (26 травня 1947 р.) про скасування смерт-
ної кари в мирний час. Представникам СРСР в ООН надійшла 
вказівка внести пропозицію про скасування смертної кари в 
усіх країнах світу. Позиція проф. В.  Корецького була занад-
то дипломатичною навіть до свого уряду. Він зробив те, що від 
нього вимагали, але зробив це досить лаконічно, без будь-якої 
агітації. Він зазначив, що ООН не може яким-небудь чином 
показувати підтримку смертній карі. «Союз Радянських Со-
ціалістичних Республік, — сказав він, — відмовився від смерт-
ної кари»2. І все, лише інформація. Учений, очевидно, відчував, 
що вони ще не завершать роботу над проектами, як Радянський 
Союз повернеться до смертної кари!

Перейшовши до обговорення наступної статті (заборона 
рабства і примусової праці) — ст. 8 проекту Секретаріату і ст. 9 
проекту Великої Британії, проф. В. Корецький зупинився на 
проекті ст. 9 (був поданий, буквально, так: «Ніякі форми рабс-

1 Ibid, p. 9.
2 Ibid, p. 11.
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тва не будуть дозволятися (текст по суті примусової праці буде 
введено пізніше»1), який він вважав менш досконалим: «Він 
хотів би звернути увагу, що, на його думку, формулювання Ве-
ликою Британією статті виділяється разючою простодушніс-
тю. Вона має бути підготовлена більш повно». Він боїться, що 
фраза «Ніякі форми рабства не будуть дозволятися» закріплює 
розгляд питань лише в майбутньому»2.

Шосте засідання підготовчого комітету (13 червня 1947 р.) 
було присвячено питанню: «Обговорення процедури, якої 
слід дотримуватися під час підготовки попереднього проекту 
Міжнародного білля про права людини». Першим взяв слово 
проф. В.Корецький, який зазначив, що робота комітету перехо-
дить у стадію, коли уряди проявляють зацікавленість у повній 
їх поінформованості щодо підготовки проекту. Очевидно, що 
їм слід надсилати відповідні матеріали для дослідження.

Професор В.Корецький фактично подав розгорнуту про-
граму роботи комітету з підготовки Міжнародного білля про 
права людини. При цьому його програма не узгоджувалась ні з 
позицією Радянського Союзу в Економічній і Соціальній Раді 
(далі —ЕКОСОР), ні з ідеологією його уряду яким має бути 
кінцевий документ і, більше того, передбачала роботу над дво-
ма документами: окремо над Декларацією (про яку уряди, в 
т. ч. і радянський, до цього не говорили) і окремо над конвен-
цією (тобто він пропонував розглядати проекти Секретаріату 
і Великої Британії як основи двох різних за суттю, природою і 
стилем викладу міжнародних документів).

Для цього він запропонував, щоб голова організувала роботу 
так, щоб надати можливість урядам ознайомлюватися з роботою 
Комітету, навіть в його незавершеній формі. «Комітет, — сказав 
він, — має бути готовим розглядати зауваження урядів». Тому 
він запропонував, щоб була створена невеличка робоча група з 
членів комітету, скажімо, з трьох членів плюс голова. Завдан-
ням цієї групи буде співставляти різні думки, які можуть бути 

1 Ibid, p. 12.
2 Ibid.
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висловлені. Також він запропонував як членів: проф. Р. Кассе-
на (Франція), д-ра К. Маліка (Ліван) і п. Дж Вільсона (Велика 
Британія). Ця група повинна на додаток підготувати належні 
проекти (мова вже йде про проекти, а не проект. — В. Б.) для 
передачі урядам для їх коментарів»1.

Пропозиція проф. В. Корецького вразила Е. Рузвельт, адже 
його уряд пропонував одне, а професор — зовсім інше: «Голо-
вуюча звернула увагу проф. В. Корецького на думку, вислов-
лену радянською делегацією в Економічній і Соціальній Раді. 
Ця делегація виступила проти того, щоб довіряти підготовку 
проекту Білля  невеличкій групі»2.

Учений керувався тим, який метод роботи виявиться про-
дуктивнішим. Позиція, наслідком якої могло бути взагалі від-
кликання з членів делегації, як це робили інші уряди з інших 
підстав: «Він погодився, що така процедура йде врозріз з ета-
пами підготовки, запропонованими Економічною і Соціаль-
ною Радою. Проте, він вважає, що його пропозиція обійде ці 
етапи недоторкненими і буде ефективною у використанні часу 
між кінцем і початком сесії підготовчого комітету як і почат-
ком другої сесії Комісії з прав людини, прискоривши, таким 
чином роботу з підготовки проекту. Він далі запропонував, 
щоб Секретаріат, публікуючи результати роботи робочої гру-
пи, чітко зазначив, що цей проект є початковим. Цей проект 
має бути найбільш доступним для зацікавлених індивідів і ор-
ганізацій з усього світу і має запрошувати їх дати коментарі. 
Генеральний Секретар ООН також повинен направити його 
урядам для коментарів і зауважень. Якщо ця процедура при-
несе задовільні результати, комітет з підготовки проекту має 
бути скликаний за кілька днів до початку засідання наступної 
чергової сесії Комісії. Він має бути готовим підготувати про-
ект Білля, чітко узгоджений з побажаннями урядів для подачі 
його на Комісію»3.

1 E/CN.4/АС.1/SR.6, р. 2.
2 Ibid, p. 4.
3 Ibid, p. 2.
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Головуюча Е. Рузвельт погодилася з проф. В. Корецьким: 
«Я не бачу причин, чому комітет не може попросити неве-
личку групу виконати такі завдання, однак вона вважає, що 
така робота має бути під кінець пророблена самим Коміте-
том»1.

Далі проф. В. Корецький вирішив зупинитися на тих пи-
таннях, на яких він хотів би, щоб комітет вважав за необхідне 
для себе ширше розглянути деякі пункти, які недостатньо роз-
криті в запропонованих проектах. «Він особливо підкреслив, 
що ідеї стосовно дискримінації, як то вони виражені в різних 
проектах, розкриваються недостатньо повно. Існує більш ніж 
достатньо свідчень про наявність дискримінації у світі. Гене-
ральна Асамблея сама обговорювала, наприклад, поводження 
з індіанцями Південної Африки. На його думку, то є недостат-
нім просто задекларувати принцип рівності або недискриміна-
ції; така ідея має бути реалізована. Поводження з жінками не 
є рівноправним: ні в економічній сфері, ні в політичній сфері; 
жінок не обирають у достатній кількості в державні органи. Він 
вважав, що недостатньо сказати про рівність, не підкресливши: 
безвідносно до раси, статі, мови або релігії. Певні умови, такі як 
тероризм (про небезпеку цього явища проф. В. Корецький го-
ворив ще в 1947 р., одразу після Другої світової війни. — В. Б.) 
і певні способи оподаткування можуть мати такий ефект, що 
трансформують рівність у фактичну нерівність і вони мають 
бути усунені»2.

Особливу увагу проф. В. Корецький звернув, що розробка 
проекту не може проходити поза увагою того, який механізм 
реалізації і забезпечення передбачається для визначених в 
ньому прав: «Він вважає, що питання важливості прав і сво-
бод потребують більшого підкреслення, ніж зроблено в кож-
ному із запропонованих проектів і  потрібно краще продумати 
прийнятність і ефективність заходів з реалізації таких прав. 
На його думку, таку реалізацію не слід зводити до створення 

1 Ibid, p. 4–5.
2 Ibid, p. 3.
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трибуналу, міжнародного суду чи міжнародних поліцейських 
сил. Тому що будь-який із таких органів буде здатним реалі-
зовувати не більше і не менше, ніж то можуть реалізовувати 
окремі держави»1.

Наступним напрямом у підготовці проекту, вважав він, має 
бути врахування в ньому можливості безвідносно до правової 
системи, в якій він функціонуватиме. Для цього слід врахувати 
все краще, що вироблено в національних системах: «Професор 
В. Корецький висловив своє переконання, що досягнення Біл-
ля мають бути такими, щоб зробити можливим його застосу-
вання в будь-якій і всіх соціальних системах. Він процитував 
ст. 122 Конституції СРСР2, яка розглядає права жінки, утвер-
джуючи не тільки, що жінка має рівні права в усіх сферах, а й 
перелічує специфічні сфери разом із засобами, які дають змогу 
запровадити в життя ідеал. Він запропонував, щоб комітет далі 
рухався в цьому напрямі»3.

На приклад, наведений проф. В. Корецьким, звернули ува-
гу члени підготовчого комітету, оскільки в більшості держав — 
членів ООН законодавчого рівноправ’я чоловіків і жінок не 
було, а ті, що почали його запроваджувати (Франція — 1944 р., 
Італія — 1945 р., Японія — 1947 р.) ще не мали досвіду, як 
цей принцип спрацює. Вони також звернули увагу на те, що 
проф. В. Корецький особливу увагу приділив виробленню на-
лежного механізму забезпечення задекларованих прав. Отже, 
він знав, де тут слід шукати «болючі» місця. Згодом самі ці його 
застереження знайдуть своє відображення як у Загальній де-
кларації прав людини, так і наступних конвенціях.

1 Ibid.
2 «Жінці в СРСР надаються рівні права з чоловіком в усіх галузях господарського, 
державного, культурного і суспільно-політичного життя.Можливість здійснення цих 
прав жінок забезпечується наданням жінці рівного з чоловіком права на працю, опла-
ту праці, відпочинок, соціальне страхування і освіту, державною охороною інтересів 
матері і дитини, державною допомогою багатодітним і одиноким матерям, надання 
жінці при вагітності відпусток зі збереженням утримання, широкою мережею полого-
вих будинків, дитячих ясел і садків». 
3 Ibid.
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На пропозицію проф. В. Корецького взяти краще із право-
вих систем світу, щоб документ був «своїм» для кожної країни, 
зокрема, слід зробити наголос, оскільки після піддання Загаль-
ної декларації  прав людини «анафемі», ця ідея була поставлена 
з ніг на голову. Щоправда, зробили пропагандистами цієї ідеї 
західні держави, а представник України нібито захищав зовсім 
інші. Таке трактування особливостей розробки Загальної декла-
рації прав людини збереглося до 80-х років ХХ ст. «Треба було 
провести дослідження законодавства про права людини, — пи-
сав А. П. Мовчан, — встановити, які права і свободи знайшли 
своє конституційне визнання в сучасних державах. З’ясування 
цих питань в інтересах розробки змістовної Декларації вимага-
ло значної підготовчої роботи Комісії з прав людини.

Але західні держави намагалися ігнорувати це очевидне 
становище і запропонували прийняти Декларацію на першій 
же сесії Генеральної Асамблеї ООН. Ця спроба свідчила про 
небезпечну тенденцію обмежитися прийняттям пустої, фор-
мально-юридичної Декларації прав людини. Заперечуючи про-
ти такої пропозиції, представник Української РСР наполягав 
на ретельній і серйозній роботі з вивчення багатьох докумен-
тів і з’ясуванню відмінностей значення прав людини в різних 
країнах, перш ніж поставити це питання на обговорення Гене-
ральною Асамблеєю ООН»1. Майже все було не так. По-пер-
ше, спочатку йшлось про прийняття Міжнародного білля про 
права людини, а не Декларації, тобто документа конвенційного 
характеру. По-друге, коли виникла мова про прийняття Декла-
рації, то майже всі необхідні документи були зібрані. Секре-
таріат Комісії з прав людини підготував не лише «План проек-
ту основ Міжнародного білля про права людини » (преамбула 
і назва 48 статей)2, тексти конституцій усіх держав — членів 
ООН, з виділенням по кожній із 48 статей проекту Білля текс-
тів відповідних статей національних конституцій з додатками 

1 Мовчан А. П. Права человека и международные отношения. — М. : Наука, 1982. — 
С. 39.
2 E/CN.4/АС.1/3/Add.2, р. 1–7.
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по кожній статті Білля декларацій заяв держав, і пропозицій 
держав-членів ООН, які надійшли на той час1.

Матеріалів було чимало, саме тому проф. В. Корецький по-
просив «час на вивчення документів». Але такої ж думки були 
і представники західних країн (проф. Р. Кассен, Санта Круз, 
К. Малік, П. К. Чанг, Дж. Вільсон, Е. Рузвельт). По-третє, до 
вироблення проекту Декларації приступили, коли вже була 
домовленість про етапи підготовки і проходження її проекту: 
робоча група комітету з підготовки проекту — Комітет з підго-
товки проекту Комісії з прав людини — Комісія з прав люди-
ни — ЕКОСОР — Генеральна Асамблея ООН. До цього мова 
йшла про Міжнародний білль про права людини (і в деяких 
пропозиціях як складовий документ Статуту ООН).

Отже, на стадії, коли члени комітету з підготовки проекту 
Білля підійшли до рішення, що має бути два документи: Де-
кларація і Конвенція, вони вже мали можливість посилатися 
на конституції різних держав. Коли проф. В. Корецький під-
креслював, що Білль «має бути таким, щоб його могли прий-
няти кожна і всі соціальні системи», то він одночасно пропону-
вав, що можна взяти з радянської Конституції і чого не бажано 
брати з інших конституцій. Він процитував ст. 120 Конституції 
СРСР2 стосовно права громадян мати підтримку в похилому 
віці або, коли вони втратили можливість підтримувати себе. 
«Це зазначене право, — підкреслив він, — забезпечено широким 
розвитком соціального страхування працюючих і підтримкою 
широкої мережі будинків відпочинку». «Все, що буде включе-
но в Міжнародний білль прав має бути реалізованим, — додав 
він, — і до нього не можуть висловлюватися застереження».

Далі проф. В. Корецький послався на нову Конституцію 
Японії, яка була спроектована за консультацій генерала Макар-

1 E/CN.4/АС.1/3/Add.1, р. 1–408.
2 «Громадяни СРСР мають право на матеріальне забезпечення в старості, а також — на 
випадок хвороби і втрати працездатності. Це право забезпечується широким розвит-
ком соціального страхування робітників і службовців за рахунок держави, безплатною 
медичною допомогою трудящим, наданням в користування трудящих широкої мережі 
курортів».
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тура. «Вона показує, — сказав він, — що не відбулося модифіка-
ції старої японської феодальної системи чи розпаду монополіс-
тичних концернів, незважаючи на проголошення формальних 
прав і свобод. У Японії такі концерни були інструментом тих, 
хто підбурював сучасну війну». «Будь-яка декларація, — про-
довжував він, — має відповідати умові ліквідації фашизму, де б 
він не був. Комітет не має схвалювати позицію, яка політично 
не значима»1.

Можна говорити чи ні про суб’єктивний вибір проф. В. Ко-
рецьким конституцій, але не можна заперечити те, що він за-
пропонував раціональний підхід: включати в текст Білля все 
краще, що напрацьовано конституційним законодавством дер-
жав — членів ООН і уникати гірших випадків конституційного 
досвіду регулювання прав людини. І головне — включати лише 
ті права, які можна забезпечити, до яких не можна висловити 
застереження.

Саме такий підхід взяли на озброєння члени комітету, до 
речі, звертали увагу і на формально проголошені права Конс-
титуцією СРСР.

Доречно звернути увагу ще на одну пропозицію, яку ви-
словив проф. В. Корецький: не вдаватися до застережень 
до Міжнародних пактів з прав людини. Тоді ця пропозиція 
не пройшла: в Декларації — зрозуміло, а щодо конвенції, то 
загальноприйнятим було підкреслювати: «У міжнародно-
му праві вважається загальновизнаним, що на всіх стадіях 
вираження згоди на обов’язковість міжнародного договору 
(підписання, ратифікація, прийняття, затвердження, обмін 
нотами, приєднання) дер жава має право робити застережен-
ня, дійсність яких не залежить від прийняття і згоди інших 
держав. При здійсненні цього права лише вимагається, щоб 
застереження не заторкували суті договору і не суперечили 
його предмету і цілям»2.

1 E/CN.4/АС.1/SR.6, р. 3–4.
2 Карташкин В. А. Международная защита человека. — М. : Международые отноше-
ния, 1976. — С. 33.
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Лише в 60-ті роки ХХ ст. пропозиція проф. В.Корецького 
знаходить розуміння в міжнародному праві: 7 вересня 1951 р. 
Додаткова конвенція про скасування рабства, работоргівлі й ін-
ститутів і звичаїв, подібних до рабства, ст. 9: «Застереження до 
даної Конвенції не допускаються»; 14 грудня 1960 р. Конвенція 
про боротьбу з дискримінацією в галузі освіти, ст. 9: «Ніякі за-
стереження до даної Конвенції не допускаються» і т. д.

Після того, як радянські республіки і СРСР утрималися від 
голосування за Загальну декларацію, все було задіяно задля 
доведення, що цей документ «буржуазний» за своєю суттю і 
вже на стадії його проголошення безнадійно відстав від жит-
тя. «Західні держави, — зазначає В.  Карташкін, — намагали-
ся закріпити в Декларації і пактах ідеї французької Декларації 
прав людини і громадянина 1789 р. і обмежитися перечислен-
ням у них прав і свобод, типових для епохи буржуазних рево-
люцій»1. Такої ж думки інший радянський фахівець у галузі 
міжнародного захисту прав людини: «Представники США і 
Франції неодноразово стверджували, що Загальна декларація 
прав людини за своїм змістом має бути ідентичною французь-
кій Декларації прав людини і громадянина 1789 р. Тим самим 
вони відмовлялися враховувати навіть сучасне законодавство 
деяких капіталістичних країн, яке визнає ряд найважливіших 
громадянських і політичних прав, відвойованих трудящими в 
результаті тривалої боротьби»2.

Так, такі пропозиції висловлювалися, але першим, хто це 
зробив при підготовці Загальної декларації (він вже тоді гово-
рив про неї, як про декларацію) був проф. В. Корецький. За-
хідні представники лише підтримали його ініціативу. І зробив 
він це в своєму виступі на першій сесії підготовчого комітету 
13 червня 1947 р., запропонувавши, яким має бути цей доку-
мент за мовою і стилем викладу: «Торкаючись питання мови 
і стилю, проф. В. Корецький зауважив, що чіткість і ясність 
особливо важливі і що кінцева Декларація прав людини має 

1 Там само. — С. 32.
2 Мовчан А. П. Права человека и международные отношения. — С. 39.



832

Європейський суд з прав людини. Судова практика

бути легкозрозумілою масами народів. Вона має наслідувати 
стиль і манеру старих законів, особливо їх чіткість і ясність. 
Вона має бути емоційним зверненням, переконанням і напи-
сана «провокативною» мовою, що привертає увагу. Він нага-
дав ясний і бойовий дух Декларації незалежності Сполучених 
Штатів і французької Декларації прав людини і громадянина, 
вони обидві відобразили періоди свободи і благородства. Де-
кларація прав людини має звучати звуками горну, сказав він, і 
має встановлювати принципи, за які будь-яка людини має бути 
готова ризикувати своїм життям»1.

Представник Чилі Санта Круз підтримав пропозиції 
проф. В. Корецького. Він висловив побажання, щоб українсь-
кий правознавець і далі співробітничав з комітетом і допомагав 
йому в роботі з вироблення кінцевого документа. Це особливо 
важливо ще й з тієї точки зору, що він знає нові системи права 
(радянське право, зокрема), а такий документ і має прийматися 
з врахуванням різних правових концепцій.

Представник Австралії Р. Харрі назвав його пропозиції дуже 
корисними і що він вважає особливо важливим, щоб точка зору 
проф. В. Корецького «стосовно суттєвих положень Білля про 
права була обговорена до того, як будь-який прелімінарний 
проект Біля буде скомпоновано»2.

Представник Великої Британії Дж. Вільсон заявив, що він 
повністю підтримує пропозиції проф. В. Корецького стосовно 
того, яким має бути маніфест прав людини (так він вислов-
лювався щодо запропонованої українським вченим, якою має 
бути Декларація)3.

Запропонувавши створити невелику робочу групу, 
проф. В.  Корецький висловив жаль, що через зайнятість він не 
зможе в ній працювати, але буде підключатися на наступних 
етапах роботи. Але для того, щоб знати радянські формулюван-
ня прав і обов’язків громадян, він запропонував використову-

1 E/CN.4/АС.1/SR.6, р. 4.
2 E/CN.4/АС.1/SR.6, р. 5.
3 Ibid, p. 5–6.
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вати радянську Конституцію, текст якої був поширений серед 
членів Комісії з прав людини1.

У ході обговорення пропозиції проф. В. Корецького щодо 
того, якою може бути робоча група, висловлювалися різні дум-
ки. Представник Великої Британії Дж. Вільсон вважав, що ко-
мітет з підготовки проекту слід поділити на дві групи по чотири 
члени, кожна з яких підготує один документ, але його не підтри-
мав представник Франції (проф. Р. Кассен): одна група писати-
ме Маніфест, друга — Конвенцію. З цим урешті-решт погодив-
ся і Дж. Вільсон. Тоді слово взяв проф. В. Корецький, який не 
погодився з такими пропозиціями: «Навіть якщо слід готувати 
проекти двох документів, то немає потреби в двох групах. Буде 
логічним зберегти зв’язок між викладенням загальних принци-
пів і більш конкретним відображенням тих самих принципів»2. 
Комітет з підготовки проекту підтримав пропозицію проф. В. 
Корецького: «Рішення: Комітет вирішив створити тимчасову 
робочу групу в складі представників Франції, Лівану і Великої 
Британії з такими функціями групи:

1. Запропонувати логічну перебудову статей проекту основ 
запропонованого Секретаріатом;

2. Запропонувати новий проект різних статей у світлі дис-
кусії, яка відбулася в комітеті з підготовки проекту;

3. Підготувати рекомендації комітету щодо розділу статей 
по суті для Маніфесту і для Конвенції»3.

Утім виступ проф. В. Корецького очевидно мав свої наслід-
ки. Уже через тиждень (23 червня 1947 р.) читаємо в інформа-
ції про засідання комітету з підготовки проекту, що представ-
ником СРСР призначено В.  Теплякова. Але оскільки виникли 
проблеми з його вчасним прибуттям на засідання комітету 
(на той час цьому заважали, здебільшого, проблеми фінансові і 
транспортні), то проф. В. Корецькому дозволено брати участь 
у роботі комітету замість Теплякова В. Інакше робота могла 

1 Ibid, p. 6.
2 E/CN.4/АС.1/SR.6, р. 8.
3 Ibid.
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бути зірвана: з восьми членів комітету не могли брати участь 
призначені представники Великої Британії, Чилі, Австралії і 
СРСР, тобто половина.

Комітет з підготовки проекту проводив засідання з 9 по 
24 червня 1947 р. і не за всіма проектами знайшов одностай-
ність. Разом з тим він визначився з двома основними докумен-
тами: «а) Проект основ Міжнародного білля про права люди-
ни, підготовленого Секретаріатом (документи E/CN.4/АС.1/3 
і E/CN.4/АС.1/3/Add.1) і б) Проект Білля, запропонований 
Сполученим Королівством (документ E/CN.4/АС.1/ 4)»1. Ос-
кільки думки членів комітету розділилися (одні вважали, що 
кінцевий документ має мати форму Декларації або Маніфесту, 
а інші, що має бути також і Конвенція на додаток до Декларації 
чи Маніфесту, то було «вирішено підготувати два документи 
як робочі матеріали, які б містили Декларацію чи Маніфест, у 
якій викладалися загальні принципи, і другий документ — ро-
бочі матеріали, які б містили пропозиції щодо змісту однієї чи 
більше Конвенцій, які б випливали з таких принципів, що їх 
члени ООН могли б дотримуватися»2. Таким чином, пройшла 
пропозиція проф. В. Корецького, як і його рекомендація ство-
рити тимчасову робочу групу в складі представників Франції, 
Лівану, Сполученого Королівства і ex officio з головою комі-
тету на чолі.

Уже на засіданні робочої групи, після загальних обгово-
рень на трьох засіданнях, було запропоновано проф. Р. Кас-
сену (Франція) взятися за написання проекту Декларації, 
яка має ґрунтуватися на статтях основ, підготовлених Сек-
ретаріатом. Представникам Великої Британії і Лівану ра-
зом з головою комітету було запропоновано, переглянувши 
проект Секретаріату і проект Сполученого Королівства, виз-
начитись, які статті можуть бути готовими до включення в 
Конвенцію3.

1 E/CN.4/АС.1/14, р. 2.
2 Ibid, p. 3.
3 Ibid.
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Професор Р. Кассен підготував проект, який складався з 
преамбули і сорока чотирьох статей. Робоча група переглянула 
преамбулу і перші шість статей і подала їх без перегляду решти 
статей на розгляд комітету з підготовки проекту. Головуюча і 
представники Сполученого Королівства і Лівану вирішили, що 
статті, запропоновані Великою Британією, можуть подаватися 
в Комісію з прав людини, як такі, що можуть скласти основу 
Конвенції. При цьому вони вважали за необхідне додати до ста-
тей три нові положення: 1) стосовно заборони катувань, тілес-
ної недоторканності (каліцтв) і жорстоких покарань; 2) право 
на правосуб’єктність; 3) право на притулок1.

Комітет з підготовки проекту розглянув пропозиції 
проф. Р. Кассена, як переглянутий проект Декларації і вже 
після свого перегляду направив його в Комісію з прав люди-
ни як робочі матеріали попереднього проекту Міжнародного 
Маніфесту або Декларації прав людини. При цьому була взята 
до уваги пропозиція проф. В. Корецького, що все, що вони по-
дають в Комісію є їхня особиста позиція і з нею держави самі 
мають вирішувати: враховувати чи ні на подальших стадіях об-
говорення, коментування чи висловлення пропозицій по доку-
менту2.

Менше був переглянутий проект Великої Британії як про-
ект Конвенції, але його також було вирішено направити в Ко-
місію з прав людини, як такий, який вона може розроблювати 
більш детально. Окремо в комітеті було розглянуто підготовчі 
матеріали Секретаріату з питань реалізації Міжнародного біл-
ля про права людини3.

Основний текст, напрацьований комітетом з підготовки про-
екту за час роботи в ньому проф. В. Корецького, зберігся, але 
можна сказати, не завдяки зусиллям представників Радянсь-
ких республік. На другій сесії комітету з підготовки проекту 
проф. В. Корецького замінив О. Павлов (посол СРСР у Бель-

1 Ibid, p. 4.
2 Ibid.
3 Ibid, p. 5–6.



836

Європейський суд з прав людини. Судова практика

гії і посол СРСР в Люксембурзі за сумісництвом), спочатку на 
правах можливої заміни основного представника, а згодом, як 
член Комісії з прав людини. У публікаціях, які стосуються ос-
новних дат життя і діяльності проф. В. Корецького, як правило, 
говориться, що він «в 1947–1949 рр. був представником СРСР 
в Комісії з прав людини ООН (Женева)1.

Тут слід зробити одне уточнення. У третій сесії Комісії з 
прав людини (1948 р.) проф. В. Корецький вже не брав участі. 
Радянський Союз представляв, як уже зазначалося, посол  
О. Павлов, а представником Української РСР в Комісії був 
М. Клековкін, і, здається, це трапилося не випадково, оскільки 
було поставлено очевидне завдання: зірвати роботу над завер-
шенням проекту Декларації. Представники України, СРСР і 
Білорусії (Степаненко) виступали навіть проти тих пропози-
цій, які перед ними вносив їх попередник — проф. В. Корець-
кий. І хоч змін в напрацювання проф. Корецького в проект 
Декларації внесено зовсім небагато, але це сталося не завдяки 
роботі його співвітчизників, а всупереч. Так сталося, що ідеї і 
пропозиції проф. В. Корецького захищали більше представни-
ки західних країн, Китаю, Індії і латиноамериканського кон-
тиненту, ніж країна, від імені якої він виступав. З правої точки 
зору підстави для цього були, оскільки з самого початку було 
обумовлено, що держава не зв’язана позицією її представника 
в підготовчому комітеті, а ось в плані моралі тут виникають 
питання. 

Були внесені стилістичні, граматичні уточнення, деякі змі-
ни по суті, але в цілому документ, як його напрацював комітет 
з підготовки проекту за участю проф. В. Корецького, зберіг свій 
ідейний і сутнісний напрями. Скоротили кількість статей Де-
кларації. Нова редакція виглядала таким чином. Перші три стат-
ті (про рівність і братерство всіх, про належність кожній людині 

1 Владимир Михайлович Корецкий. — К. : Наук. думка, 1984. — С. 35; Корецкий В. М. 
Избранные труды : в 2 кн. — К. : Наук. думка, 1989. — Кн. 1. — С. 25; Корецький 
Володимир Михайлович // Юридична енциклопедія. — К. : Укр. енцикл., 2003. — 
Т. 3. — С. 350 та ін.



837

3. Теорія та історія захисту прав людини

всіх прав і свобод і про обмеження прав і свобод одного правами 
і свободами іншого) комітет не знайшов часу обговорити; стат-
ті 4, 5, 6, 7 і 8 поміняли місцями, внесли уточнення, вироблені 
перед цим в Женевському проекті, в окрему статтю вивели за-
борону катування. У статтю про невинність обвинуваченої лю-
дини наприкінці речення «після справедливого прилюдного 
розгляду, за якою їй забезпечуються всі можливості для захис-
ту» представник СРСР запропонував після слів «прилюдного 
розгляду» додати таке: «підпадаючого виняткам, передбаченим 
законом, задля гарантій звинувачуваній особі права на захист»1. 
Така пропозиція була явно слабкішою за запропонований комі-
тетом варіант і допускала можливість зловживань.

Статтю про право притулку в редакції проекту: «1. Кожна 
людина має право притулку від переслідувань, і він має бути 
гарантований їй в інших країнах. 2. Переслідування, викликане 
вчиненням неполітичного злочину або діянням, що суперечить 
цілям і принципам Організації Об’єднаних Націй, не станов-
лять переслідування», представник Радянського Союзу пропо-
нував викласти так: «Право притулку буде гарантовано кожно-
му переслідуваному за його діяльність в захисті демократичних 
інтересів, через його діяльність у галузі науки або у зв’язку з 
його участю в боротьбі за національне визволення»2. Представ-
ники делегацій не знайшли спільної точки зору з цієї пропо-
зиції, оскільки по-різному розуміли «демократичні інтереси»; 
спроби викрадення матеріалів ядерних та інших досліджень 
одні відносили до кримінальних справ, інші — до політичних; 
те, що для одних було боротьбою за національне визволення, 
для інших — тероризмом і т. д.

У проекті статті про громадянство: «Кожна людина має право 
на громадянство» представник СРСР запропонував додати: «Ви-
падки і процедура позбавлення особи її громадянства має бути 
визначена національним законом»3, що перекреслювало зміст 

1 E/CN.4/95, р. 7.
2 Ibid.
3 Ibid, р. 8.
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статті проекту Комітету. Дебати з цього приводу призвели до того, 
що представники інших держав вирішили взагалі перекрити мож-
ливість безпідставного позбавлення громадянства, що і записано 
в Загальній декларації: «2. Ніхто не може бути безпідставно поз-
бавлений громадянства або права змінювати своє громадянство».

Статтю проекту комітету щодо свободи думки, совісті і релігії 
(«1. Індивід має свободу думки і совісті, сповідувати і зміню-
вати релігію, це є абсолютним і священним правом. 2. Кожна 
особа має право одноособово чи спільно з іншими однодум-
цями, прилюдно або приватним чином в ученні, богослужінні 
та здійсненні релігійних і ритуальних обрядів»), радянський 
представник запропонував викласти так: «Кожна особа буде 
мати право на свободу думки і свободу здійснення релігійних 
обрядів відповідно до законів країни і вимог громадської мо-
ралі»1. Для віруючих людей таке формулювання означало від-
сутність будь-якої свободи думки, совісті і релігії.

Така ж доля спіткала і радянську пропозицію як сформулю-
вати право на свободу переконань і на вільне їх волевиявлення 
(стаття сформульована і запропонована Конференцією ООН по 
свободі інформації — прийнята в остаточному варіанті Загальної 
декларації майже без змін). Текст статті, запропонований пред-
ставником СРСР, проголошував: «1. Відповідно до принципів де-
мократії і в інтересах посилення міжнародного співробітництва і 
миру в усьому світі, кожній особі буде гарантовано законом пра-
во на вільне виявлення її переконань і, особливо, свободу слова 
і преси, свободу зборів і свободу художнього вираження. Вико-
ристання свободи слова і преси з метою пропаганди фашизму і 
агресії або підбурення війни між народами не буде допускатися. 
2. У порядку забезпечення права на свободу виявлення переко-
нань для великих груп населення і для їх організацій, держава 
допомагатиме і співробітничатиме, забезпечуючи матеріальни-
ми ресурсами (будинки, друкувальні, папір тощо), необхідними 
для друку демократичних органів преси»2.

1 Ibid, р. 8.
2 Ibid, р. 8–9.
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Тривалий час у радянських політико-правових, історичних 
дослідженнях доводилось, що ця редакція статті була відхиле-
на західними представниками через заборону пропаганди фа-
шизму і агресії або підбуренні війни». Аналіз дискусій з цього 
приводу на стадіях вироблення проекту декларації показує, що 
причина була в іншому: проект Конференції ООН щодо сво-
боди інформації говорив про вільне виявлення переконань, з 
свободою шукати, одержувати та поширювати інформацію; у 
Радянському проекті йшлося лише про дозвіл цілеспрямова-
ного виявлення переконань.

Нарешті, радянський представник запропонував замінити 
ще одну статтю проекту підготовчого комітету — стосовно сво-
боди мирних зборів. У проекті комітету це право проголошу-
валось у ст. 19: «Кожна людина має право на свободу мирних 
зборів і брати участь у місцевих, національних, міжнародних 
і торговельних союзних асоціаціях для сприяння, захисту і 
охорони цілей і інтересів, які не є несумісними з цією Декла-
рацією». Радянська пропозиція практично стосувалася іншого: 
«В інтересах демократії свобода зборів, громадських демонс-
трацій, процесій і організацій, добровільних об’єднань і союзів 
та інших організацій, які мають нацистський, фашистський 
і антидемократичний характер, точно так, як і їх діяльність в 
будь-якій формі буде заборонена законом під страхом пока-
рання»1.

Остання третина проекту комітету статей Декларації без 
змін була передана для розгляду в Комісію з прав людини разом 
з доповненнями чи альтернативними пропозиціями від пред-
ставників СРСР, США, Франції, Китаю та ін. Аналіз їх обгово-
рення показує, що винятки не допускалися ні для радянських, 
ні для західних пропозицій чи альтернативних текстів. Прохо-
дили лише ті, які, як рекомендував у свій час проф. В. Корець-
кий, охоплювали широкий спектр демократичних прав і свобод, 
сформульовані чіткою, зрозумілою широким колам населення 
мовою, встановлювали загальні принципи.

1 Ibid, р. 9.
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18 червня 1948 р. (п’ятниця, друга половина дня у м. Лейк-
Саксесс, штат Нью-Йорк) Комісія з прав людини проводила 
голосування по проекту Декларації, який вона мала передати 
в ЕКОСОР з подальшою передачею для затвердження на Ге-
неральній Асамблеї ООН. У залі присутні 17 представників: 
головуюча — пані Е. Рузвельт (США), доповідач — п. К. Малік 
(Ліван), члени Комісії: п. Худ (Австралія), п. Лєбо (Бельгія), 
п. Степаненко (Білоруська РСР), п. Ларрен (Чилі), п. П. К. Чанг 
(Китай), п. Лютфі (Єгипет), пані Мехта (Індія), п. Куіхано 
(Панама), п. Карпіо (Філіппіни), п. М. Клековкін (Українська 
РСР), п. Павлов (СРСР), п. Дж. Вільсон (Велика Британія), 
п. Фонтена (Уругвай), п. Вільфан (Югославія). Серед тих, хто 
чи не найбільший внесок зробив в розробку проекту Деклара-
ції відсутні проф. Р. Кассен, проф. В. Корецький, п. Санта Круз. 
Але думки, ідеї, пропозиції представників Франції і Чилі ак-
тивно відстоювали їх наступники. Представник України не ска-
зав жодного доброго слова про свого попередника проф. В. Ко-
рецького і його внесок в підготовку проекту Декларації.

У невизнанні кінцевого проекту Комісії з прав людини Де-
кларації послідовними були чотири представники: від СРСР, 
Української РСР, Білоруської РСР і Югославії. Голосування 
було таким. За  назвою документа: головуюча запропонувала 
назву: «Проект Організації Об’єднаний націй Декларації прав 
людини», представник Бельгії запропонував назву «Проект 
міжнародної Декларації прав людини», пояснюючи свою про-
позицію, що тоді стороною Декларації можуть стати і не чле-
ни ООН. Проголосована друга пропозиція. Головуюча пані 
Е. Рузвельт запропонувала замінити в англійському тексті сло-
во «on» на «of». Її підтримав представник Лівану К. Малік, мо-
тивуючи це тим, що «on» націлює на невизначені права, а «of» 
говорить лише про ті права, які перелічені в Декларації. 14 го-
лосами «за», 2 — «утримався» було вирішено назвати документ 
«Проект міжнародної декларації з прав людини».

Преамбула схвалена 14 голосами «за», 4 — «утримались». 
Стосовно преамбули виступив представник Української РСР 
п. М. Клековкін, який «заявив, що преамбула в цілому не ста-
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вилася на голосування на попередніх засіданнях. У ній є знач-
ні розбіжності між російським і англійським текстами і його 
делегація була поставлена в складну ситуацію»1. Головуюча 
зауважила, «що Комісія схвалює кожний параграф преамбули 
окремо і що більше того, зрозуміло, що члени Комісії мають 
стежити за точністю перекладу»2.

Після того, як представник Лівану К. Малік зачитав Декла-
рацію, представники Великої Британії п. Дж.Вільсон і Франції 
п. Ордонно внесли граматичні поправки, які комісія прийня-
ла. Щодо документа виступили такі представники: СРСР — 
п. О. Павлов, Югославії — п. Вільфан, Білоруської РСР — 
п. Степаненко і Української РСР— п. М. Клековкін. Усі вони 
назвали причини, з яких не будуть голосувати за Декларацію: 
«п. О. Павлов (СРСР) заявив, що він не готовий голосувати за 
проект Декларації, який його делегація вважає незадовільним. 
Не можна не сказати, що документ нічого не містить, оскільки 
в ньому досить туманно повторюються окремі загальновизнані 
концепції основних прав; але нічого не зроблено для забезпе-
чення поваги до прав людини. Незважаючи на наполягання 
делегації СРСР Комісія не захотіла погодитися на документ, 
який делегація СРСР пропонувала з 4 по 27 травня (делегація 
СРСР ніколи проекту Декларації не пропонувала, як то робили 
інші делегації, а пропонувала лише проекти окремих статей, які, 
після обговорення, підтримували чи не підтримували. — В. Б.).

Головні помилки проекту Декларації Комісії, який постави-
ли на голосування — це відсутність будь-яких ефективних за-
ходів з боротьби з фашизмом і нацизмом і в запобіганні можли-
востям їх нової появи; вилучення всіх посилань на демократію; 
неприйняття статті 31, а звідси і обмеження певних прав; від-
сутність в оригіналі будь-яких положень про реалізацію прав 
людини (такий документ обговорювався окремо, але він не був 
підтриманий представником Української РСР п. М. Клековкі-
ним, який заперечив необхідність його обговорення з мотивів 

1 E/CN.4/SR.81, р. 27.
2 Ibid.
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процедури1 і представником СРСР п. О. Павловим, який знай-
шов у ньому «порушення державного суверенітету»2. — В. Б.); 
і відмова від будь-якого визначення прав і обов’язків індивіда 
відносно держави.

З огляду, проте, на слабкість і неадекватність документа, 
який зараз перед Комісією, делегація СРСР переконана, що 
необхідно врешті-решт появитися Декларації, яка б ефективно 
сприяла прогресу і демократії і боротьбі проти нацизму і фа-
шизму»3.

Представник Югославії п. Вільфан приєднався до позиції 
представника СРСР. Представник Білоруської РСР п. Сте-
паненко «висловив свою щиру підтримку оцінці проекту 
Декларації, яку дав представник СРСР. Він також відчував 
переконаність, що майбутнє побачить декларацію, яка буде 
відповідати духу і букві демократії і принципам Організації 
Об’єднаних Націй»4.

Представник Української РСР п. М. Клековкін спробував 
своїми словами повторити виступ посла СРСР Павлова, по-
чавши «з заяви, що він утримається при голосуванні проекту 
Декларації в цілому, оскільки вона є неприйнятною для його 
делегації. Беручи участь у підготовці проекту Декларації, він 
мав на увазі вимогу народів усього світу до свободи від війни 
і поневолення. Він прагнув включити в Декларацію деякі чіткі 
положення, які б дали змогу народам світу жити у мирі, вільни-
ми від загрози фашизму і деструктивних війн. Ця ідея не одер-
жала підтримки в Комісії, і проект Декларації, за який його за-
раз просять проголосувати, є абсолютно неспроможним»5.

За проект Декларації, а відповідно і за його направлення 
ЕКОСОР, а потім Генеральній Асамблеї ООН проголосували 
представники держав: Австралії, Бельгії, Чилі, Китаю, Єгипту, 

1 E/CN.4/SR.81, р. 12.
2 Ibid, р. 14.
3 Ibid, р. 28.
4 Ibid, р. 29.
5 Ibid.
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Франції, Індії, Лівану, Панами, Великої Британії, США і Уруг-
ваю; утрималися: БРСР, УРСР, СРСР і Югославія1.

Представник Уругваю, п. Фонтена, заявив, що представни-
ки чотирьох держав, які утрималися, не можуть пропонувати 
на направлення ЕКОСОР проекту Декларації від меншості, ос-
кільки такого проекту вони не розробили і ніхто його не обго-
ворював, окрім деяких статей, які були ними сформульовані2.

Дискусія повторилася і надалі, в тому числі і на пленарному 
засіданні Генеральної Асамблеї ООН, яке завершилося схва-
ленням 48 державами остаточного тексту Загальної декларації 
прав людини. Від Української РСР виступав Д. Мануїльський, 
від СРСР двічі виступав А. Вишинський. Виступ Д. Мануїль-
ського назвати вдалим не можна — чи тому, що він не знайшов 
нових аргументів проти Декларації, чи тому, що його спрово-
кувала своїм виступом пані Е. Рузвельт. Річ у тім, що перед 
нею виступав А. Вишинський, який пройшовся постатейно 
по Декларації і запропонував перенести її розгляд на четверту 
сесію Генеральної Асамблеї ООН. Пропозиція була не нова для 
учасників сесії, оскільки радянські делегації послідовно і без 
успіху наполягали на ній в Комісії з прав людини, в третьому 
комітеті, на різних етапах обговорення Декларації. Більшість 
чудово розуміла, що це лише привід для затягування прийнят-
тя документа. А. Вишинський вкотре повторив своїх попере-
дників з радянських делегацій, що ст. 4 Декларації (заборона 
рабства і підневільного стану) слід доповнити, оскільки ця 
заборона занадто абстрактна; що стаття 20 (право на свободу 
мирних зборів і асоціацій) недосконала, оскільки може дозво-
ляти в такому формулюванні і збори, де може бути пропаганда 
ідей фашизму і війни; ст. 21 (право брати участь в управлінні 
своєю країною) не передбачає гарантій його дотримання; це ж 
саме можна сказати і про ст. 23 (право на працю); ст. 28 (пра-
во на соціальний і міжнародний порядок) неповна і потребує 
суттєвого доповнення; крім того, статті 14 і 20 якісь безтілесні 

1 Ibid, р. 30.
2 Ibid, р. 31.
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і вимагають нового формулювання, як пропонувала радянсь-
ка делегація і т. д. Висновок він зробив такий: «Представник 
СРСР пропонує Генеральній Асамблеї перенести на чергову 
сесію розгляд проекту Загальної декларації прав людини»1. 
Е. Рузвельт, яка виступала після А. Вишинського, мала наго-
ду показати слабкі сторони його пропозицій. Власне, з цього 
вона і розпочала свій виступ: «Я хотіла б коротко прокомен-
тувати пропозиції радянської делегації. Мова цих доповнень 
трохи одягнута в щось, а по суті вони є тими ж доповненнями, 
які пропонувала радянська делегація в комітеті і які були від-
хилені після вичерпного обговорення. Здебільшого ті самі до-
повнення до цього обговорювалися і були відхилені в Комісії з 
прав людини.

Ми в Сполучених Штатах Америки захоплюємося тими, хто 
бореться за їх переконання, а радянська делегація боролася за її 
переконання. Але в старих демократіях ми вже навчилися під-
корятися волі більшості. Учинюючи  так, ми не відмовляємося 
від своїх переконань. Ми продовжуємо когось переконувати і 
з часом ми добиваємося успіхів. Але ми знаємо, що маємо пра-
цювати разом і ми маємо шукати прогрес. А тому ми віримо, що 
коли ми боролися добре і більшість була проти, може кращою 
тактикою було б спробувати співробітничати.

«Я відчуваю себе зобов’язаною сказати, що я думаю, мож-
ливо, це і буде сприйнято і як нав’язування цій Асамблеї, про-
понувати знову ці доповнення тут, але я переконана, що вони 
будуть відхилені без обговорення»2. На підтвердження своїх 
передбачень Е. Рузвельт назвала причини, за яких були відхи-
лені радянські пропозиції: стаття 3. «Право на життя» — пропо-
зиції включали такі положення, які третій Комітет вирішив до-
датково вивчити, що і було рекомендовано ЕКОСОР і Комісії 
з прав людини; пропозиції до ст. 20 дуже обмежують свободу 

1 Délégue de l’Union des republiques socialistes soviétiques. M. Vyshinsky. — In: Le Droit de 
l’Home. 1948–1988. Quarahtiéme anniversaire de la Déclaration universelle UNESCO — 
Palais de Chaillot. 8–9–10 décembre 1988, pp. 160–162.
2 Ibid, р. 168.
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мирних зборів і асоціацій; вона переповнена термінами «демо-
кратичні погляди, демократичні системи, демократичні держа-
ви, як і фашизм», якими, ми знаємо, користувались палії війни 
і які найбільш скандально і різноманітно інтерпретували; про-
позиції до ст. 22 (право на соціальне забезпечення) є новими на 
цій Асамблеї і раніше вони не обговорювалися і т. д.

Відповідь на виступ А. Вишинського Е. Рузвельт заверши-
ла так: «Радянська пропозиція про перенесення обговорення 
Декларації на четверту сесію Асамблеї не потребує коментарів. 
Ідентичний текст було відхилено в третьому комітеті шістьма 
голосами «за» і 26 — «проти»»1.

Виступаючи від імені української делегації, Д. Мануїльсь-
кий, почав з відповіді на зауваження Е. Рузвельт, хоч вона не 
стосувалася позиції української делегації. Такий був заведений 
порядок: спочатку мав виступити представник СРСР, щоб бути 
першим серед великих держав — членів ООН; представник Ук-
раїнської РСР чи Білоруської РСР мали зачекати, щоб, якщо 
буде потрібно, відповісти на можливу критику СРСР з боку 
представників інших держав. На цій сесії обов’язок відповісти 
на критику представника США взяв на себе Д. Мануїльський, 
а істинну причину показати, чому американські представни-
ки не підтримали пропозиції СРСР, взяв на себе представник 
Білоруської РСР п. Камінський (на прикладі однієї статті він 
заявив, що США не захотіли включити обмеження в право на 
свободу асоціацій, щоб дати можливість функціонувати таким 
організаціям, як Ку-Клукс-Клан).

Свій виступ від імені української делегації Д. Мануїльський 
почав так: «Я висловлюю розчарування, яке схвалює моя деле-
гація, після того як досвідчена пані Рузвельт заявила, що до-
повнення, запропоновані делегацією СРСР, не мусять обгово-
рюватися. Таке розуміння Декларації прав людини становить 
перше порушення документа, який приймається Генеральною 
Асамблеєю, оскільки Декларація визнає свободу думки і право 
кожного захищати свою думку».

1 Ibid, р. 169.



846

Європейський суд з прав людини. Судова практика

Повертаючись до суті проблеми, представник України за-
значив, що з його точки зору «прийняття Декларації Генераль-
ною Асамблеєю є, в дійсності, мало бажаним»1.

Завершив свій виступ Д. Мануїльський знову-таки поси-
ланням на виступ Е. Рузвельт: «Декларація не містить жодного 
слова засудження фашизму. Делегація Української РСР жал-
кує, що пані Е. Рузвельт не може погодитися, що це питання 
є стрижнем дискусії сьогодні як основоположне для Деклара-
ції»2. А тому він повторив пропозицію його попередника А. Ви-
шинського: «Мануїльський завершив тим, що беручи до уваги 
практичні і конкретні пропозиції, які обґрунтовувались його 
делегацією, він приєднується до пропозиції СРСР, яка спря-
мована на перенесення прийняття декларації прав людини на 
четверту сесію Асамблеї»3.

Д. Мануїльський жодним словом не згадав про внесок його 
країни в розробку Декларації, про тих, хто розробляв принци-
пи її підготовки і проекти її статей. Після того, як Радянський 
Союз змінив своє ставлення до Декларації, як проф. В. Корець-
кого було усунуто від процесу її підготовки, будь-які досягнен-
ня України на цьому шляху можна було б розцінити як підрив 
загальнорадянського поступу на фронті боротьби з буржуаз-
ними країнами.

Але викреслити суто український внесок у цей процес не 
вдалося. Виступаючи на Генеральній Асамблеї, представник 
Лівану К. Малік, якого вже на першій сесії Комісії з прав лю-
дини було обрано доповідачем (тоді ще під назвою Міжнарод-
ного білля про права людини) і який знав, як проходила підго-
товка Декларації від цього його обрання і аж до його виступу з 
приводу її затвердження на третій сесії Генеральної Асамблеї 
ООН, який знав про внесок в цю роботу всіх учасників підго-
товки Декларації, без винятку, заявив: «Важливим фактором 
в роботі Комітету з підготовки проекту була активна участь 

1 Ibid, р. 179–180.
2 Ibid, р. 182.
3 Ibid.
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проф. В.Корецького. ...З усіх наших обговорень — це був саме 
професор В. Корецький, хто першим висловив надзвичайно 
важливий принцип рівності, відсутності дискримінації. І мож-
на сказати, сьогодні цей принцип знайшов у нашій Декларації 
абсолютне закріплення, що можна вважати найбільшою части-
ною радянського внеску в неї»1.

Трохи далі у своїй промові він знову повернеться до внеску 
проф. В.  Корецького в підготовку проекту Декларації, зокре-
ма на його «наполяганні на альтернативній недискримінації і 
рівності, як і на поліпшенні життєвих умов широких мас на-
родів, на обов’язках людини перед суспільством, на вирішаль-
ній ролі, яку має грати держава в гарантуванні прав людини і 
свобод»2.

Вийшло не зовсім логічно: його країна не підтримала той до-
кумент, за підготовку якого йому дякували представники інших 
держав; методи, які йому вдалося подолати при спробі інших 
держав затримати прийняття документа, його держава почала 
використовувати саме на завершальній стадії. Щоправда, слід 
віддати належне, що формально Д. Мануїльський поводився 
так, тому що такої поведінки від нього вимагала Москва. Фак-
тично він розумів, що своєю діяльністю проф. В. Корецький за-
воював величезний авторитет як український вчений (делегати 
всіх країн завжди шанобливо називали його: «професор», такої 
поваги заслужив ще один учений, який зробив величезний вне-
сок у розробку і прийняття Декларації — представник Франції 
проф. Р. Кассен), пропозиції якого завжди глибоко обґрунтову-
валися прикладами з історії права, нормами міжнародного пра-
ва, конституційним законодавством різних країн тощо. Саме 
тому, коли в рік прийняття Декларації проходили вибори до 
Академії наук УРСР, Д. Мануїльський без вагань підтримав 
кандидатуру проф. В. Корецького. 1948 року проф. В. Корець-
кого обирають академіком Академії наук УРСР за спеціальнос-
тю «Міжнародне право» і, неймовірний факт, одночасно чле-

1 Ibid, р. 164.
2 Ibid, р. 165.
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ном Президії Академії наук УРСР. Його підтримали без вагань 
в Академії наук, його дітище — Загальну декларацію прав лю-
дини — гаряче схвалювали інші країни і утрималась підтрима-
ти — своя.

Доповнення непрямого характеру. У середині 70-х років 
минулого століття я завершив докторську дисертацію на тему: 
«Теоретичні основи взаємодії міжнародного і внутрішньо-
державного права» і поставив питання про захист. Щодо ро-
боти принципових зауважень не надійшло (все було: і кіль-
кість публікацій, і навчальні посібники, і монографія, як того 
вимагав ВАК СРСР), але було серйозне зауваження стосовно 
віку — занадто молодий для такого захисту у практиці Радянсь-
кого Союзу. Мій завідувач кафедри проф. І. Лукашук порадив 
зустрітися з академіком В. Корецьким  і поговорити з цього 
приводу: він — патріарх нашої науки, член нашої спеціалізова-
ної ради, де планується захист, з ним і обговоріть всі питання 
(патріарху на той час було 85 років). Час спливав, а нагоди для 
зустрічі не було. Така нагода трапилася лише 1978 року, коли 
проф. В.  Корецький звільнився від багатьох обов’язків (на-
самперед — директора Інституту держави і права), покращи-
лось його здоров’я, і він сказав: «Готовий проговорити хоч весь 
день». Зустрілися ми в Київському державному університеті 
ім. Т. Г. Шевченка на науковій конференції, після чого він за-
просив до себе додому. Під час конференції переглянув новий 
випуск наукового вісника факультету, а тому перше його запи-
тання було з цього приводу: зараз йде рік 30-річчя Загальної 
декларації прав людини, а у науковому віснику вашого факуль-
тету жодним словом про це не згадується. Чому? Відповідь моя 
була проста: так і в Москві з цього приводу нічого не опублі-
ковано. Ми спробували розмножити ротапринтом на факуль-
теті без дозволу союзного Міністерства освіти Віденську кон-
венцію про право міжнародних договорів від 23 травня 1969 р. 
(Україна брала активну участь у її підготовці, але на той час до 
неї ще не приєдналась — відбулося це лише в 1986 р.), і одних 
причетних до цього звільнили з роботи, іншим оголосили дога-
ну, а все, що вдалося розмножити — знищили.
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«Так, розумію, — відповів академік, — Москва завжди 
була для нас “законодавцем моди” в науці і визначала, що 
ми маємо досліджувати, а що — ні. Але ж не вимагає від Вас 
Москва повторювати за нею слово в слово вже написане її 
вченими. Ось дивіться, що виходить (він взяв два підручни-
ки для порівняння). У московському підручнику1 написано: 
“Однако Всеобщая декларация прав человека не свободна и 
от ряда недостатков”. Ваші вчені в українському підручни-
ку2 пишуть: “Однак цей документ має істотні недоліки”. Це 
що — переклад? Але за цим стоять різні автори. Або таке: 
“Существенным ее недостатком следует считать то, что в 
ней отсутствует указание на право наций на самоопреде-
ление”. У Вашому підручнику: “до Загальної декларації не 
було включено право народів і націй на самовизначення”. 
У них: “Кроме того, в Декларации ничего не говорится об 
обязанности соблюдения государствами прав и свобод, про-
возглашенных ею”. У Вас: “У Декларації не зазначено такого 
важливого положення, як зобов’язання держави щодо здійс-
нення проголошених прав” і т. д.

При такому запопадливому слідуванні Москві вам не слід 
скаржитися, що Москва не дозволяє. Те, що сталося у Вас з Ві-
денською конвенцією, те ж саме сталося і в Москві, якби вони 
без дозволу її опублікували. А якщо серйозно підійти до За-
гальної декларації прав людини, то думаю, що ми ще не оціни-
ли її значення — ні в Києві, ні в Москві».

Далі він піддався спогадам, як приймалася Декларація. По-
чав з того, як приймалася Декларація на Генеральній Асамблеї 
ООН. Що він і ще чотири співробітники отримали доручення 
від А. Вишинського написати його виступ на Асамблеї, але за 
умови, що кожний напише окремо, тобто вийшло п’ять варіан-
тів виступу. А. Вишинський їх прочитав, але жодним варіантом 

1 Курс международного права / отв. ред. Ф. И. Кожевников. — М. : Международные 
отношения, 1968. — С. 268–269.
2 Міжнародне право / за заг. ред. проф. І. І. Лукашука та доц. В. А. Василенкаю. — К. : 
Вища школа. — С. 108–109.
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не скористався. Авторам проектів виступу він відповів, що ціл-
ком зрозумів те, як не потрібно виступати.

Теплі спогади про проф. Р. Кассена (Франція) проф. В. Ко-
рецький завершив тим, що зауважив, що проф. Р. Кассен ціл-
ком справедливо одержав Нобелівську премію: фактично він 
був основним архітектором Декларації. І, звісно, про Е. Руз-
вельт: не будь вона головуючою, ми могли б і не мати Декла-
рації. Тому зіграло все: і її глибока освіченість, і вміння вести 
складні дебати, і навіть те, що вона — жінка. Доволі часто чо-
ловіки могли «чубитися», але в присутності жінки старалися 
бути джентль менами.

І ще про Декларацію. То є не просто резолюція Генеральної 
Асамблеї ООН. Ми ще не дослідили природу цього документа. 
З неї починаються витоки нової міжнародної правотворчості. 
Середньовічні монархи зустрілися, домовилися, уклали до-
говір і всі премудрості. Невдало уклали — порушили. Їх двоє, 
вони знову домовляться, чи не домовляться — інших це рідко 
стосувалося. Сьогодні так не можна. Сьогодні і двосторонні 
міжнародні договори можуть впливати на всіх. А щоб такий 
вплив був конструктивним, потрібна попередня домовленість, 
що двом можна, а що — ні. Потрібно навчитися вчиняти, як 
робили колись римляни. Вони дуже цінували свободу кожно-
го і тому вважали, що своїм контрактом можуть вирішувати 
будь-яку проблему між ними. А коли це «між ними» почина-
ло заважати іншим чи заходило в чуже правове поле — вони 
приймали загальну імперативну норму для всіх: jus publicum 
prevatorum pactes mutari non potest — приватно-правова угода не 
може порушувати публічного правопорядку. І все, і не потрібно 
було їм приймати сотні законів. Далі хай самі громадяни 
вирішують свої справи угодами між ними. Рим взагалі не 
любив законотворчості і законів прийняв небагато. Хоча мав 
відносини не менш заплутані, ніж ми маємо сьогодні.

Декларація — це римське jus publicum, вона вказує всім, що 
можна в договорах, а що ні. Ми живемо у взаємопов’язаному 
світі. Двосторонніми договорами усіх проблем не вирішити. 
А Декларація — дуже зручний для цього інструмент. У ній 
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сформульовані загальні принципи для всіх. Це, до речі дуже 
зручно для правозастосування. Принцип, як компас, показує, як 
норму права слід правильно застосовувати. «Можна знайти ще 
одну розгадку і для Вашої теми дослідження: співвідношення 
міжнародного і національного права. Я, до речі, про це 
говорив, коли ми домовлялися, якою має бути Декларація» 
(у матеріалах комітету з підготовки проекту це положення є, 
проф. В.  Корецький про це говорив на початку обговорення 
проекту, поданого Секретаріатом, коли йшлося про філософію 
документа. — В. Б.). Договір — це документ на сьогодні, 
нерідко — на завтра. Декларація — це документ на сьогодні, на 
завтра, на післязавтра і на більш віддалену перспективу.

Спочатку ми говорили: нам потрібна декларація, яка 
містить загальні принципи, і конвенція, яка ці принципи 
конкретизує. Потім ми почали говорити про декларацію і 
дві конвенції. Сьогодні ми маємо Загальну декларацію прав 
людини і два пакти: Міжнародний пакт про громадянські і 
політичні права 1966 р. і Міжнародний пакт про економічні, 
соціальні і культурні права 1966 р. І цим Декларація ще себе не 
вичерпала. У майбутньому будуть й інші пакти. І не один. Такі 
декларації, як Загальна декларація прав людини, приймаються 
на століття.

Невдовзі я був запрошений на наукову роботу в університет 
штату Джорджія (США). Незважаючи на те, що запрошення 
було від колишнього Державного секретаря США (при 
президентах Дж. Кеннеді і Л. Джонсоні) Діна Раска (у нас 
його вважали «яструбом» і ставили йому у провину корейську, 
в’єтнамську та інші війни), мені все-таки дозволили виїхати. 
Очевидно, вирішили перевірити, чи буде Д. Раск виконувати 
угоду про наукове співробітництво між СРСР і США, яку 
сам колись підписував. Незважаючи на його радянський 
ідеологічний портрет, за період роботи в 1979–1980 рр. в 
університеті Джорджії, де Д. Раск тоді працював професором 
міжнародного права і директором інституту, він залишився 
в моїй пам’яті високоосвіченою, інтелігентною, тактовною 
людиною. Без огляду на вік, ми стали добрими друзями і 
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нерідко він заїжджав до мене на квартиру в м. Атенсі, де 
ми проводили гарно час в обговоренні різних міжнародно-
правових проблем, чи я просто заслуховувався його спогадами 
про період роботи Державним секретарем. Щоб допомогти мені 
в науково-дослідній роботі, він передав мені свого секретаря, 
яка взяла на себе всі турботи із забезпечення мого перебування 
в університеті, виділив робочий кабінет тощо.

Оскільки Радянський Союз дозволив моїй дружині приїхати 
до мене лише один раз на рік і не більше, ніж на два тижні, я 
попросив у Д. Раска відпустку на цей період, щоб можна було 
помандрувати США. Ми домовилися про все у вересні, а в 
грудні 1979 р. СРСР ввів війська на територію Афганістану. Як 
відповідний захід, у США всім громадянам СРСР заборонили 
подорожі країною. Я вирішив зайти до Д. Раска і з’ясувати, 
як мені бути. Той подзвонив Державному секретареві США 
С. Венсу (говорили, що Д. Раск вважав його своїм учнем.— 
В. Б.) і поки це питання вирішувалося, ми розмовляли у кабінеті 
Д. Раска про те, що сталося.

Він висловився про своє повне нерозуміння рішенням 
Радянського Союзу. «Ви до сьогодні були у свідомості всіх 
країною серед переможців у Другій світовій війні, тепер будете 
переможеними невеликим Афганістаном. Думаю, що у вашій 
армії офіцерів більше, ніж у них всіх воюючих, але ви звідти 
підете побитими. Такої політики я не можу зрозуміти: маючи 
абсолютно виграшні позиції в азійському регіоні, все втратити 
одним непродуманим рішенням».

На моє запитання, чи були ще такі рішення у Радянського 
Союзу, відповідь була: так, і не одне.

«З першим таким рішенням, з тих, що я був свідком, я мав 
нагоду ознайомитися в 1948 р., коли приймалася Загальна де-
кларація прав людини. Це був мій чи не перший дипломатич-
ний досвід. Другу половину Другої світової війни я служив на 
китайсько-бірмансько-індійському театрі військових дій, де 
мав можливість працювати разом із генералом Дж. Маршал-
лом (“план Маршалла” для Європи знають не лише європей-
ці. —В. Б.). Коли генерал повернувся до США, його призначи-
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ли Держсекретарем, а мене він запросив займатися справами 
ООН, де тоді, серед іншого, і обговорювалась Декларація. Штат 
у мене був невеликий, а завдань більше, ніж на фронті. Дово-
дилося тоді самому доходити до суті нових для мене питань. 
Саме тоді мені розповіли про українського професора В. Ко-
рецького — людину добре знайому з історією права. Говорили, 
що він на кожну ситуацію, що обговорювалася, знаходив кіль-
ка прикладів з історії права. Своїми пропозиціями нерідко так 
завантажував членів підготовчого комітету, що ті після його 
виступів бігли в бібліотеку.

Так ось, як я сказав, для мене це була нова проблема і я ро-
зумів, що як тільки питання з Міжнародним біллем про права 
людини буде завершено, його слід буде провести через Конгрес. 
Як це зробити, тоді ще не знав ні Дж. Маршалл, ні тим паче — я. 
Ми не одні були в такій ситуації — інші країни також не знали, 
чи зможуть вони провести конвенцію через свої парламенти. 
Я тоді прочитав Конституцію СРСР і зрозумів, що Радянський 
Союз також не погодиться на той Білль, який задумано. Коли 
ваш професор обґрунтовував, чому потрібно спочатку прийма-
ти Декларацію і якою вона має бути, а потім Конвенцію і якою 
та має бути — мені здалося, що він пояснював всім нам, як вий-
ти з тієї складної ситуації, в якій ми опинилися.

А коли проект Декларації за допомогою вашого професора 
В. Корецького було завершено, СРСР раптово змінив свою по-
зицію і почав виступати проти неї. А наприкінці навіть не про-
голосував за неї.

Колись я запитав п. А. Громико: у вас так шанують В. Лені-
на, а він стільки знищив своїх співвітчизників, невже радянські 
люди такі байдужі до людського життя. “То не він, — відповів 
мені п. А. Громико, — то знищила революція”. Революції не 
бувають безкровними, нерідко вони поїдають і власних дітей. 
Згадуючи, як ви відмовилися від Декларації, мені здається, що 
ви задля принципу готові відмовитися від власної справи. Нам, 
американцям, цього не зрозуміти».
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Буткевич В. Г. Україна та розробка Загальної декларації прав 
людини 

Анотація. У статті розглядається участь УРСР у розробці 
проекту Загальної декларації прав людини. Показано прогалини 
у вітчизняній правовій та історичній науці у дослідженні внеску 
України, зокрема роль професора, згодом академіка АН УРСР 
В.Корецького, в розробці цього проекту. На основі аналізу ма-
теріалів засідань комітету з підготовки проекту Білля про права 
людини показано підходи, зауваження та пропозиції В.Корецького 
до обговорюваних проектів, їх сприйняття або відхилення у кінце-
вому тексті Декларації.   

Ключові слова: Загальна декларація прав людини, УРСР, 
Міжнародний білль про права людини, міжнародний захист прав 
людини, скасування смертної кари, принципи рівності та відсут-
ності дискримінації.  

Буткевич В. Г. Украина и разработка Всеобщей декларации 
прав человека 

Аннотация. В статье рассматривается участие УССР в раз-
работке проекта Всеобщей декларации прав человека. Показаны 
пробелы в отечественной правовой и исторической науке в изуче-
нии вклада Украины, в частности роль профессора, а впоследствии 
академика АН УССР, В.Корецкого, в разработке этого проекта. На 
основе анализа материалов заседаний комитета по подготовке 
проекта Билля о правах человека показаны подходы, замечания 
и предложения В.Корецкого к обговариваемым проектам, а также 
их принятие либо отклонение в конечном тексте Декларации.

Ключевые слова: Всеобщая декларация прав человека, УССР, 
Международный билль о правах человека, международная защи-
та прав человека, отмена смертной казни, принципы равенства и 
недискриминации. 

Butkevych V. Ukraine and working-out of the Universal 
Declaration of Human Rights 

Article studies the participation of the Ukrainian SSR in the process 
of working-out of the Universal Declaration of Human Rights. The 
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lacks of scientific study of contribution of Ukraine and especially the 
role of professor and afterwards academician of Ukrainian Academy of 
sciences V.Koretsky in this process are shown. “Travaux préparatoires” 
of the draft committee of the International Bill of Human Rights are 
analyzed. V.Koretsky’s approaches, comments and suggestions to the 
projects of the draft Bill as well as their acceptance or rejection in the 
final text are shown.  

Key words: Universal Declaration of Human Rights, Ukrainian 
SSR, International Bill of Human Rights, international protection 
of  human rights, abolition of death penalty, principles of equality and 
non-discrimination. 
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4. РІШЕННЯ ЄСПЛ 
ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ СТ. 2 ЄКПЛ 

І КОМЕНТАР
(закінчення1)

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ

ТРЕТЯ СЕКЦІЯ

СПРАВА 
«ЯСИНСКІС ПРОТИ ЛАТВІЇ»

(Заява №. 45744/08)

РІШЕННЯ

СТРАСБУРГ

21 грудня 2010 року

ОСТАТОЧНЕ

21/03/2011

Текст цього рішення може підлягати редакційним правкам.

1 Початок див. у книзі першій.
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У справі «Ясинскіс проти Латвії»,
Європейський суд з прав людини (Третя секція), засідаючи 

палатою у складі: 
Хосе Касадевалл (Josep Casadevall), Голова,
Елісабет Фура (Elisabet Fura),
Корнеліу Біршан (Corneliu Bîrsan),
Альвіна Гюлюмян (Alvina Gyulumyan),
Егберт Майєр (Egbert Myjer),
Інета Зімеле (Ineta Ziemele),
Енн Пауер (Ann Power), судді,
 а також Сантьяго Куесада (Santiago Quesada), 
Секретар секції,
після наради за зачиненими дверима 30 листопада 2010 року 

виносить таке рішення, дня ухвалене того самого дня.

ПРОЦЕДУРА

1. Справу порушено за заявою (№ 45744/08), поданою 
проти Республіки Латвія громадянином Латвії п. Александр-
сом Ясинскісом («заявник») і отриманою Судом 25 червня 
2008 року згідно зі статтею 34 Конвенції про захист прав люди-
ни і основних свобод (далі — Конвенція).

2. Інтереси заявника в Суді представляв п. А. Даче, адвокат, 
що практикує у Ризі. Інтереси Уряду Латвії («Уряд») представ-
ляла пані І. Рейне, представник Уряду Латвії.

3. Заявник, зокрема, стверджував, що його син помер після 
того, як його затримали у поліцейському відділку, і що поліція 
винна у його смерті. Він також додатково заявив, що проведене 
у цій справі слідство було неефективним.

4. 27 січня 2009 року Голова Третьої секції ухвалив рішення 
повідомити Уряд про отримання цієї заяви. Було також вирі-
шено розглядати питання по суті одночасно з питанням щодо її 
прийнятності (стаття 29 § 3).
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ФАКТИ

I. ОБСТАВИНИ СПРАВИ 

A. Події, що призвели до смерті сина заявника
5. Заявник, 1933 року народження, мешкає у м. Балві. Він 

є батьком п. Валдіса Ясинскіса («син заявника»), громадя-
нина Латвії, 1962 року народження, який помер 28 лютого 
2005 року.

6. 26 лютого 2005 року син заявника (глухонімий від народ-
ження) та кілька його друзів пили пиво у барі в м. Балві. По-
казання свідків містять певні розбіжності щодо того, скільки 
спиртного спожив син заявника того вечора. Після смерті сина 
заявника судовий медичний експерт врахував показання свід-
ків і за допомогою формули Відмарка попередньо визначив, що 
після останнього кухля концентрація алкоголю в крові сина за-
явника мала бути на рівні 4,52 %, що означало, що приблизно 
через 30 годин жодних слідів алкоголю в його організмі не за-
лишилося б. Експерт, однак, зауважив, що ця оцінка є приблиз-
ною. Заявник не погодився з цією оцінкою, заявивши, що така 
концентрація алкоголю була б смертельною.

7. Вийшовши з бару, син заявника і його друзі пішли до роз-
ташованої поблизу школи, де йшла вечірка. Перед входом до 
школи M. I. — неповнолітній, — штовхнув сина заявника, який 
упав навзнак зі східців перед школою, ударився головою об 
землю і на кілька хвилин втратив свідомість. Після цього при-
сутні зробили спробу привернути увагу охоронців, які знахо-
дилися у приміщенні школи, ударами ніг по закритих дверях. 
При цьому по скляних вхідних дверях пішла тріщина. В ході 
подальшого слідства було встановлено, що скло розбив один з 
учнів цієї школи.

8. Із школи вийшли охоронці, побачили, що син заявника 
лежить непритомний на землі, і викликали швидку медичну 
допомогу і поліцію. Після того, як син заявника прийшов до 
тями, охоронці посадили його на східці школи.

9. Поліція прибула на місце о 1:40 годині ночі. У подальшому 
звіті поліцейські написали, що син заявника не міг самостійно 
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стояти і махав руками. Після прибуття поліції їм повідомили, 
що син глухонімий, і що він упав зі сходів. Їм також сказали, 
що він, можливо, несе відповідальність за розбите скло вхідних 
дверей школи.

10. Поліцейські вирішили не чекати, поки приїде викликана 
швидка медична допомога і забрали сина заявника до район-
ного відділку поліції м. Балві, щоб відкрити адміністративне 
провадження за справою про мілке хуліганство та появу в гро-
мадському місці у нетверезому стані. Поліцейські заявили, що 
в машині по дорозі до поліцейського відділку син заявника по-
водився агресивно, розмахував руками і бив ногами.

11. Згідно запису про адміністративне затримання сина за-
явника, причиною його затримання була необхідність «протве-
резити» затриманого. Єдиною зафіксованою у протоколі затри-
мання сина заявника травмою було садно на обличчі. У тому ж 
запису сказано, що син заявника був звільнений після затри-
мання о 17:50 наступного дня, після того як він «протверезів» 
(однак зверніть увагу на параграф 16 далі).

12. Поліцейські заявили, що у приміщенні відділку поліції 
син заявника продовжував агресивно поводитися, розмахуючи 
руками. Заявник пояснює, що, можливо, його син намагався 
спілкуватися з поліцейськими за допомогою жестів, тому що 
вони забрали у нього записник, за допомогою якого він зазви-
чай спілкувався з тими, хто не розуміє мови глухонімих.

13. Невдовзі після того до відділку поліції зателефонува-
ли із станції швидкої допомоги. Черговий офіцер відповів їм, 
що потреби у медичній допомозі немає, тому що син заявника 
просто п’яний. Сина заявника після цього помістили у каме-
ру-витверезник. Якийсь час він бив ногами у двері і стіни при-
міщення, однак потім припинив ці дії і заснув.

14. О 8:40 ранку чергові офіцери спробували розбудити 
його, однак син заявника лише відкрив очі і, за висновком про-
веденого поліцією внутрішнього розслідування, «не хотів про-
кидатися».

15. Приблизно через 14 один після того, як сина заявника 
привезли до відділку поліції (приблизно о 3:30 годині ночі), 
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один з поліцейських подумав, що той «надто довго спить» і 
викликав швидку медичну допомогу. Лікарі швидкої буцімто 
відмовилися забрати Валдіса Ясинскіса до лікарні (під час 
внутрішнього розслідування поліцейські заявили, що лікарі з 
бригади швидкої допомоги сказали, що той «симулює», а на-
справді здоровий). Уряд не погодився з цим фактом, заува-
живши, що про це не було згадано у звіті про якість медичної 
допомоги, наданої сину заявника (див. нижче, у параграфі 18). 
Незважаючи на це, факт відмови спочатку з боку бригади лі-
карів швидкої допомоги підтверджується заявами офіцерів 
поліції, які були на той час присутні у поліцейському відділку, 
що зафіксовано у кількох документах, таких як висновки внут-
рішнього розслідування, проведеного 4 квітня 2005 року (див. 
нижче, параграф 19), звіт додаткового внутрішнього розсліду-
вання від 5 серпня 2005 року (див. нижче, параграф 22), рішен-
ня від 2 листопада 2005 року про припинення кримінальної 
справи (див. нижче, параграф 23) та інші документи.

16. Сина заявника доправили до лікарні лише після неодно-
разових прохань його батька, якому на той час вже повідоми-
ли про арешт сина, і який приїхав до відділку поліції. З тексту 
звітів внутрішнього розслідування вбачається, що сина заявни-
ка перевели до лікарні о 17:30, 27 лютого 2005 року. Після того, 
як сина доправили до лікарні, лікарі зауважили, що той був у 
свідомості, але «не реагував на оточуючих». Його стан був виз-
начений як «серйозний», і поставили діагноз важкого отруєння 
невідомим сурогатом алкоголю. О 21:10 син заявника втратив 
свідомість, і його стан було описано к «дуже серйозний». Об 
11:30 у медичну історію хвороби внесено новий запис, що не 
можна виключити наявність внутрішньочерепного крововили-
ву, однак через стан хворого пацієнта не можна транспортувати 
для проведення сканування головного мозку на томографі (цей 
прилад був лише в лікарні м. Резекне, розташованого приблиз-
но за 80 км від Балві). Смерть сина заявника констатували о 
2:00 годині ночі 28 лютого 2005 року.

17. Розтин і патологоанатомічний огляд тіла сина заявника 
виконано 28 лютого 2005 року. Було встановлено наявність пе-
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реломів лобної, парієтальної і потиличної кісток черепу сина 
заявника, набряк мозку та численні інші травми голови і мозку. 
Експерт дійшов висновку, що ці травми спричинили смерть за-
гиблого. Крім цього було встановлено, що слідів алкоголю не 
знайдено ні у крові, ні в сечі сина заявника.

B . Розслідування
1. Стосовно медичної допомоги
18. 9 травня 2005 року експерт Інспекції контролю якості 

медичної допомоги і працездатності («MADEKKI») склав звіт 
щодо якості медичної допомоги, наданої син заявника до його 
смерті. У звіті зауважено кілька недоліків в лікуванні сина 
заявника у відділку поліції. Зокрема, відмічено, що лікарі не 
отримали інформації щодо стану здоров’я сина заявника про-
тягом його перебування у відділку поліції або у період його 
перебування у кімнаті-витверезнику. Було також зроблено ви-
сновок, що швидку допомогу було надто пізно викликано до 
поліцейського відділку. Остаточний висновок звіту полягав у 
тому, що смерть сина заявника була спричинена не браком про-
фесіоналізму лікаря, який надавав йому допомогу, а тяжкими 
травмами померлого.

2. Щодо кримінальної відповідальності
19. Після смерті сина заявника районний департамент 

поліції Балві розпочав внутрішнє розслідування. 4 квітня 2005 
року керівник цього департаменту підписав остаточний звіт 
розслідування. У звіті зроблено висновок, що поліцейські, що 
були присутні у відділку тієї ночі діяли у відповідності з внут-
рішніми інструкціями та законодавством, що регулює роботу 
поліції. Там також міститься відсилка на статтю у місцевій 
газеті, де один хірург висловлює думку, що такі травми, яких 
зазнав син заявника, складно помітити, особливо якщо травмо-
вана людина перебуває напідпитку. Остаточний висновок по-
лягає в тому, що службовцями департаменту не було допущено 
жодних порушень.

20. 26 травня 2005 року слідчий районного департаменту 
поліції Балві видав постанову про припинення проваджен-
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ня кримінальної справи проти M. I., відкритого 2 березня 
2005 року. У цій постанові наведено свідчення кількох свідків, 
і деякі з них стверджували, що охоронці, які чергували того ве-
чора у школі, нібито били сина заявника по голові гумовою ду-
бинкою. Було також встановлено, що після доправлення сина 
заявника до відділку поліції поліцейські зауважили, що він 
не має помітних травм і перебуває у стані тяжкого сп’яніння. 
У постанові також сказано, що о 17:30 лікар встановив у полі-
цейському відділку, що син заявника перебуває у свідомості 
і не має слідів побоїв на тілі чи голові. В одній з його ніздрів 
було видно засохлу кров. Однак, враховуючи, що син заявника 
був глухонімий, а відтак не міг повідомити усно жодних скарг 
на своє здоров’я, йому поставили діагноз сп’яніння від вживан-
ня сурогату алкоголю і відправили до лікарні у Балві. У звіті 
також сказано, що внутрішнім розслідуванням, проведеним 
районним департаментом поліції Балві встановлено, що офіце-
ри, що командували поліцейськими, які контактували з потер-
пілим, не допустили жодних порушень. Нарешті, було встанов-
лено, що у діях M. I. відсутній склад злочину. З огляду на це, 
провадження у кримінальній справі щодо смерті сина заявника 
було припинено.

21. 17 червня 2005 року районна прокуратура Балві відміни-
ла цю постанову від 26 травня і направила справу на додаткове 
розслідування. Серед іншого, прокурор відмітив, що необхідно 
визначити, чи можна було поставить правильний діагноз трав-
мам сина заявника, якби його доправили до лікарні раніше, ніж 
це сталося насправді, чи було достатньо враховано поліцією 
той факт, що він був глухонімий, і чи були у нього видимі зов-
нішні травми, які зрештою спричинили його смерть.

22. 5 серпня 2005 року начальник районного департаменту 
поліції Балві затвердив звіт, складений за результатами додат-
кового внутрішнього розслідування, проведеного у зв’язку з 
постановою, винесеною 17 червня. У ході цього розслідування 
знову не було встановлено порушень з боку офіцерів поліції. 
Зокрема, було відмічено, що хоч внутрішніми інструкціями 
поліції щодо камери-витверезника забороняється поміщати 
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туди осіб з видимими фізичними травмами, син заявника не 
належав до цієї категорії. У звіті підтверджено, що його трав-
ми не були очевидними, про що свідчить той факт, що лікарі 
бригади швидкої допомоги, яка приїхала до поліцейського від-
ділку о 15:50 27 лютого 2005 року, не помітили у нього жодних 
пошкоджень.

23. 2 листопада 2005 року районний департамент поліції 
Балві вдруге припинив провадження у цій кримінальній справі. 
У цій постанові зазначено, зокрема, що навіть якби син заяв-
ника був доправлений до лікарні раніше, не існує впевненості, 
що йому поставили б правильний діагноз через відсутність то-
мографа і спеціаліста-невролога у лікарні Балві. Встановлено 
також, що оскільки травми сина заявника не були помітними, 
офіцери поліції не порушили закону.

24. 8 листопада 2005 року районна прокуратура Балві скасу-
вала постанову від 2 листопада 2005 року на тій підставі, що не 
було проведено аналізу фактичних доказів.

25. 10 листопада 2005 року районний департамент поліції 
Балві видав постанову про припинення провадження цієї 
кримінальної справи. Текст цієї постанови був практично іден-
тичним постанові від 2 листопада 2005 року.

26. 19 вересня 2006 року заявника представляв адвокат. 
На вимогу юридичного представника заявника, 1 листопада 
2006 року слідчий Генеральної прокуратури відмінив постано-
ву від 10 листопада 2005 року і передав справу на дослідування 
до Бюро внутрішньої безпеки державної поліції (Valsts policijas 
Iekđçjâs drođîbas birojs). У постанові від 19 вересня звертаєть-
ся увага, зокрема, на дії поліцейських до і після арешту сина 
заявника, а також на законність і допустимість його затриман-
ня. Висловлено пропозицію щодо необхідності вирішення пи-
тання потенційної відповідальності поліцейських районного 
департаменту поліції Балві у зв’язку з їх кримінальною без-
діяльністю (розділ 319(2) Кримінального кодексу, див. нижче, 
параграф 34).

27. 18 січня 2007 року Бюро ухвалило рішення розділити 
кримінальну справу на дві частини, одну стосовно дій M. I., 
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а іншу стосовно бездіяльності поліцейських районного від-
ділку Балві. Першу частину справи повернули у провадження 
районного департаменту поліції Балві, а другу залишили у про-
вадженні Бюро внутрішньої безпеки.

28. 7 березня 2007 року районний департамент поліції Балві 
виніс постанову про припинення провадження кримінальної 
справи проти M.I. через відсутність у його діях складу злочину 
(corpus delicti). Заявник не подавав апеляції на цю постанову.

29. 23 серпня 2007 року Бюро внутрішньої безпеки держав-
ної поліції винесло постанову про припинення провадження у 
кримінальній справі проти офіцерів районного департаменту 
поліції Балві у зв’язку з відсутністю у їх діях складу злочину. 
У ході розслідування були зняті показання усіх п’яти офіцерів, 
присутніх у поліцейському відділку в ніч арешту сина заявни-
ка та наступного дня. Офіцери, які заарештували сина заявни-
ка, підтвердили, що отримали від охоронців школи інформа-
цію, що він упав навзнак із східців, але не стали чекати приїзду 
викликаної бригади швидкої допомоги, тому що його поведінка 
була типовою для стану сп’яніння, і на ньому не було видимих 
травм. Офіцери, які чергували 27 лютого 2005 року, показали, 
що вони кілька разів безуспішно намагалися розбудити сина 
заявника, але коли їм це нарешті вдалося, син заявника підвів-
ся без сторонньої допомоги і пройшов до приймального при-
міщення відділку поліції, де його оглянув лікар, який прибув 
на машині швидкої допомоги. За їх словами, лікар заявив, що 
син заявника «симулює» і усе ще перебуває у стані алкогольно-
го сп’яніння. Його було доправлено до лікарні лише після того, 
як заявник умовив лікаря. У постанові також сказано, що була 
«очевидною» помилка лікарів, які не поставили правильного 
діагнозу ушкоджень сина заявника до його смерті.

30. 26 вересня 2007 року державний прокурор районної про-
куратури Балві відхилив скаргу юридичного представника за-
явника на постанову від 23 серпня 2007 року.

31. 24 жовтня 2007 року старший прокурор тієї ж прокура-
тури відхилив скаргу юридичного представника заявника на 
постанову від 26 вересня 2007 року. Крім того, що було під-
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тримано висновки постанови від 23 серпня 2007 року, старший 
прокурор зазначив відсутність причинного зв’язку між рішен-
ням поліцейських перевезти сина заявника до поліцейського 
відділку, не чекаючи на приїзд швидкої медичної допомоги, і 
смертю сина заявника, оскільки його смерть сталася навіть нез-
важаючи на те, що син заявника пізніше все ж таки знаходився 
під медичним спостереженням.

32. У остаточній постанові від 31 січня 2008 року старший 
прокурор державної прокуратури при обласному суді Лат-
гале відхилив скаргу заявника на постанову від 24 жовтня 
2007 року.

II.  ВІДПОВІДНІ НОРМИ ВНУТРІШНЬОДЕРЖАВНОГО 
ЗАКОНОДАВСТВА ТА МІЖНАРОДНОГО ПРАВА

33. У п’ятому параграфі розділу 5 закону «Про поліцію» 
встановлено один з базових принципів організації роботи 
поліції щодо забезпечення охорони здоров’я осіб, затриманих 
поліцією, включаючи негайні заходи для надання їм медичної 
допомоги. Обов’язок працівників поліції надати пораненим ме-
дичну та іншу допомогу продубльований у розділі 10(3) закону 
«Про поліцію». У цьому розділі прямо сказано про обов’язок 
поліції надавати допомогу усім, навіть особам, які через стан 
сп’яніння втратили здатність пересуватися, або які становлять 
загрозу для себе і оточуючих.

34. Розділ 319(2) Кримінального кодексу Латвії містить 
норму, що державні службовці можуть бути притягнуті до 
кримінальної відповідальності за невиконання, умисне чи че-
рез недбалість, дій, які є обов’язковими за законом або входять 
до службових обов’язків відповідної службової особи. Кримі-
нальна відповідність наступає в разі, коли невиконання служ-
бових обов’язків спричинило значну шкоду державі або правам 
і інтересам фізичних осіб.

35. 1 лютого 2004 року набув чинності закон «Про ад-
міністративну процедуру». Цим законом, зокрема, встановлено 
механізм подачі скарг до адміністративних судів щодо закон-
ності фактичних дій державний установ.
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36. Закон «Про компенсацію шкоди, завданої державними 
установами» набув чинності 1 липня 2005 року. В ньому пропи-
сані шляхи практичної імплементації прав, гарантованих Кон-
ституцією та законом «Про адміністративну процедуру», щодо 
отримання відшкодування за шкоду, спричинену незаконними 
адміністративними діями державних установ або незаконними 
фактичними діями цих установ. Згідно з розділом 14(3) цього 
закону, максимальний розмір відшкодування моральної шко-
ди складає 20 000 латвійських латів (LVL), що відповідає при-
близно 28 200 євро (EUR).

37. Стосовно наслідків призначення відшкодування, розділ 
32 закону «Про компенсацію шкоди, завданої державними ус-
тановами» містить наступну норму:

«1) Для встановлення обставин, які спричинили чи сприяли 
спричиненню шкоди, яка підлягає відшкодуванню, орган, якому 
підпорядковується установа, що спричинила цю шкоду, здійснює 
індивідуальну оцінки кожного епізоду, який підлягає відшкоду-
ванню згідно з рішенням цього органу або суду.

2) Після здійснення оцінки усіх обставин, що стосуються ком-
пенсування завданої шкоди, орган, якому підпорядковується уста-
нова, що спричинила цю шкоду, ухвалює постанову про передачу 
матеріалів справи компетентній установі, яка приймає рішення 
про висунення проти офіційної особи, винної в спричиненні шко-
ди, звинувачення у дисциплінарних, адміністративних або кримі-
нальних порушеннях».
38. Розділ 22 закону «Про кримінальну процедуру» містить 

загальний принцип, згідно з яким цей закон надає процесуаль-
ні можливості особам, що зазнали шкоди внаслідок криміналь-
них дій, заявляти претензії для відшкодування матеріальних 
і моральних збитків. Конкретні способи реалізації цього при-
нципу наведено у різних розділах цього закону.

39. У загальних стандартах, що містяться у Другому загаль-
ному звіті [CPT/Inf (92) 3] Комітету Ради Європи з питань 
запобігання катуванням (CPT), сказано, що особи, які затри-
мані поліцією, повинні мати право доступу до лікаря, вклю-
чаючи право на огляд, якщо цього бажає така особа, лікарем 
за власним вибором (додатково до медичного огляду, здійсне-
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ного лікарем, викликаним установою поліції) (§ 36). Особам, 
що знаходяться під вартою у поліції, слід негайно повідомити 
про зазначені вище права (§ 37). Результати медичного огляду 
і відповідні заяви затриманого та висновки лікаря мають бути 
офіційно зафіксовані лікарем з наданням доступу до цих за-
писів затриманому і його адвокату (§ 38).

40. У статті 14(2) Конвенції ООН про права інвалідів 
(«CRPD»), яка набула чинності 3 травня 2008 року, була під-
писана Латвією 18 липня 2008 року і ратифікована 1 березня 
2010 року, сказано наступне:

«Держави-учасниці забезпечують, щоб у випадку, коли на під-
ставі якої-небудь процедури інваліди позбавляються волі, у них 
нарівні з іншими були гарантії, що узгоджуються з міжнародним 
правом з прав людини, і щоб поводження з ними відповідало ці-
лям і принципам цієї Конвенції, зокрема забезпечення розумного  
пристосування».
41. Проміжний звіт спеціального доповідача з питань кату-

вань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що прини-
жують гідність, видів поводження і покарання, оприлюднений 
28 липня 2008 року канцелярією Управління Верховного ко-
місару ООН з прав людини і проголошений на 63-й сесії Ге-
неральної асамблеї ООН (A/63/175), у параграф 50 і 54 якого 
проголошено:

«Особи з інвалідністю часто виявляються у ... ситуаціях [де вони 
безсилі], наприклад, коли їх позбавляють свободи у в’язницях та 
інших установах ... У даному контексті конкретна інвалідність тієї 
чи іншої особи може зробити її особливо вразливою, щоб поста-
вити її у залежність від інших і зробити її легшою ціллю для зло-
вживань ...»
та

«Спеціальний Доповідач зауважує, що згідно зі статтею 14, па-
раграф 2 [Конвенції про права інвалідів], держави зобов’язані за-
безпечити, щоб особи, позбавлені волі, мали право на «тримання в 
належних умовах». Це означає обов’язок внести відповідні зміни 
у процедури та фізичні приміщення місць позбавлення волі ... щоб 
забезпечити, щоб особи з інвалідністю мали однакові права і ос-
новні свободи, що й інші особи, коли такі зміни не спричиняють 
надмірних або невиправданих обтяжень. Відмова в наданні на-
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лежних умов тримання або їх відсутність для осіб з інвалідністю 
можуть створити такі ... умови затримання, які є тотожними нена-
лежному ставленню та тортурам».

ПРАВО

I. ЗАЯВЛЕНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 2 КОНВЕНЦІЇ

42. Заявник скаржився, що смерть його сина і подальше не-
проведення ефективного його розслідування є порушенням 
гарантій, наданих статтею 2 § 1 Конвенції, в якій йдеться про 
наступне:

«Право кожного на життя охороняється законом. Нікого не 
може бути умисно позбавлено життя інакше ніж на виконання 
смертного вироку суду, винесеного після визнання його винним у 
вчиненні злочину, за який закон передбачає таке покарання...»
43. Уряд не погодився з цим аргументом.

A. Прийнятність
1. Уряд

44. Уряд доводив, що заявник міг оскаржити ці дії і без-
діяльність офіційних осіб районного департаменту поліції 
Балві відповідно до процедури, передбаченої законом «Про 
адміністративну процедуру», з подальшою вимогою отриман-
ня відшкодування згідно з законом «Про компенсацію шкоди, 
завданої державними установами» (див. вище, параграфи 35 і 
36). Конкретніше, Уряд стверджував, що те, що підлягало роз-
гляду в адміністративному порядку, було фактично діями аре-
шту сина заявника та його адміністративне затримання. Згідно 
заяві Уряду, така процедура є ефективною, доступною, і вона 
дає реальні перспективи для успішного задоволення скарг за-
явника щодо смерті його сина та можливих недоліків подаль-
шого слідства.

45. Уряд при цьому посилався на рішення Суду у справі 
«Крагер проти Сполученого Королівства» ((ріш.), № 24520/94, 
ECHR 2000-I) та рішення у справі «Бранко Томашич та інші 
проти Хорватії» (№ 46598/06, § 38, ECHR 2009-... (витяги)) на 
підтримку свого аргументу, що у випадках використання сили 
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із смертельним результатом представником держави, а також 
стосовно скарг щодо відсутності ефективного застосування 
державою адекватних позитивних заходів для захисту життя 
особи, можливість отримання відшкодування слід вважати 
адекватною і достатньою компенсацією у відповідь на обґрун-
товану скаргу згідно зі статтею 2.

46. Стосовно скарги заявника щодо процесуального аспекту 
статті 2, Уряд заявив, що, хоча в принципі жертва або родина 
жертви повинні мати доступ до механізму для встановлення 
відповідальності державних службовців або державних уста-
нов за дії чи бездіяльність, які містять у собі порушення прав, 
наданих Конвенцією (Уряд посилається на справу «Е. та інші 
проти Сполученого Королівства», №. 33218/96, § 110, 26 листо-
пада 2002 року), однак справи ненавмисного порушення права 
на життя необов’язково вимагають розгляду і вирішення у по-
рядку кримінального законодавства (справа «Бранко Томашич 
та інші», наведено вище, § 64). Конкретніше, Уряд відзначає, 
що у сфері порушень внаслідок халатності може бути достат-
нім застосувати до винних заходи цивільного чи дисциплі-
нарного покарання (як приклад Уряд посилається на справу 
«Мастроматтео проти Італії» [GC], № 37703/97, § 90, ECHR 
2002-VIII), особливо якщо врахувати, що Конвенція не надає 
права особі вимагати засудження третіх осіб. Крім цього, Уряд 
заявив, що згідно з розділом 32(2) закону закон «Про компен-
сацію шкоди, завданої державними установами», рішення суду 
про таке відшкодування «тягне за собою зобов’язання [ієрар-
хічно] вищій установі повторно розглянути дану справу». Вра-
ховуючи ці обставини, Уряд заявляє, що засоби компенсації, 
визначені законом «Про адміністративну процедуру» та зако-
ном «Про компенсацію шкоди, завданої державними устано-
вами», задовольняють критеріям ефективних заходів в межах 
національного законодавства відповідно до статті 35 § 1 Кон-
венції, оскільки вони дають можливість заявнику отримати 
відшкодування за завдану шкоду, як зазначено у його скаргах.

47. Уряд також заявляє, що пропонований засіб правового 
захисту існує як теоретично, так і практично. Стосовно прак-
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тичної наявності, Уряд послався на рішення Адміністративної 
палати Сенату Верховного суду у справі SKA-259/2008. У цій 
справі йшлося про особу, яку без належної документації за-
арештували і доправили до лікарні для проведення перевірки 
на наркотичну інтоксикацію. Пізніше адміністративні суди за 
посадою зняли показання поліцейських, що були причетні до 
цього інциденту, встановивши наявність процесуальних пору-
шень, внаслідок чого судом видано постанову, якою поліцію 
зобов’язали принести цій особі письмові вибачення. Уряд вва-
жає, що такий підхід, застосований адміністративними судами, 
свідчить про їх спроможність провести незалежне і неупередже-
не службове розслідування порушень, допущених поліцейськи-
ми, що, у свою чергу, свідчить про той факт, що адміністративні 
суди слід вважати ефективним і реальним засобом правового 
захисту, який має розумні перспективи успіху у провадженні 
справ, в яких порушники необов’язково мають бути покарані 
згідно з кримінальним законодавством.

48. Нарешті, Уряд заявив, що єдиною метою кримінального 
розслідування факту смерті сина заявника було «розглянути і 
розслідувати обставини його смерті», і що «за жодних обста-
вин» мета такого розслідування не полягає в тому, щоб «нада-
ти компенсацію за нанесену шкоду», тому що навіть якби було 
встановлено відповідальність державних службовців, заявни-
ку довелося б подати вимогу щодо отримання відшкодування 
та обґрунтувати свою вимогу.

2. Заявник

49. Заявник підкреслив, що законодавство Латвії наразі 
дозволяє дві окремі процедури розгляду скарг, таких як його 
скарга, а саме, розгляд в порядку кримінального процесу або 
адміністративного процесу. Обидва типи цих процесуальних 
дій дають можливість встановити, що дії представників держа-
ви були протизаконними, і заявити у зв’язку з цим вимоги от-
римати відшкодування. Щодо того, які саме слід було вжити 
процедури, то заявник посилається на попередній висновок 
цього Суду, що «вибір способу правового захисту залежить від 
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самої особи» (справа «Ері проти Ірландії», 9 жовтня 1979 року, 
§ 23, Серія A № 32), і тому доводить, що він не був зобов’язаний 
вичерпати усі наявні у національному законодавстві засоби 
правового захисту. В будь-якому разі, стверджує заявник, йому 
ніколи не повідомляли, ні прокуратора, ні управління омбуд-
смена, про можливість застосування у цій справі адміністра-
тивного провадження. Крім цього, заявник звертає увагу на 
вимогу, яка слідує з прецедентного права Суду, що в разі смерті 
людини, якщо можуть виникнути обставини, що вказують на 
відповідальність держави, державні установи повинні діяти за 
власною ініціативою, щойно їм стало відомо про таку справу, 
так що членів сім’ї загиблого не можна зобов’язати подавати 
офіційну скаргу або брати на себе відповідальність за прове-
дення будь-який процесуальних дій розслідування (див. спра-
ву «Бранко Томашич та інші», наведену вище, § 43). Нарешті, 
заявник підкреслює, що адміністративні суди не мають компе-
тенції оцінювати ефективність розслідування смерті сина за-
явника, оскільки таке розслідування підлягає провадженню в 
рамках кримінального законодавства.

3. Оцінка Судом 

50. Суд зауважує, що загальним правилом є вимога, щоб заяв-
ник повністю вичерпав усі засоби правового захисту, які надають 
йому процедури кримінального законодавства. Суд повторює, 
що в разі, коли в межах національного законодавства існує кіль-
ка засобів правового захисту, з яких може скористатися особа, 
вона має право обрати той спосіб захисту, який відповідає її кон-
кретній справі. Іншими словами, коли використано один спосіб 
правового захисту, вдаватися до іншого способу, який має по суті 
таку саму ціль, непотрібно (див. справи «Т. У. проти Мальти» 
[GC], № 25644/94, § 34, 29 квітня 1999 року; «Морейра Барбоса 
проти Португалії» (ріш.), № 65681/01, ECHR 2004-V; та «Єлі-
шич проти Боснії і Герцеговини» (ріш.), № 41183/02, 15 листо-
пада 2005 року). Відповідно, Суд має лише визначити, чи пред-
ставив Уряд якісь аргументи, які б вказували на те, що засіб 
захисту, який надає закон «Про адміністративну процедуру», 
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і засіб захисту згідно з кримінальним законодавством не ма-
ють «практично однакової цілі», тобто, чи може засіб захисту 
в рамках адміністративного законодавства додати якісь суттєві 
елементи, до яких не було доступу при використанні процесу в 
рамках кримінального законодавства.

51. Суд зауважує, що для того, щоб засіб захисту за націо-
нальним законодавством вважався ефективним у справах 
щодо можливого порушення статті 2 або 3 Конвенції, йому до-
велося б встановити правовий механізм для розслідування та-
кої скарги. Такий висновок обов’язково слідує з процедурного 
аспекту статей 2 і 3 (див, mutatis mutandis, справу «Огюр проти 
Туреччини» [GC], № 21594/93, § 66, ECHR 1999-III). Засобу 
правового захисту, єдиним наслідком якого є можливість отри-
мати відшкодування за можливі порушення, було б недосить 
(там само, див також справи «Шенсес проти Туреччини» (ріш.), 
№ 24991/94, 14 листопада 2000 року; «Басаєва проти Росії», 
№ 74237/01, §§ 108 і 109, 5 квітня 2007 року; та «Дзечяк проти 
Польщі», № 77766/01, § 80, 9 грудня 2008 року). Уряд заявив, 
що адміністративні суди мають повноваження для проведення 
службового розслідування, і навели приклад одної національ-
ної справи, де, як стверджує Уряд, було проведено таке розслі-
дування. У контексті даної справи Суд не має підстав сумніва-
тися, що адміністративні суди здатні проводити розслідування 
за власною ініціативою або на вимогу однієї із сторін. Менше з 
тим, Уряд не пояснив, а приклад наведеної національної справи 
не проясняє, чому розслідування, проведене адміністративни-
ми судами, буде більш доцільним, ніж розслідування, проведе-
не поліцією або прокуратурою в контексті кримінального про-
вадження, що надає усі правові і практичні засоби, необхідні 
для цієї потреби.

52. Можна зробити висновок щодо наявності спільних під-
став для того, щоб обидва напрямки розслідування, — згідно з 
кримінальним і адміністративним законодавством, — може, в 
принципі, провести успішно і мати наслідком отримання ма-
теріального відшкодування особам, що постраждали від пору-
шення закону. Тому Суд не ставить під сумнів можливості адек-
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ватного здійснення кримінального розслідування і винесення 
рішення, яким буде визначено індивідуальну відповідальність 
будь-яких державних службовців, винних у смерті сина заяв-
ника. Жодний з аргументів, наведених Урядом, доводить, що 
адміністративно-процесуальне розслідування додає щось до-
даткове до можливостей, наявних у межах кримінально-проце-
суального розслідування. Навіть якщо врахувати можливість 
повторного розслідування цієї справи згідно видачі відповід-
ного адміністративного акту або винесення судом рішення, 
яким потерпілому призначається відшкодування за порушення 
закону державними службовцями, будь-яку персональну від-
повідальність державних службовців можна встановити лише 
після такого повторного розслідування, яке може потребувати 
додаткового розслідування національними органами різного 
рівня. Відповідно, застосування адміністративного процесу 
необов’язково призведе до більш ефективного розслідування 
цієї справи.

53. Враховуючи викладене вище, Суд вважає, що Уряду не 
вдалося довести, що засоби правового захисту, що їх надає закон 
«Про адміністративну процедуру» та закон «Про компенсацію 
шкоди, завданої державними установами», можуть допомогти 
в досягненні завдань, які чимось відрізняються від завдань, які 
можна досягти засобами правового захисту в межах криміналь-
но-процесуальних дій.

54. Тому Суд вважає, що у світлі фактів за даною справою 
немає підстав вимагати, щоб заявник вдавався до засобу пра-
вового захисту згідно з адміністративним законодавством до-
датково до засобу правового захисту згідно з кримінальним 
законодавством, ефективність якого не ставиться під сумнів 
сторонами справи.

55. Відповідно, заявник вичерпав засоби правового захис-
ту в межах національного законодавства. Крім цього, скарга 
згідно зі статтею 2 не є необґрунтованою в контексті положень 
статті 35 § 3 Конвенції. Суд також зауважує, що цю скаргу не 
можна визнати неприйнятною з будь-яких інших підстав. А то-
му вона повинна бути визнана прийнятною.
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ПО СУТІ

1. Суттєвий аспект

56. Заявник стверджував, що офіцери поліції районного 
департаменту поліції Балві проявили халатність і відсутність 
знань при виконанні своїх службових обов’язків. У цьому 
зв’язку він підкреслив, що перед тим, як його сина доправи-
ли з школи до відділку поліції, поліцейських попередили, що 
від упав із східців, ударився головою і на якийсь час втратив 
свідомість. Менше з тим, поліція вирішила не чекати, поки 
приїде вже викликана швидка медична допомога. На думку 
заявника, прийнявши це рішення, поліція взяла на себе повну 
відповідальність за його наслідки. А, отже, не проявлена полі-
цейськими належна обережність і призвела до смерті сина за-
явника.

57. Уряд не надав жодних коментарів щодо суті скарг заяв-
ника.

58. Суд повторно заявляє, що перше речення статті 2, яке 
вважається однією з найбільш фундаментальних положень, і 
яке також закріплює одну з базових цінностей демократичних 
суспільств, що разом створюють Раду Європи (див., зокрема, 
справу «МакКанн та інші проти Сполученого Королівства», 
27 вересня 1995 року, § 147, Серія A № 324), вимагає від держа-
ви не тільки не допускати «свідомого» позбавлення людей жит-
тя, але також застосовувати належні кроки для захисту життя 
людей, що перебувають у її юрисдикції (див. справу «Л. C. Б. 
проти Сполученого Королівства», 9 червня 1998 року, § 36 Зві-
ти про висновки і рішення Суду 1998-III).

59. Враховуючи важливість такого захисту, який дає стат-
тя 2, Суд повинен звернути особливу увагу на випадки позбав-
лення життя, враховуючи не тільки дії представників держави, 
але також і усі інші присутні обставини. Заарештовані особи 
перебувають у вразливому становищі, тому органи державної 
влади несуть відповідальність і мають обов’язок щодо їх захис-
ту у місцях позбавлення волі. У ситуаціях, коли державні ор-
гани ухвалюють рішення про арешт і затримання під вартою 
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особи з інвалідністю, вони повинні поставитися з особливою 
відповідальністю до гарантування таких умов утримання такої 
особи, які відповідають її особливим потребам у зв’язку з її ін-
валідністю (див. справи «Прайс проти Сполученого Королівс-
тва», № 33394/96, § 30, ECHR 2001-VII, «Фарбтухс проти 
Латвії», № 4672/02, § 56, 2 грудня 2004 року, та джерела з між-
народного права, наведені вище, у параграфах 39–41). У більш 
широкому сенсі, Суд заявляє, що держави несуть обов’язок 
вдаватися до особливих заходів, щоб надати ефективний за-
хист особам у вразливому становищі від жорстокого ставлення 
до них, про що органи влади знають або мають знати (справа 
«Z. та інші проти Сполученого Королівства» [GC], № 29392/95, 
§ 73, ECHR 2001-V).

60. Обов’язок органів влади відповідати за поводження до 
особи у місці позбавлення волі є особливо нагальним в разі 
смерті такої особи (справа «Салман проти Туреччини» [GC], 
№ 21986/93, § 99, ECHR 2000 VII). Більше того, національ-
ні органи державної влади несуть відповідальність за захист 
здоров’я осіб, позбавлених волі (див., зокрема, справи «Наумен-
ко проти України», № 42023/98, § 112, 10 лютого 2004 року, та 
«Дзєчяк проти Польщі» , № 77766/01, § 91, 9 грудня 2008 року). 
У контексті статті 2, обов’язок надання захисту життю осіб, 
що перебувають під вартою, означає також обов’язок ор-
ганів влади надавати їм медичну допомогу, потрібну для того, 
щоб убезпечити їх життя (див. справи «Таїс проти Франції», 
№ 39922/03, § 98, 1 червня 2006 року та «Гюйлу проти Туреч-
чини», № 52955/99, § 58, 16 листопада 2006 року). Ненадання 
адекватної медичної допомоги може буди кваліфіковано як по-
водження, що порушує Конвенцію (див. справу «Гюйлу проти 
Туреччини», наведену вище, § 58).

61. Суд вважає, що у першу чергу слід вирішити питання, 
чи знали або мали знати поліцейські районного департаменту 
поліції Балві про небезпеку для здоров’я і життя сина заяв-
ника (див, mutatis mutandis, справу «Кінан проти Сполученого 
Королівства», № 27229/95, § 93, ECHR 2001-III). Після цього 
Суд має оцінити, чи виявили ці поліцейські достатню увагу і 
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обережність, враховуючи медичний стан сина заявника та його 
інвалідність, наскільки вони знали чи мали знати про них.

62. Звернувши спершу увагу на момент першої зустрічі сина 
заявника з поліцією, Суд зауважує, що було встановлено, що 
після прибуття поліцейських на місце подій їм повідомили, 
що син заявника упав із сходів, ударився головою об землю 
і знепритомнів. Їм також повідомили про те, що син заявни-
ка є глухонімим (див. вище, параграф 9). Поліції також було 
повідомлено, що вже викликано швидку медичну допомогу, 
яка вже виїхала. Тим не менше, поліцейські вирішили не чека-
ти на швидку допомогу і доправити сина заявника до відділку 
поліції, вважаючи, що від просто перебуває напідпитку.

63. Після того, як сина заявника привезли до поліцейського 
відділку, черговий офіцер оглянув його і побачив садно і нього 
на обличчі (див. вище, параграф 11). Схоже, що медичного ог-
ляду лікарем не було проведено. Навпаки, поліцейські сказали 
бригаді швидкої допомоги, що затриманому медична допомога 
непотрібна (див. вище, параграф 13). Ці поліцейські, очевидно, 
дійшли цього висновку без консультації з заявником, оскільки 
жодний з них не розумів мови глухонімих, а записник, за до-
помогою син заявника спілкувався з такими людьми, у нього 
відібрали.

64. З інформації та документів, представлених сторонами, 
неможливо встановити напевно, скільки разів і з якою часто-
тою поліцейські з відділку перевіряли стан сина заявника. Але 
не підлягає сумніву одне: протягом певного періоду часу після 
того, яке його помістили до камери-витверезника, син заявника 
продовжував бити ногами у двері та стіни камери, на що не було 
жодної реакції з боку офіцерів поліції, присутніх у відділку.

65. Вперше після того, як сина заявника залишили у камері, 
поліцейські спробували розбудити його через приблизно сім 
годин після затримання (див. вище, параграф 14). Пройшло ще 
майже сім годин, перш ніж зафіксовано виклик швидкої допо-
моги до поліцейського відділку ( див. параграф 15).

66. Суд вважає, що Уряд не зміг надати пояснення щодо того, 
чому поліцейські, знаючи, що син заявника упав, і що він ін-
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валід, не вважали за потрібне дочекатися бригади швидкої до-
помоги або викликати медичних спеціалістів, щоб ті оглянули 
сина заявника після доправлення його до відділку поліції, як 
того прямо вимагають відповідні стандарти Комітету протидії 
тортурам (див. вище, параграф 39). Більше того, здається, що 
поліція жодного разу не дала сину заявника можливості дати 
їм інформацію про своє самопочуття, навіть після того, як він 
продовжував бити ногами у двері і стіни камери-витверезника. 
Враховуючи, що син заявника був глухонімим, поліція безсум-
нівно була зобов’язана (принаймні згідно зі змістом розділів 5 
і 10(3) закону “Про поліцію” та зазначених вище міжнародних 
стандартів, наведених у параграфах 39-41 вище) дати йому 
хоча б ручку і аркуш паперу, щоб він мін повідомити їм свої 
претензії. Суд ще більше непокоїть перерва у майже сім годин 
між тим, як син заявника «відмовився прокинутися» вранці, 
та часом виклику швидкої медичної допомоги. Той факт, що 
людина не встає майже чотирнадцять годин, навряд чи можна 
пояснити простим сп’янінням (порівняйте із справою «Taïs», 
наведеною вище, § 101).

67. Наведені вище обставини дозволяють Суду зробити ви-
сновок, що, враховуючи поінформованість поліції про падіння 
та інвалідність сина заявника, той факт, що поліцейські не про-
консультувалися у лікарів щодо стану його здоров’я і навіть не 
реагували на його стук у двері і стіни камери-витверезника, а 
потім не викликали швидку допомогу протягом майже семи го-
дин після того, як його не вдалося розбудити вранці, поліція не 
виконала свого обов’язку забезпечити збереження життя сина 
заявника, надавши йому адекватну медичну допомогу.

68. Таким чином, мало місце порушення суттєвого аспекту 
статті 2 § 1 Конвенції.

2. Процесуальні аспекти

69. Заявник нагадав, що початкове розслідування обставин 
смерті його сина проводив районний департамент поліції Бал-
ві — та сама установа, що, за його твердженням, було винним у 
цій смерті. А тому слідство не мало необхідної незалежності у 
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своїх діях. Крім цього, учасники слідства не змогли встанови-
ти, чи мали ті поліцейські обов’язок дочекатися швидкої допо-
моги, яка могла надати медичну допомогу сину заявника, і чи 
було законним затримання сина заявника, не отримавши спо-
чатку медичного висновку щодо стану його здоров’я.

70. Уряд не надав жодних коментарів стосовно суті скарг за-
явника.

71. Суд повторює, що обов’язок захистити право на життя 
згідно зі статтею 2 Конвенції, разом з загальним обов’язком 
держави згідно зі статтею 1 Конвенції «гарантувати кожному 
в [її] юрисдикції права і свободи, визначені Конвенцією», ви-
магає, за логікою, що має бути проведено у якійсь формі ефек-
тивне офіційне розслідування випадків насильницької смерті 
особи (див, mutatis mutandis, справу «МакКанн та інші про-
ти Сполученого Королівства», 27 вересня 1995, § 161, Серія A 
№ 324, та справу «Кайя проти Туреччини», рішення від 19 лю-
того 1998 року, § 105, Звіти 1998-I).

72. Суд нещодавно встановив, що обов’язок згідно зі стат-
тею 2 щодо проведення ефективного слідства було поширено, 
і це тепер є «окремими і автономним обов’язком» (див. спра-
ву «Шиліх проти Словенії [GC], № 71463/01, § 159, 9 квітня 
2009 року). Однак Суд бажає підкреслити, що цей обов’язок 
може відрізнятися, як за змістом, так і за логікою, що лежить в 
його основі, в залежності від конкретної ситуації, яка викликає 
цей обов’язок (див справи «Кальвеллі і Чілліо проти Італії» [GC], 
№ 32967/96, § 51, ECHR 2002-I, та Банки та інші проти Сполу-
ченого Королівства» (ріш.), № 21387/05, 6 лютого 2007 року). 
Суттєвим завданням такого слідства є забезпечити ефективну 
реалізацію національних законів, які захищають право особи 
на життя і, у випадках, де фігурують державні представники 
чи органи, забезпечити їх притягнення до відповідальності за 
смерть, що сталася в зоні їх відповідальності («Ангелова проти 
Болгарії, № 38361/97, § 137, ECHR 2002-IV).

73. Оскільки різні фактори враховуються у випадках, таких 
як у даній справі, де смерть наступила не через застосування 
сили чи внаслідок подібних дій офіційних осіб, стандарт, на 
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основі якого слід оцінювати ефективність слідства, може бути 
менш строгим. Однак навіть у таких ситуаціях постраждалі 
мають право на проведення незалежного і неупередженого 
офіційного розслідування, яке задовольняє певні мінімаль-
ні стандарти щодо його ефективності (див. справу «Михаїл 
Маммадов проти Азербайджану», № 4762/05, § 102, 17 грудня 
2009 року, та зазначену в ній юрисдикцію). У цьому відношен-
ні Суд зауважує, що цей обов’язок є не результатом, а засобом 
(див., зокрема, справу «Пол і Одрі Едвардс проти Сполученого 
Королівства», № 46477/99, § 71, ECHR 2002-II), і що із статті 2 
не слідує право вимагати судового переслідування інших осіб 
чи вимагати судового вироку за порушення, або абсолютного 
обов’язку, щоб усі випадки слідства закінчувалися звинувачу-
вальним вироком чи навіть конкретним рішенням судді (див. 
справу «Онерйілдиз проти Туреччини» [GC], № 48939/99, §§ 94 
і 96, ECHR 2004-XII). Менше з тим, Суд також заявив, що в 
разі, коли халатність з боку державних службовців або установ 
є більше ніж помилковим рішенням чи необережністю, оскіль-
ки такі органи влади, повністю розуміючи можливі наслідки і 
не виконуючи повноваження, надані їм, не застосували заходи, 
які були необхідними і достатніми, щоб відвернути ризики для 
життя жертви, той факт, що особам, що несуть відповідальність 
за те, що поставили життя людини під загрозу, не було висуну-
то звинувачення у кримінальному злочинні, або проти них не 
почато провадження судової справи, може складати порушен-
ня статті 2 Конвенції ( див. справу «Онерйілдиз», § 93).

74. Одним з мінімальних стандартів ефективного розсліду-
вання є ієрархічна, інституціональна і практична незалежність 
осіб, що проводять слідство, від осіб, які причетні до подій, що 
є предметом розслідування (див. наведені вище справи «Пол 
і Одрі Едвард», § 70; «Мaстроматтео проти Італії» [GC], 
№ 37703/97, § 91, ECHR 2002-VIII; та «Михаїл Маммадов про-
ти Азербайджану», § 101).

75. Щодо незалежності органів слідства у цій справі, Суд за-
уважує, що заявник правильно підкреслив, що початкове і до-
даткове розслідування були проведені районним департамен-
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том поліції Балві, тобто, тою самою установою, яка є причетною 
до смерті його сина (див. вище, параграфи 19 та 20). У цьому 
відношенні Суд вже раніше заявляв, що внутрішнє розсліду-
вання не можна вважати адекватним у справах, де висунуто 
звинувачення у поганому ставленні до затриманого, в пору-
шення статті 3 Конвенції (див. справу «Рамсахаї та інші проти 
Голландії» [GC], № 52391/99, §§ 333-341, ECHR 2007 року..., 
з подальшими посиланнями на справи «Яжар проти “колиш-
ньої Югославської республіки Македонія» (ріш.), № 69908/01, 
11 квітня 2006 року, та «Копилов проти Російської Федерації», 
№ 3933/04, § 138, 29 липня 2010 року). Суд вважає, що той са-
мий висновок може стосуватися скарг згідно зі статтею 2 Кон-
венції. Крім цього, районний департамент поліції Балві є тією 
самою установою, яка у чотирьох випадках ухвалила рішення 
про припинення провадження кримінальних процесуальних 
дій щодо подій, пов’язаних із смертю Валдіса Ясинскіса (див. 
вище, параграфи 20, 23, 25 і 28). Перший раз, коли слідство 
вийшло за межі рекурсивного шляху між районним департа-
ментом поліції Балві та районною прокуратурою Балві, став-
ся після того, як юридичний представник заявника звернувся 
по допомогу до Генеральної прокуратури. В результаті цього, 
перший раз, коли хтось крім районних установ Балві отримав 
доступ до матеріалів цієї справи, стався більш ніж півтора роки 
після смерті сина заявника.

76. Тому Суд вважає, що слідство, проведене районним де-
партаментом поліції Балві, не можна назвати ефективним, 
тому що воно не відповідало мінімальному стандарту незалеж-
ності слідства. Залишається встановити, чи був виправлений 
цей недолік пізніше, коли слідство у цій справі було передано 
у провадження Бюро внутрішньої безпеки державної поліції, 
висновки якого були пізніше тричі підтримані державною про-
куратурою.

77. У цьому відношенні Суд зауважує, що слідство, прове-
дене Бюро внутрішньої безпеки державної поліції, не обмежу-
валося лише перевіркою документальних свідчень, зібраних у 
ході попереднього розслідування. Натомість, слідством були 
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допитані п’ять офіцерів поліції, які передували у поліцейсь-
кому відділку у дні, що передували смерті сина заявника, і це 
слідство зробило власні висновки, які співпали з висновками 
внутрішнього розслідування, здійсненого районним департа-
ментом поліції Балві.

78. Суд не вважає потрібним, у конкретному контексті даної 
справи, робити загальні висновки щодо незалежності чи від-
сутності незалежності Бюро внутрішньої безпеки, тому що він 
вважає, що розслідування, проведене цим Бюро, мало недоліки 
з кількох причин. Від самого початку Суд повторює, що негайне 
реагування державними органами в плані проведення розсліду-
вання випадків підозрілої смерті можна загалом вважати суттє-
вою умовою для підтримки громадської впевненості, що вони 
дотримуються принципу верховенства права і не створюють 
враження зговору чи поблажливого ставлення до протизакон-
них дій (див. , наприклад, справу «Михаїл Маммадов», наведе-
ну вище, § 105). У даній справі розслідування вийшло за рамки 
установи, причетної до розслідуваних подій, лише через понад 
18 місяців після того, як сталися ці події. Бюро внутрішньої без-
пеки ухвалило своє рішення ще через більш як один рік.

79. Вимога провести слідчі дії невідкладно, крім тих мірку-
вань, що вже згадані вище, також витікає з необхідності опе-
ративно зібрати докази і здійснити інші слідчі дії, які можу 
виявитися неможливо або надто обтяжливо здійснити після 
того, як пройшов час. Наприклад, у даній справі було б дореч-
но опитати свідків обставин смерті сина заявника одразу після 
відповідних подій, поки ці події ще свіжі у їх пам’яті. Крім цьо-
го, оперативне розслідування дало б слідчим можливість пос-
тавити додаткові запитання експерту, який виконував розтин, і 
обстежити місце падіння сина заявника, а також камери-витве-
резника, де утримували померлого.

80. Суд далі зауважує, що слідство, проведене працівниками 
Бюро внутрішньої безпеки, не дало відповідей на кілька запи-
тань, які могли бути ключовими для встановлення персональ-
ної відповідальності поліцейських районного департаменту 
поліції Балві. Наприклад, той факт, що MADEKKI встанов-
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лено декілька суттєвих недоліків ставлення до сина заявника, 
що, можливо, стало додатковим чинником, що призвело до 
його смерті (див. вище, параграф 18), був залишений без оцін-
ки. Більше того, не схоже, щоб були зроблені хоч якість спроби 
оцінити, чи справді дії поліцейських, коли вони не стали чека-
ти на приїзд швидкої допомоги, коли вони повідомили бригаді 
швидкої допомоги, що син заявника не потребує медичної до-
помоги, і коли вони зволікали з викликом медичного персоналу 
протягом приблизно 14 годин, відповідають їх обов’язкам, які 
зафіксовані в розділах 5 і 10 закону «Про поліцію» (див. вище, 
параграф 33), а також із особливих потреб осіб-інвалідів, таких 
як син заявника. Оскільки такої оцінки не було зроблено, Бюро 
зробило висновок, що кримінального злочину не здійснено, і 
що відповідальність офіцерів поліції не була встановлена у суді 
(див. для порівняння справу «Дуглас-Вільямс проти Сполуче-
ного Королівства» (ріш.), № 56413/00, 8 січня 2002 року).

81. Нарешті, Суд не може не засудити відсутність ефектив-
ності і оперативності слідства, що яскраво підкреслюється тим 
фактом, що провадження слідства у цій справі тричі переда-
валось від поліції до різних прокуратур і назад (див. справи, 
mutatis mutandis, «Денис Васильєв проти Російської Федера-
ції, № 32704/04, § 103, 17 грудня 2009 року, та «Михеєв проти 
Російської Федерації, № 77617/01, § 120, 26 січня 2006 року). 
Провину за це повинні розділити між собою поліція, чиє роз-
слідування було послідовно неадекватним, і відділи прокура-
тури, які не дали адекватних вказівок поліції щодо виправлен-
ня недоліків, допущених нею в проведенні розслідування.

82. Зазначених вище міркувань досить для того, щоб дати 
можливість Суду зробити висновок, що розслідування обста-
вин смерті сина заявника було неефективним.

83. Таким чином, мало місце порушення процесуального ас-
пекту статті 2 § 1 Конвенції.

III. ІНШІ ЗАЯВЛЕНІ ПОРУШЕННЯ КОНВЕНЦІЇ

84. Нарешті, заявник також скаржився, що було відсутнє 
ефективне розслідування, посилаючись на процесуальний ас-
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пект статті 3. Враховуючи висновки, зроблені вище стосовно 
скарг заявника згідно зі статтею 2 § 1, Суд встановлює, що не-
має необхідності аналізувати ті ж самі скарги у контексті статті 
3 Конвенції.

IV. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ

85. 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 не-
обхідності, надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію.» 

A. Шкода
86. Заявник вимагав 50 000 євро як компенсацію за нанесену 

йому моральну шкоду.
87. Уряд вважав цю суму необґрунтованою, надмірною і 

явно завищеною. Вони стверджували, що таке рішення, якщо 
вимогу заявника буде задоволено, має бути сумірним з сумою 
відшкодування, призначеною після розгляду подібних справ в 
останній час (Уряд згадав справи «Юозайтєнє» та «Бікульчюс 
проти Литви», № 70659/01 і 74371/01, 24 квітня 2008 року, 
«Ніколова та Велічкова проти Болгарії», № 7888/03, 20 грудня 
2007 року, та інші винесені рішення).

88. Враховуючи серйозність порушень, встановлених у цій 
справі, Суд присуджує заявникові 50 000 євро як суму відшко-
дування завданої йому моральної шкоди.

B. Судові витрати
89. Заявник не сформулював вимоги щодо покриття судо-

вих витрат.

C. Відсотки за прострочування виплати відшкодувань
90. Суд вважає прийнятним призначити три відсотки за 

прострочування виплати відшкодувань, виходячи з розміру 
граничної позичкової ставки Європейського Центрального 
Банку.
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ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО

1. Визнає, що скарги стосовно порушення положень статті 2 
§ 1 Конвенції є прийнятними;

2. Постановляє, що мало місце порушення суттєвого аспек-
ту статті 2 § 1 Конвенції;

3. Постановляє, що мало місце порушення процесуального 
аспекту статті 2 § 1 Конвенції;

4. Постановляє, що немає потреби розглядати цю скаргу 
згідно зі статтею 3 Конвенції;

5. Постановляє:
 (a) що Держава-відповідач повинна сплатити заявни-

кові, протягом трьох місяців з моменту набуття рішен-
ням чинності відповідно до статті 44 § 2 Конвенції, 50,000 
(п’ятдесят тисяч) євро, плюс усі податки, які можуть під-
лягати стягненню з цієї суми, яка має бути конвертована 
у національну валюту Латвії за курсом на дату сплати, як 
відшкодування за завдану заявникові моральну шкоду;

 (b) що після закінчення вищезазначеного тримісячного 
терміну і до дати сплати на зазначені суми буде нарахо-
вуватися простий відсоток у розмірі граничної позичко-
вої ставки Європейського Центрального Банку протягом 
усього періоду прострочення плюс 3 відсоткових пункти.

Вчинено англійською, повідомлено у письмовій формі 
21 грудня 2010 року згідно з пунктами 2 і 3 правила 77 Регла-
менту Суду.

 Сантьяго Куесада Хосе Касадевалл

Секретар секції Голова секції
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ

ЧЕТВЕРТА СЕКЦІЯ

СПРАВА 
«АЛЬ-СААДУН ТА МУФДІ ПРОТИ СПОЛУЧЕНОГО 

КОРОЛІВСТВА»

(Заява № 61498/08)

РІШЕННЯ

СТРАСБУРГ

2 березня 2010

ОСТАТОЧНЕ

04/10/2010

Це рішення стало остаточним відповідно до пункту 2 стат-
ті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним 
правкам.
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У справі «Аль-Саадун та Муфді проти Сполученого Ко-
ролівства»,

Європейський суд з прав людини (Четверта секція), засіда-
ючи палатою у складі:

Лех Гарліцкі (Lech Garlicki), Голова,
Ніколас Братца (Nicolas Bratza),
Джованні Бонелло (Giovanni Bonello),
Ліляна Мійович (Ljiljana Mijović),
Ян Шикута (Ján Šikuta),
Міхай Поалелунгі (Mihai Poalelungi),
Небойша Вучініч (Nebojša Vučinić), судді, 
та Лоренс Ерлі (Lawrence Early), Секретар секції,
після наради за зачиненими дверима 2 лютого 2010 року ви-

носить таке рішення, ухвалене того самого дня:

ПРОЦЕДУРА 

1. Справу порушено за заявою (№ 61498/08) проти Сполу-
ченого Королівства Великобританії та Північної Ірландії двох 
громадян Іраку Файсал Аттія Нассар Халаф Хуссейна Аль-Са-
адуна та Халефа Хуссейна Муфді (далі — заявники), поданою 
до Суду 22 грудня 2008 року відповідно до статті 34 Конвенції 
про захист прав людини і основоположних свобод (далі — Кон-
венція).

2. Заявники, яким була надана правова допомога, були 
представлені п. П. Шайнером, адвокатом з Бірмінгему. Бри-
танський уряд (далі — Уряд) представляв уповноважений 
п. Д. Уолтон, Міністерство закордонних справ та у справах 
Співдружності.

3. Заявники стверджували, що їхнє затримання у Басрі бри-
танськими військами, а також передача їх владі Іраку є ком-
петенцією законодавства Сполученого Королівства, а також 
суперечить гарантії прав, зазначених у статтях 2, 3, 6, 13 та 34 
Конвенції та статті 1 Протоколу № 13.

4. 30 грудня 2008 року суддя діючий Голова секції прийняв 
рішення задовольнити запит про винесення попереднього рі-
шення, поданий відповідно до статті 39 Регламенту Суду. Уряд 
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Великої Британії був поінформований, що заявники не повинні 
ані від’їжджати, ані перевозитись до отримання нових вказівок. 
У листі, датованому 31 грудня 2008 року, Уряд повідомив Суду, 
що, незважаючи на це застереження, вищезазначені особи були 
передані владі Іраку того дня раніше. 

5. 17 лютого 2009 року палата вирішила відхилити нову за-
яву про винесення попереднього рішення, подану заявниками 
відповідно до правила 39 Регламенту Суду, та надати справі 
пріоритетного статусу відповідно до правила 41. Того ж дня 
Голова палати вирішив передати заяву Урядові. Разом з цим 
рішення було вирішено розглянути заяву по суті і щодо прий-
нятності одночасно (пункт 3 статті 29 Конвенції).

6. 20 березня 2009 року Голова дозволив Комісії з рівноправ’я 
та прав людини (Equality and Human Rights Commission) вступи-
ти у справу в якості третьої особи (пункт 2 статті 36 Конвен-
ції та пункт 2 правила 44 Регламенту). 25 березня 2009 року 
Адвокатський комітет з питань прав людини Англії та Уельсу 
(Bar Human Rights Committee of England and Wales), «Брітіш-
Айріш Райтс Вотч», Європейський центр захисту прав людини 
(European Human Rights Advocacy Centre), Міжнародна комісія 
юристів (International Commission of Jurists), Міжнародна феде-
рація ліги прав людини (FIDH), організації JUSTICE, Liberty 
та REDRESS (далі — «треті особи») також брати були допу-
щені до участі у справі.

7. 30 червня 2009 року Суд одноголосно прийняв рішення 
застосувати пункт 3 статті 29, вважати неприйнятними скарги 
стосовно умов затримання та ризику неналежного поводження 
та застосування смертної кари владою Іраку, додати на розгляд 
по суті справи прийнятність скарги, виходячи зі статті 13 Кон-
венції, та питань, на які поширюється дія статті 34, прийнят-
ним вважати клопотання про надлишок.

8. Цього ж дня головуючий суддя колегії поставив сторонам 
додаткові питання. Відповіді на них були отримані 21 серпня 
2009 року.
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ФАКТИ

І. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

9. Факти справи та необхідна юридична регламентація виг-
лядають наступним чином.

А. Окупація Іраку
10. 20 березня 2003 року Ірак окупувала коаліція збройних 

сил (багатонаціональні миротворчі сили), під керівництвом 
США, яку підтримала велика кількість військ зі Сполученого 
Королівства, а також менш оснащений контингент з Австралії 
та Польщі.

11. Головні бойові операції в Іраку завершилися на почат-
ку травня 2003 року. США та Сполучене Королівство стали 
державами-окупантами в розумінні 3 секції регламенту Гааги 
стосовно законів та звичаїв сухопутної війни та четвертої Же-
невської Конвенції стосовно захисту цивільних осіб у воєнний 
період (1949). У зв’язку з цим, стаття 27 четвертої Женевсь-
кої Конвенції зобов’язала Сполучене Королівство захищати 
цивільне населення від будь-яких насильницьких дій на оку-
пованій території, а статті 41, 42, 78, зокрема, дозволяють інтер-
нувати цивільне населення Іраку у разі крайньої необхідності з 
міркувань безпеки.

12. США створили орган влади під назвою Тимчасовий 
орган коаліції (ТОК), який займався управлінням країною 
у період очікування становлення іракського уряду. Цей ор-
ган влади був наділений законодавчими повноваженнями. 
13 травня 2003 року секретар з питань оборони США, Дональд 
Рамсфельд, видав меморандум, за яким посол Пол Бремер 
призначався керівником ТОК та отримував повноваження на 
тимчасове управління Іраком. ТОК був розділений на кілька 
регіональних відділів. Південний відділ ТОК підпорядкову-
вався Сполученому Королівству, яке уповноважувалось здійс-
нювати регіональне координування. До вказаної зони входило 
4 південні провінції з 18-ти у складі Іраку, у кожної з яких був 
окремий координатор. Таким чином, британські війська були 
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розміщені саме у цьому регіоні. Сполучене Королівство було 
представлене у представництві ТОК кабінетом своєї спеціаль-
но уповноваженої особи. Навіть, якщо спеціальний представ-
ник Великобританії та його кабінет намагалися впливати на 
політику та рішення ТОК, вони не мали офіційних повнова-
жень у складі ТОК, тобто всі адміністративні та законодавчі 
рішення ухвалював Пол Бремер. 

13. Регламентом № 1 ТОК надав собі повноважень щодо ви-
дачі примусових регламентів та наказів, а також меморандумів 
для подальшого їх тлумачення та застосування. Постанова № 7 
ТОК від 9 червня 2003 року змінила Кримінальний Кодекс Іра-
ку з метою скасування ряду правопорушень, а пунктом 1 статті 
3 цього документу застосування смертної кари у країні було 
призупинено. Меморандум № 3 ТОК від 18 червня 2003 року 
під назвою «Кримінальні процеси» містив такі положення:

«Стаття 6. Арешти
(1)Згідно з четвертою Женевською конвенцією, до всіх кримі-

нальних затриманих силами Коаліції, виключно через криміналь-
ні правопорушення, а не з міркувань безпеки, застосовуються на-
ступні норми (далі — «кримінальні затримані»):

(a)  Після відправлення до пенітенціарного центру коаліції, 
кримінальний затриманий інформується щодо свого права 
зберігати мовчання та права на консультацію адвоката.

(b)  Кримінальний затриманий, підозрюваний у скоєнні злочину, 
має право проконсультуватися із адвокатом протягом 72 го-
дин після прибуття до пенітенціарного центру коаліції.

(с)  Кримінальним затриманим невідкладно надається інфор-
мація у письмовому вигляді та мовою, яку вони розуміють, 
про обвинувачення, висунуті їм.

(d)  Кримінальні затримані постають перед судом у найкорот-
ший можливий термін, який в жодному випадку не може 
перевищувати 90 днів від дати їхнього прибуття до пенітен-
ціарного центру коаліції.

(е)  Офіційні представники Міжнародного Комітету Червоного 
Хреста (МКЧХ) мають право відвідувати затриманих. …

(2) У разі, якщо підозрюваний, затриманий силами коаліції, 
передається до суду Іраку, порушення цих правил не є підставою 
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для подачі на апеляцію чи скасування процесу, проте, будь-який 
період проведений у затриманні до процесу чи виконання пока-
рання зараховується як відбуття покарання.

Стаття 7. Процедура, що застосовується до осіб, 
інтернованих силами коаліції з міркувань безпеки
(1) Згідно з четвертою Женевською Конвенцією до всіх затри-

маних силами Коаліції через те, що їхнє інтернування було необ-
хідним з огляду на причини безпеки (надалі — «особи, інтерновані 
з міркувань безпеки») застосовуються наступні норми: 

(а)  Згідно зі статтею 78 четвертої Женевської Конвенції, сили 
коаліції дозволяють особам, інтернованим з міркувань без-
пеки, подати апеляцію на рішення про їхнє інтернування у 
найкоротший термін.

(b)  Щонайпізніше через шість місяців після дати прибуття зга-
даної особи до центру інтернування, компетентний орган, 
впроваджений з цією метою силами коаліції, переглядає рі-
шення про інтернування.

(c)  Функціонування, стан та регламент всіх центрів інтерну-
вання, відкритих силами коаліції, відповідають Секції 5 
четвертої Женевської конвенції.

(d)  Офіційні представники Міжнародного Комітету Червоно-
го Хреста (МКЧХ) мають право відвідувати інтернованих 
з міркувань безпеки осіб. …

(e)  У разі або перегляду свого статусу інтернованої особи, або 
за умови скоєння правопорушення у центрі, інтернована з 
міркувань безпеки особа вважається «кримінальним затри-
маним», то період її затримання не прирівнюється до періо-
ду відбуття покарання, згідно з пункту 1 статті 6 вище …».

(f) Після притягнення до відповідальності за іракським законо-
давством особи, інтернованої силами Коаліції з міркувань безпеки, 
порушення цих правил не є підставою для подачі на апеляцію чи 
скасування процесу, проте може бути враховане при послабленні 
міри покарання.»
14. Захоплення Іраку відбулося після того, як держави — 

члени коаліції відмовились від пропозиції діяти згідно резолю-
ції Ради безпеки ООН. 22 травня 2003 року Рада безпеки ух-
валила резолюцію 1483, в якій, відповідно до Глави VII Хартії 
ООН, вказані держави-окупанти закликались розповсюджува-
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ти благоустрій населення Іраку шляхом встановлення безпеки 
та стабільності, відповідно до Хартії ООН та діючих положень 
міжнародного права. Зазначений орган ООН попросив Генсека 
призначити спеціального представника в Іраку, до обов’язків 
якого входитиме регулярне звітування щодо діяльності, яку 
він вестиме в рамках цієї резолюції. Його діяльність складати-
меться з координування дій ООН та інших міжнародних інс-
титуцій, що беруть участь у реконструкції та надають гумані-
тарну допомогу різними способами, зокрема, захищаючи права 
людини. 

15. Рада уряду Іраку була створена у липні 2003 року. ТОК 
мав консультувати її з приводу всіх питань, пов’язаних з тимча-
совим урядом в Іраку.

16. 16 жовтня 2003 року Рада безпеки ООН ухвалила резо-
люцію 1511, в якій було наголошено на тимчасовому характері 
ТОК; Рада уряду Іраку та його міністри розглядались як голо-
вні органи тимчасового управління в Іраку, які забезпечують 
дотримання суверенітету Іраку протягом перехідного періоду 
до моменту створення представницького уряду, визнаного на 
міжнародному рівні, який візьме на себе обов’язки ТОК; ТОК 
зобов’язувався по можливості передати свої урядові обов’язки 
та владу народові Іраку; Раді уряду Іраку пропонувалось пе-
редати календар та програму з метою редагування нової конс-
титуції Іраку та процедури проведення демократичних виборів 
відповідно до цієї конституції. Крім цього, багатонаціональні 
миротворчі сили були уповноважені вживати всіх необхідних 
заходів для сприяння безпеці та стабільності в Іраку; прийнято 
рішення переглянути потреби та завдання багатонаціональних 
миротворчих сил на рік вперед від дати резолюції, мандат сил 
до завершення будь-якого політичного процесу. 

17. З прийняттям резолюції 1483 Ради безпеки ООН (пункт 
14 вище), ТОК передбачив у своєму наказові № 48 від 10 груд-
ня 2003 року введення Іракського суду, уповноваженого судити 
членів колишнього режиму, обвинувачених за злочини та зло-
діяння. Відповідно до цього наказу, тимчасовий уряд отримав 
повноваження щодо:
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«створення Спеціального суду Іраку («Суд», далі скорочено 
«ССІ») з метою засудження громадян та резидентів Іраку, обви-
нувачених у геноциді, злочинах проти людства, воєнних злочинах 
чи порушенні деяких законів Іраку, шляхом видачі статуту, поло-
ження якого стануть об’єктом глибоких дискусій між Радою уряду 
та ТОК …»
18. 8 березня 2004 року Рада уряду Іраку оприлюднила За-

кон про управління державою Ірак у перехідний період (відо-
мий під назвою «Перехідний адміністративний закон»). Цей 
закон визначав тимчасову юридичну регламентацію для уп-
равління державою у перехідний період, який мав розпочатись 
30 червня 2004 року із введенням тимчасового уряду Іраку 
(«тимчасовий уряд») та розпуском ТОК. Стаття 26 перехідно-
го адміністративного закону передбачала чинність діючих за-
конів Іраку до моменту їхнього скасування чи зміни тимчасо-
вим урядом. Зокрема, закони, регламенти, накази та директиви 
ТОК мали залишатись чинними до моменту їхнього скасуван-
ня чи зміни іншими законами, належним чином виданими та 
маючими юридичну силу.

19. Інші положення нового режиму були зазначені у резо-
люції 1546 Ради безпеки ООН, ухваленій 8 червня 2004 року. 
Уцій резолюції Рада безпеки ухвалила «створення тимчасово-
го суверенного уряду Іраку (…), що 30 червня 2004 року пов-
ною мірою візьме на себе повноваження та відповідальність 
за управління Іраком» (пункт 1), та з радістю зазначила, «що 
разом з цим 30 червня 2004 року окупацію буде завершено, 
тимчасовий орган коаліції припинить своє існування, а Ірак 
відновить свій повний суверенітет» (пункт 2). З урахуванням 
листування Прем’єр-міністра Іраку та Державного Секретаря 
США, які містяться в додатку до резолюції, було зазначено, 
що багатонаціональні миротворчі війська прибули до країни 
за запитом нового тимчасового уряду, Держсекретарю було 
поновлено надані йому повноваження залишатися в Іраку, 
було вирішено наділити його повноваженнями вживати необ-
хідних заходів з метою підтримання безпеки та стабільності у 
країні, а його мандат має бути переглянуто через 12 місяців, 
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одразу після завершення політичного процесу, зазначеного в 
Резолюції.

20. Переглянута версія меморандуму № 3 ТОК була опри-
люднена 27 червня 2004 («меморандум № 3 ТОК (переглянута 
версія)»). Ця версія змінила норми та процедуру затримання. 
Вона передбачала наступне:

«Стаття 1. Об’єкт
(1) Даний меморандум на виконання наказу № 7 ТОК шляхом 

встановлення процедур застосування кримінального права в Іраку, 
має на меті закріпити положення про те, що належне адміністру-
вання юстицією вимагає урахування таких елементів:

(a)  підтримка багатонаціональних миротворчих сил шляхом 
надання основної підтримки у деяких аспектах адміністру-
вання юриспруденцією;

(b)  необхідність переходу, що дозволила б відмовитись від цієї 
підтримки;

(c)  необхідність змінити аспекти іракського права, що супере-
чать фундаментальним нормам захисту прав людини;

(d)  дотримання відповідних чинних норм відносно керування 
особами, інтернованими з міркувань безпеки, викладених 
у четвертій Женевській Конвенції, які систематично засто-
совуються багатонаціональними миротворчими силами у 
рамках свого мандату.

…

Стаття 5. Кримінальне затримання
(1) Кожен національний контингент багатонаціональних 

миротворчих сил наділений правами затримувати осіб, підоз-
рюваних у скоєнні кримінально караних дій, та таких, які не 
вважаються особами, інтернованими з міркувань безпеки (далі — 
«кримінальні затримані»). Вони передаються владі Іраку відтоді, 
коли це можливо зробити. Кожен національний контингент бага-
тонаціональних миротворчих сил може утримувати криміналь-
них затриманих в установах, керованих ними, за запитом влади 
Іраку, відповідальної за безпеку чи правоздатність. Після при-
буття кримінальних затриманих у центри утримання національ-
ного контингенту багатонаціональних миротворчих сил, застосо-
вуються такі норми:
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(а)  після прибуття до центру, орган влади, що видає ордер на 
арешт, повідомляє кримінальному затриманому про його 
право зберігати мовчання, та користуватись послугами ад-
воката.

(b)  кримінальні затримані, підозрювані у скоєні злочину, мо-
жуть скористатись послугами адвоката протягом 72 годин з 
моменту прибуття до центру затримання.

(c)  орган влади, що пред’являє ордер на арешт, невідкладно ін-
формує кримінального затриманого про обвинувачення, ви-
сунуті йому, у письмовій формі та мовою, яку він розуміє.

(d)  кримінальні затримані представляються судді у найкорот-
ший можливий термін, що в будь-якому випадку не переви-
щує 90 днів з дати прибуття до центру.

(e)  Іракський уповноважений з питань в’язниць та ув’язнених 
(далі — «уповноважений») має право зустрічатися із 
ув’язненими. …

(f)  офіційні представники Міжнародного Комітету Червоного 
Хреста (МКЧХ) мають право зустрічатися із ув’язненими. 
…

2) Після того, як кримінальний затриманий, який перебуває 
під вартою національного контингенту багатонаціональних ми-
ротворчих сил, притягнутий до кримінальної відповідальності в 
Іраку, порушення цих правил не є підставою для подачі на апеля-
цію чи скасування процесу, проте будь-який період, проведений 
у затриманні, до процесу чи виконання покарання зараховуються 
як відбуття покарання.

Стаття 6. Процедура, що застосовується до осіб, 
інтернованих багатонаціональними силами 

з міркувань безпеки
(1) Відповідно до наказу-додатку до резолюції 1546 Ради без-

пеки ООН, всі затримані національним контингентом багатона-
ціональних миротворчих сил з причини безпеки (далі — «особи, 
інтерновані з міркувань безпеки»), мають право, у разі затримання 
протягом більше, ніж 72 години, на перегляд рішення про їхнє ін-
тернування.

(2) Цей перегляд повинен відбутися у найкоротший термін, що 
в жодному разі не перевищує 7 днів від дати прибуття до центру 
інтернування.
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(3) До перегляду можуть подаватися рішення щодо всіх осіб, 
затриманих з причин безпеки на регулярній основі, і у всіх випад-
ках, не більше, ніж через 6 місяців від дати прибуття до центру.

(4) Стан, функціонування та розпорядок всіх центрів інтерну-
вання, відкритих представниками багатонаціональних миротвор-
чих сил, відбувається згідно з 4 Секцією Четвертої Женевської 
Конвенції.

(5) У будь-якому разі, особи, інтерновані з міркувань безпеки, 
після 30 червня 2004 року можуть перебувати під вартою лише за 
наявності підстав, вони мають бути або звільнені, або притягнуті 
до кримінальної відповідальності, визначеної в Іраку у максималь-
ний термін 18 місяців від дати їхнього прибуття до центру інтер-
нування багатонаціональних миротворчих сил. Кожна особа, яка 
не досягла 18-річного віку, та яка перебуває під вартою, незалежно 
від дати розміщення під варту, має бути звільнена у максимальний 
термін 12 місяців від цієї дати.

…
(9) У разі або перегляду статусу інтернованої особи, або за 

умови скоєння правопорушення у центрі, інтернована з міркувань 
безпеки особа вважається «кримінальним затриманим», то період 
її затримання не прирівнюється до періоду відбуття покарання, 
згідно з пунктом 2 статті 5 вище…».
21. Постанова № 17 ТОК (переглянута версія) від 27 червня 

2004 року стосовно статуту членів особового складу багатона-
ціональних миротворчих сил в Іраку. В статті 2 цього докумен-
ту, передбачається їхній імунітет стосовно таких положень за-
конодавства Іраку:

«Стаття 2. Судові процеси в Іраку
(1) З урахуванням інших положень цієї постанови, багатона-

ціональні миротворчі сили, ТОК, місії постів за кордоном, їхній 
особовий склад, їхнє майно, кошти та активи, а також всі їхні між-
народні консультанти, користуються недоторканістю в судових 
інстанціях Іраку.

(2) Всі члени особового складу багатонаціональних сил, ТОК 
та місії закордонних постів, міжнародні консультанти дотриму-
ються законів Іраку, що до них застосовуються, а також регламен-
тів, постанов, меморандумів, публічних повідомлень, оприлюдне-
них адміністратором ТОК.
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(3) Всі члени особового складу багатонаціональних миротвор-
чих сил, ТОК та місій закордонних постів, міжнародні консуль-
танти підпадають виключно під юрисдикцію держави свого по-
ходження. Вони користуються недоторканістю у разі будь-якого 
виду арешту чи затримання, здійснюваного особами, які діють не 
від імені держави їхнього походження. Тим не менш, у даному по-
ложенні ніщо не забороняє членам багатонаціональних миротвор-
чих сил заважати членам їхнього корпусу та зазначеним консуль-
тантам вчиняти серйозно карані дії, або ж тимчасово затримувати 
тих з-поміж них, які є небезпечним для них самих чи для інших під 
час періоду очікування їх передачі — яка має відбутися у короткий 
термін — компетентним органам влади держави походження. За 
подібних обставин, особа в державі походження, відповідальна за 
затриману особу попереджається одразу ж.

(4) Держави походження співробітників багатонаціональних 
миротворчих сил наділені правом чинити в Іраку кримінальне та 
дисциплінарне судочинство, доручене їм своїм національним за-
конодавством щодо всіх осіб, на яких розповсюджується їхнє вій-
ськове право.

…»
Пункт 1 статті 9 цієї ж постанови визначає недоторканість 

центрів багатонаціональних сил:
«Багатонаціональні миротворчі сили можуть використовувати 

ці зони безкоштовно для влаштування там штаб-квартир, своїх та-
борів чи інших установ, в залежності від необхідності проведення 
оперативної чи адміністративної діяльності. Багатонаціональні 
миротворчі сили продовжуватимуть вільно використовувати всі 
місця, якими вона користується у даний момент - протягом періо-
ду чинності цієї постанови у разі відсутності різних домовленос-
тей із Урядом. Якщо зони розміщення цих штаб-квартир, таборів 
або інших установ залишаються на території Іраку, вони є недо-
торканими, а також є підпорядкованими та підзвітними виключ-
но органу влади багатонаціональних миротворчих сил. Це ж сто-
сується виходу та входу всіх членів корпусу. Багатонаціональним 
миротворчим силам гарантується доступ до цих місць без переш-
код. У той час, коли корпус багатонаціональних миротворчих сил 
знаходиться у тих самих місцях, що й іракський військовий осо-
бовий склад, багатонаціональним силам гарантується постійний, 
безпосередній та невідкладний доступ до всіх необхідних місць.»
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B.  Перехід повноважень ТОК до Уряду Іраку 
та Меморандум про домовленість 
між Об’єднаним Королівством та Іраком

22. 28 червня 2004 року окупацію було завершено. ТОК пере-
дав повну владу тимчасовому уряду та припинив своє існуван-
ня. Однак, багатонаціональні миротворчі сили, до складу яких 
входили і британські сили, залишились в Іраку завдяки кло-
потанню збоку уряду Іраку та із дозволу Ради безпеки ООН. 
Відповідно до статті 26 перехідного адміністративного Закону 
(пункт 18 вище), меморандум та постанова ТОК, викладені 
вищі, залишаються чинними.

23. У серпні 2004 року Національна асамблея Іраку внесла 
зміни до Кримінального Кодексу з метою відновлення смерт-
ної кари за певні насильницькі злочини, в тому числі вбивство 
та деякі воєнні злочини.

24. 9 жовтня 2005 року цей же орган створив Спеціальний 
суд Іраку (ССІ). Він розглядав певні правопорушення, серед 
яких воєнні злочини, скоєні в Іраку чи в іншому місці у період 
з 17 липня 1968 по 1 травня 2003. Стаття 19 Статуту ССІ перед-
бачає певний ряд заходів, які мали гарантувати обвинуваченим 
неупереджений судовий процес. Згідно зі статтею 24, ССІ має 
призначати міри покарання, визначені у Кримінальному Ко-
дексі Іраку.

25. 8 листопада 2004 британський контингент багатонаціо-
нальних миротворчих сил та міністри внутрішніх справ та юс-
тиції Іраку заключили меморандум про відносну домовленість 
стосовно підозрюваних у скоєнні кримінальних правопору-
шень. Преамбула цього меморандуму визнала, що британський 
контингент багатонаціональних миротворчих сил мав право, 
«відповідно до мандату, виданого згідно резолюції 1546 Ради 
безпеки ООН», інтернувати осіб з міркувань безпеки, а та-
кож те, що національні контингенти багатонаціональних ми-
ротворчих сил мали право, «відповідно до меморандуму № 3 
ТОК (переглянута версія)», заримувати осіб, підозрюваних 
у скоєнні кримінально караних дій. До того ж, зазначено, що 
«поки влада Іраку не розвине свою власну систему затримання 
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для того, щоб мати можливість утримувати у власних устано-
вах всіх підозрюваних у скоєнні кримінальних злочинів, вона 
може періодично використовувати надійні та захищені центри 
утримання (із застосуванням британського контингенту бага-
тонаціональних миротворчих сил) для розміщення підозрю-
ваних у скоєнні кримінально караних дій, виходячи з позицій 
безпеки та місткості». 

Основна частина меморандуму про взаєморозуміння, вклю-
чала такі статті: 

«Стаття 1. Предмет та сфера застосування 
Цей меморандум про взаєморозуміння розподіляє повноважен-

ня і обов’язки щодо підозрюваних у скоєнні злочинів. Відповідно 
даному меморандуму, під терміном «підозрювані у скоєнні зло-
чинів» розуміють: ... 

(c) осіб, які підозрюються у скоєнні злочину, утримуються у 
в’язниці за вимогою іракської влади.

Стаття 2. Повноваження та обов’язки в цілому 
1. Тимчасовий іракський уряд (а також його наступник) во-

лодіє юрисдикцією щодо всіх підозрюваних у скоєнні злочинів, 
які мають постати перед судом і, в очікуванні суду над ними утри-
муються у в’язниці [британським контингентом багатонаціональ-
них миротворчих сил] відповідно до умов цього меморандуму. 

2. [Британський контингент багатонаціональних миротворчих 
сил] вільно вибирає тримати підозрюваного у скоєнні криміналь-
них злочинів під вартою чи ні, а також продовжувати чи ні утри-
мувати кожного з підозрюваних, що перебували у в’язниці на мо-
мент набрання чинності цим Меморандумом, або чи утримувати 
його … у в’язниці в подальшому. ...

Стаття 3. Повноваження та обов’язки 
перед підозрюваними у скоєнні злочинів 

1. Для будь-якого підозрюваного у скоєнні злочинів, який ут-
римується у в’язниці [британським контингентом багатонаціо-
нальних миротворчих сил], Міністерство юстиції: 

(а)  надсилає [британському контингенту багатонаціональних 
миротворчих сил] письмовий запит про передачу підозрюва-
ного іракській владі якомога раніше до визначеної дати, щоб 
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дозволити зацікавленій особі з’явитися до суду або з будь-
якою іншою метою, пов’язаною з кримінальним процесом. 

...
(d)  забезпечує, щоб будь-яка кримінальна справа, розпочата 

проти підозрюваного, просувалася без невиправданої за-
тримки. 

2. Для будь-якого підозрюваного у скоєнні злочинів, який ут-
римується у в’язниці [британським контингентом багатонаціо-
нальних миротворчих сил], [британський контингент багатона-
ціональних миротворчих сил]: 

(а)  гуманно поводиться з підозрюваним та не піддає тортурам, 
ні жорстокому, нелюдському поводженню або такому, що 
принижує гідність; 

... 
(c)  вживає необхідних заходів для забезпечення того, щоб умо-

ви тримання відповідали нормам, викладеним у меморан-
думі № 2 і 3 ТОК; 

...
3. Для будь-якого підозрюваного у скоєнні злочину, затрима-

ного [британським контингентом багатонаціональних миротвор-
чих сил] і переданого іракській владі, як тільки це можливо, від-
повідно до статті 5 Меморандуму № 3 ТОК (переглянутої версії), 
Міністерство юстиції чи Міністерство внутрішніх справ відповід-
но до випадку: 

(а)  гуманно поводиться та не піддає тортурам або жорстокому, 
нелюдському поводженню, або такому, що принижує гід-
ність; та 

(b) утримує підозрюваного відповідно до іракського законо-
давства.

4. Для будь-якого підозрюваного у скоєнні злочину, передано-
го Міністерству внутрішніх справ або Міністерству юстиції [бри-
танським контингентом багатонаціональних миротворчих сил] з 
одного зі своїх центрів тримання під вартою, Міністерство юстиції 
чи Міністерство внутрішніх справ, відповідно до випадків: 

(а)  попереджає [британський контингент багатонаціональних 
миротворчих сил] перед звільненням будь-кого та задо-
вольняє будь-який запит [британського контингенту бага-
тонаціональних миротворчих сил] щодо взяття під варту 
зацікавлену особу,
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 (і)  якщо він знаходиться у розшуку державою, яка має війсь-
ка у складі багатонаціональних миротворчих сил з метою 
судового переслідування за порушення військових законів 
і звичаїв , або 

 (іі)  якщо його затримання зумовлено міркуваннями безпеки, 
У таких випадках [британський контингент багатонаціональ-

них сил] бере на себе відповідальність за охорону зацікавленої 
особи після консультацій між сторонами відповідно до цього ме-
морандуму для досягнення згоди в цьому питанні. ...

(c)  забезпечують гарантію того, що протягом всього періоду, 
коли підозрюваний тимчасово знаходиться в руках ірак-
ських властей, чи у пенітенціарному центрі [ британського 
контингенту багатонаціональних миротворчих сил], чи в 
іншому місці, і в будь-який момент після передачі підозрю-
ваного до іракського закладу, 

 і)  він буде утримуватися гуманно і не буде піддаватися тор-
турам або жорстокому, нелюдському або принижуючому 
гідність поводженню; та 

 іі)  будуть дотримані вимоги розпорядження ТОК щодо відві-
дування затриманих і співпраці з іракським уповноваже-
ним з кримінальних справ і тримання під вартою Міжна-
родного Комітету Червоного Хреста.

5. Якщо [британський контингент багатонаціональних миро-
творчих сил] вирішує, що він більше не буде утримувати підоз-
рюваного у своїх пенітенціарних центрах, він повідомляє про це 
Міністерству юстиції як можна раніше для того, щоб вони вжили 
інших заходів щодо тримання підозрюваного під вартою у разі 
необхідності. Потім Міністерство юстиції повідомляє [британсь-
кому контингенту багатонаціональних сил] про вжиті ним захо-
ди або дає дозвіл на звільнення підозрюваного. [Британський 
контингент багатонаціональних миротворчих сил] докладає всіх 
можливих зусиль з метою успішного виконання рішень мініс-
терства».

1. Згідно з останнім рішенням Ради Безпеки ООН з цього при-
воду (Постанова № 1790 від 18 грудня 2007 року), строк дії пов-
новажень багатонаціональних сил було продовжено, що дозволи-
ло їм залишатися на місці до 31 грудня 2008 року. У додатку до 
цієї резолюції міститься лист від прем’єр-міністра Іраку, в якому 
йдеться про наступне: 
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Іракський Уряд просить Раду [безпеки] розглянути питання 
про продовження повноважень багатонаціональних миротворчих 
сил в Іраку у світлі досягнень за останні роки, а саме зміцнення по-
тенціалу армії та сил правопорядку, а також значні успіхи в сфері 
безпеки, політики та економіки. Таким чином, необхідно розгля-
нути питання про роль і авторитет багатонаціональних миротвор-
чих сил в Іраку, щоб досягти рівноваги між, з одного боку, необхід-
ністю продовження в останнє повноважень сил, а з іншого боку, 
прогресу Іраку в області безпеки. В такому разі, Іраку, щоб його 
розглядали як повністю суверенну і незалежну державу, а також 
щоб досягти вищезгаданої рівноваги, необхідно зосередити увагу 
на наступних завданнях:

…
4. Іракський Уряд буде нести відповідальність за арешт, затри-

мання і тюремне ув’язнення. Виконання цих завдань багатона-
ціональними миротворчими силами в Іраку буде здійснюватись 
із максимальною координацією, співробітництвом і розумінням 
іракського Уряду.»

C.  Інформація, надана Урядом, про вжиті заходи 
щодо його занепокоєння з приводу відновлення 
смертної кари в Іраку

27. У липні 2004 року британський уряд заявив заступни-
ку Віце-прем’єр-міністра Іраку, Бархаму Салеху, так само, як 
Міністру Іраку з прав людини, що Іраку не слід приймати пос-
танову тимчасового іракського уряду про смертну кару (яка 
відновила   смертну кару за певні злочини).

28. Інші заяви були розглянуті до підписання меморандуму 
про взаєморозуміння в листопаді 2004 року. Проте, стверджу-
валося, в основному за рахунок відновлення смертної кари за 
деякі злочини в Іраку, що країна прийме тільки той текст, який 
позбавляє сили нещодавно прийняту постанову і забороняє вве-
дення або виконання смертної кари і має на меті розподіл повно-
важень і відповідальності сторін. Ми думали, що було б краще, 
якби Великобританія продовжувала виступати проти винесення 
і виконання цього вироку з метою застосування інших засобів.

29. Було зроблено й інші заяви з цього приводу. В той час, 
як Великобританія головувала в Європейському Союзі (ЄС) у 
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2005 році, Уряд звернувся до Заступника міністра закордонних 
справ Іраку із вимогою про скасування смертної кари. 

30. У квітні 2006 року Уряд підтримав протест австрійського 
керівництва до міністра закордонних справ щодо застосування 
смертної кари. 

31. 15 жовтня 2006 року посол Великобританії вимагав від 
президента Іраку, Джалала Талабані, не підписувати постанову 
про виконання вироку над людьми, причетними до викраден-
ня Філіпа Сендса і Нормана Кембера, якщо вони будуть засуд-
жені до смерті.

32. 28 лютого 2007року спеціальний представник Прем’єр-
міністра з питань захисту прав людини в Іраку, написав іраксь-
кому президенту листа з проханням призупинити виконання 
вироку над чотирма іракських жінками, засудженими до смер-
тної кари. Протест Великобританії проти винесення і виконан-
ня вироку про смертну кару неодноразово повторювався. 

33. У березні 2007 року Уряд підтримав протест щодо вико-
нання смертного вироку над Таха Ясін Рамаданом.

34. Уряд також надає потужну підтримку рішенням Ге-
неральної Асамблеї ООН, прийнятим у грудні 2007 року 
(A/RES/62/149) та в листопаді 2008 року (A/RES/63/168), в 
яких Асамблея вимагала від усіх держав, в яких ще збереглася 
смертна кара, ввести мораторій на приведення у виконання ви-
років з метою скасування смертної кари. 

35. У відповідь на нещодавні вбивства в Іраку, Уряд приєднав-
ся до інших держав — членів Європейського Союзу, щоб підтри-
мати протести проти смертної кари, які проводилися 8 березня і 
13 квітня 2009 року під головуванням Чехії в ЄС перед Прем’єр-
міністром та Віце-президентом Іраку Тарік аль-Хашемі.

D.  Правова основа розміщення британських миротворчих 
сил в Іраку з 1 січня 2009 року

36. Резолюція 439/2008 Ради Міністрів Іраку, ухвалена 
16 грудня 2008 року, передбачає : 

«Стаття 1: Військам Сполученого Королівства Великобританії 
і Північної Ірландії дозволяється залишитися в Іраку для завер-
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шення виконання даних їм завдань. Ці завдання мають бути за-
вершені не пізніше 31 травня 2009 року, британські війська будуть 
повністю виведені з країни до 31 липня 2009 року. 

...
Стаття 4: (а) військовослужбовці миротворчих сил, згадані у 

статтях 1 і 2 Закону, та члени міністерств оборони країн, яким на-
лежать ці сили, які співпрацюють з вищевказаними силами, зна-
ходяться під юрисдикцією Іраку, за винятком злочинів, скоєних 
ними ненавмисно в ході виконання своїх обов’язків, якщо вони 
не є результатом грубої недбалості, а також за винятком злочинів, 
скоєних ними в центрах та на військових об’єктах, які вони вико-
ристовують, у таких випадках ці особи перебувають під юрисдик-
цією країн, яким вони належать. 

...
(c) згідно статей 1 і 2 цього Закону, військовослужбовці зброй-

них сил або міністерств оборони вищезгаданих країн, проти яких 
висунуто звинувачення, утримуються під вартою владою країн, 
яким вони належать. Вищевказані органи влади повинні передати 
обвинуваченого владі Іраку для проведення розслідування і судо-
вого розгляду. 

...
Стаття 6: Згідно зі статтями 1 і 2 цього Закону , завдання і види 

діяльності збройних сил, їхніх установ і військових об’єктів у пе-
ріод їх тимчасової присутності в Іраку визначаються іракським 
урядом за згодою урядів і зацікавлених сторін. Ці війська не про-
водять операцій або бойових дій ні на території Іраку, ні у повітря-
ному просторі, ні в територіальних водах країни без попередньої 
згоди іракського уряду».
37. Резолюція 50 / 2008 Ради міністрів Іраку, яка була прий-

нята 23 грудня 2008 року і набрала чинності 1 січня 2009 року, 
уповноважує Раду міністрів вживати всіх необхідних заходів 
для успішного виведення збройних сил з Іраку не пізніше 
31 липня 2009 року і в той же час регулювати їхню діяльність 
відповідно до Резолюції 439/2008. Вона також зазначила, що 
дія переглянутої версії Постанови ТОК № 17 (див. пункт 20 
вище) повинна бути призупинена до моменту її скасування 
відповідно встановленої процедури.

38. 30 грудня 2008 року британський уряд і уряд Іраку під-
писали новий меморандум про взаєморозуміння («другий ме-
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морандум про взаєморозуміння»), який набрав чинності 1 січ-
ня 2009 року. Цей документ нагадує, що британські миротворчі 
війська повинні були закінчити виконання ряду завдань — які, 
в основному, полягають у проведенні навчання і консульту-
вання іракських сил безпеки — не пізніше 31 травня 2009 року, 
повинні бути повністю виведені з країни не пізніше 31 липня 
2009 року. У пункті 5 передбачається, що Великобританія і 
іракські сили взаємно відмовилися пред’являти будь-які пре-
тензії щодо виконання сформульованих завдань. Основні ус-
танови і військові об’єкти були перераховані в пункті 3 ще до 
моменту їх використання британськими військами в період їх 
тимчасової присутності в Іраку, однак недоторканість цих при-
міщень більше не передбачалася.

E. Арешт і тримання під вартою заявників 
39. Заявниками є мусульмани-суніти родом з південного 

Іраку. Перший заявник приєднався до партії Баас (Baath) в 
1969 році у 17-річному віці. У 1996 році він став членом гілки 
партії Баас Аль-Зубар (під командуванням другого заявника, 
генерального секретаря цієї гілки). Другий заявник приєднав-
ся до партії Баас в 1968 році у віці 18 років. У лютому 2001 року 
він став генеральним секретарем гілки Аль-Зубар (Al-Zubair), 
посада, яка відповідає найвищим ешелонам ієрархії на рівні 
провінції Аль-Зубар.

40. 23 березня 2003 року, або незадовго до чи після цієї 
дати, два британських солдати, старший сержант Калінгворт 
(Cullingworth) і сапер Олсоп (Allsopp), потрапили в засідку ірак-
ського ополчення в Аль-Зубар на півдні Іраку. Їхні тіла були 
знайдені 10 квітня 2003 року, поховані в фундаменті урядової 
будівлі в Аль-Зубар. Причиною смерті вважаються декілька 
вогнепальних поранень на останках їхніх тіл.

41. Британські війська в Басрі заарештували першого заяв-
ника 30 квітня 2003 року, а другого — 21 листопада 2003 року. 
Обидва спочатку утримувалися в закладі під назвою «Кемп 
Букка» (Camp Bucca), під керівництвом збройних сили США. 
15 грудня 2003 року їх було переведено в центр під назвою 
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«Дивізійний центр тимчасового утримання», яким керува-
ли британці. 20 квітня 2007 року вони були переведені до ін-
шого британського ізолятору в Іраку — «дивізійного центру 
ув’язнення», — і залишалися там до 31 грудня 2008 року.

42. Заявники спочатку були кваліфіковані як «особи ін-
терновані з міркувань безпеки». В розпорядженнях про їх ін-
тернування вказувалося, що вони підозрюються в тому, що є 
високими партійними працівниками партії Баас при колишнь-
ому режимі і, що вони організовували акти насильства проти 
багатонаціональних миротворчих сил, скоєні людьми режиму, 
у разі їх звільнення, вони становили б загрозу безпеці.

43. У період з березня 2003 року по жовтень 2004 року, Особ-
ливий відділ розслідувань Королівської військової поліції у 
Великобританії провів розслідування загибелі сержанта Калін-
гворта і сапера Олсопа і виявив докази того, що заявники були 
частиною групи, яка поранила солдат в той час, як солдати 
були військовополоненими, взяли їх на приціл своїх гвинтівок 
і вирішили убити, і, що бачили, як вони стріляли в солдатів. 

44. Протоколи засідань Дивізійного комітету щодо перегля-
ду заходів інтернування (Divisional Internment Review Committee, 
надалі «DIRC»), в яких згадується випадок заявників, передба-
чають:

Протокол DIRC від 27 липня 2004 року
«[Міністр внутрішніх справ] Великобританії висловив занепо-

коєння з приводу смертної кари. Прокурор [Іраку] переконаний, що 
не існує реальної перспективи засудження через схожість цього зло-
чину до військових дій. Тривають переговори на найвищому рівні.»
Протокол DIRC від 31 серпня 2004 року

«Переговори з Міністром внутрішніх справ з приводу заплано-
ваної передачі затриманих до ЦКСІ [Центрального кримінального 
суду Іраку], враховуючи можливість засудження до смертної кари. 
Нарада з питання відбулася між прокурором, [Міністерством юс-
тиції Іраку] і [радниками з юридичних питань Міністерства закор-
донних справ Британії та у справах Співдружності].»

ЦКСІ ще роздумує, чи братися за цю справу. Командувач-
юрист буде підтримуватиме зв’язок з Міністром внутрішніх справ 
і стежитиме за розглядом справи ЦКСІ.»
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Протокол DIRC від 28 вересня 2004 року
«Нарада з цього питання відбулася в Багдаді 24 вересня 2004 

року. Після закінчення зустрічі прокурори були переконані, що 
ця справа досить важлива. Тим не менш, вони вагаються, чи про-
довжувати її розгляд, враховуючи потенційний резонанс справи. 
Юридичний відділ розгляне з [політичним радником] [головного 
представника британської армії в Іраку], як діяти, можливо, дове-
деться викликати прокурора або заступника прокурора Сполуче-
ного Королівства.»
Протокол DIRC від 19 жовтня 2004 року

«Юрист S03 попросив бригадного прокурора ЮСА [юридич-
ної служби армії] розглянути питання про створення нової посади 
в Багдаді, щоб агент ЮСА міг брати участь в судових заходах в 
цій справі. Юрист S03 обговорить критерії, які треба враховувати 
з цією метою у четвер, 21 жовтня 2004 року, в Багдаді з групою 
зв’язку при ЦКСІ юридичної служби збройних сил США.»
Протокол DIRC від 2 листопада 2004 року

«[Спеціальний слідчий підрозділ Королівської військової 
поліції] нині завершив заключні переговори, які не змогли кон-
кретно просунути справу. Тривають переговори між юридичним 
відділом, політичним радником головного представника британсь-
кої армії в Іраку і ЮСА щодо пропозиції на посаду офіцера ЦКСІ 
або цивільного юриста, якому буде доручено сприяти заходам 
судового переслідування в цій справі. Юрист S03 [Капітан HRB 
Мінорс (Mynors), юрист британської армії] відправиться в Багдад, 
де він перебуватиме з 3 по 5 листопада 2004 року, для проведення 
первинної оцінки справи і визначення заходів, яких слід вжити, а 
також встановлення терміну, необхідного для уточнення критеріїв 
відбору заступника прокурора.»
Протокол DIRC від 9 листопада 2004 року

«Юрист S03 вирушив до Багдаду, щоб обговорити критерії для 
підбору юриста в ЦКСІ. Справа [просування заблоковане] майже 
готова, але у справі вибухових речовин ... очікується значний обсяг 
роботи. Бригадний Комітет ЮСА має вирішити, кому будуть при-
значені ці справи. Баррі Бертон (Barry Burton) (політичний рад-
ник головного представника британської армії в Іраку) говорить, 
що мова повинна йти про агента ЮСА, це питання ієрархії ЮСА. 
Враховуючи делікатний характер цих справ, рішення, ймовірно, 
буде прийнято на рівні міністерства».
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Протокол DIRC від 16 листопада 2004 року
«Питання щодо юриста, який відповідатиме за зв’язок з ЦКСІ 

в усьому, що стосується судових переслідувань у справі про 
вбивство вибухом, ... як і раніше обговорюється у Великобританії. 
Юрист зв’яжеться з бригадним радником ЮСА сьогодні. 

ЮСА [Міністерство оборони] та Міністерство закордонних 
справ та у справах Співдружності ведуть переговори про те, хто 
буде представляти цю справу у ЦКСІ. Американські юристи не 
готові це зробити, а завдання доручили британському юристу. Ми 
поки не знаємо, хто це буде. Як тільки буде вирішено, хто буде вес-
ти цю справу, Спеціальний слідчий підрозділ проведе подальше 
розслідування.»
Протокол DIRC від 24 листопада 2004 року

«АОСП [армійський орган судового переслідування] повідо-
мив юридичну службу, що юристом ЦКСІ буде майор Річард Ален 
(Richard Allen) (ЮСА). Дата набуття чинності цього рішення має 
бути підтверджена. Це стосуватиметься інтернованих 088888 й 
090537 [заявників], які, швидше за все, постануть перед ЦКСІ у 
разі прийняття рішення про притягнення до відповідальності.»
Протокол DIRC від 30 листопада 2004 року

«Мова йде про те, хто буде вести справу. Домовились, що майор 
Річард Ален (ЮСА) буде направлений в Багдад, щоб підтримува-
ти зв’язок з ЦКСІ і просувати процесуальні дії, починаючи з січ-
ня 2005 року. Однак, здається, що ми не знаємо напевно, чи буде 
дозволено займатися, зокрема, цією справою (навіть якщо немає 
жодної проблеми стосовно інших справ). Юрист S03 зв’яжеться 
з ЮСА, щоб дізнатися, яким буде рішення, прийняте щодо цієї 
справи, оскільки необхідні додаткові розслідування і ухвалення 
рішення про те, скільки обвинувачених, і які злочини можуть бути 
доручені слідчому судді ЦКСІ, а також про те, коли можна подати 
запит про тимчасове взяття під варту.»
Протокол DIRC від 31 січня 2005 року

«Юрист ЮСА в ЦКСІ на даний час розглядає всі докумен-
ти справи. Він передасть — як правило, протягом двох тижнів — 
аналіз питання щодо можливості судового переслідування всіх 
причетних осіб, в тому числі цього інтернованого. Цей аналіз буде 
потім направлений до Міністерства оборони, Міністерства закор-
донних справ і Співдружності та іншим зацікавленим сторонам, 
щоб можна було прийняти рішення про подальші дії, особливо, 
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враховуючи той факт, що виконавці злочину можуть бути засуд-
жені до смертної кари. 

Як тільки аналіз юриста ЮСА буде передано в ЦКСІ, було 
б добре зберегти тиск на Міністерство оборони та Міністерство 
закордонних справ і Співдружності, щоб вони визначились з по-
дальшими діями, враховуючи труднощі, пов’язані з ризиком вве-
дення смертної кари. Політичний радник повинен зробити все 
необхідне.»
Протокол DIRC від 3 квітня 2005 року

«Юрист ЮСА в ЦКСІ вже вивчив усі матеріали справи та склав 
аналіз випадку щодо обґрунтованості досьє судового пересліду-
вання для всіх причетних осіб, у тому числі для інтернованого. Під 
час наради з юристом командиром в штабі Південно-Східної бага-
тонаціональної дивізії 9 березня 2005 року було встановлено, що 
є достатньо доказів для звинувачення у справі проти цього інтер-
нованого. Аналіз цього випадку зараз знаходиться в руках Мініс-
терства оборони та Міністерства закордонних справ та у справах 
Співдружності в Лондоні, де протягом найближчих двох тижнів 
має відбутися спільна нарада Штаб-квартири, Міністерства обо-
рони і Міністерства закордонних справ і у справах Співдружності 
про юридичні обставини щодо передачі справи ЦКСІ в Багдаді 
та з метою кримінального переслідування, особливо, враховуючи 
проблему смертної кари.

Було б добре зберегти тиск на Міністерство оборони і Мініс-
терство закордонних справ і у справах Співдружності, щоб вони 
якнайшвидше передали інструкції щодо труднощів, пов’язаних з 
ризиком введення смертної кари, тепер, коли аналіз цього випад-
ку завершений і на перші стадії роботи вже тривають. Політичний 
радник повинен зробити все необхідне.»
Протокол DIRC від 3 травня 2005 року

«Аналіз цього випадку знаходиться в руках Міністерства обо-
рони та Міністерства закордонних справ та у справах Співдруж-
ності в Лондоні, тривають (але в даний момент заблоковані) пере-
говори на урядовому рівні відносно юридичних обставин передачі 
справи ЦКСІ в Багдаді та з метою кримінального переслідування, 
особливо, враховуючи проблему смертної кари.

Необхідно продовжувати чинити тиск на Міністерство оборони 
і Міністерство закордонних справ і у справах Співдружності, щоб 
вони просували справу зараз, коли аналіз випадку передано на роз-
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гляд Уряду. Зокрема, необхідно отримати інструкції щодо гарантій, 
які можуть знадобитися до передачі справи ЦКСІ, особливо, з ура-
хуванням труднощів, пов’язаних з ризиком введення смертної кари. 
Політичний радник повинен зробити все необхідне.»
Протокол DIRC від 4 грудня 2005 року
[Відзначивши, що аналіз цього випадку все ще перебуває 

в руках Міністерства оборони та Міністерства закордонних 
справ та у справах Співдружності в Лондоні]. 

«Юрист сподівається, що справа цього інтернованого, як і інтер-
нованого 090 537, буде доведена до ЦКСІ в Багдаді протягом тижня 
від 5 грудня 2005 року, мета полягає в тому, що в кінцевому рахунку, 
ці інтерновані передаються іракській системі кримінального право-
суддя. Юрист вважає, що було б легше забезпечити показання свід-
ків у ЦКСІ, цей інтернований та інтернований 0888888 належать до 
ієрархії партії Баас. Можуть виникнути питання у зв’язку з затри-
манням потенційних обвинувачених. І знову ж, суть полягає в тому, 
що утримання таких осіб живими може бути менш проблематич-
ним, ніж багато інших випадків тримання під вартою.»
Протокол спільного затримання від 30 грудня 2005 року 

«В результаті повного розслідування, проведеного Спеціальним 
слідчим підрозділом Королівської військової поліції, цей інтерно-
ваний (як і ... Аль-Саадон ( AL-Saadoon) ... ) підозрюється в тому, що 
він винний у смерті (приблизно 23 березня 2003 року) британських 
офіцерів, старшого сержанта Калінгворта і сержанта Олсопа. 

Розслідування дозволило зібрати свідчення очевидців, від-
повідно до яких цей обвинувачений (цивільний на чолі відділен-
ня Аз-Зубайр партії Баас) був у складі групи осіб, яка побила та 
взяла на приціл двох вищеназваних солдатів тоді, як вони були 
військовополоненими, а значить перебували під захистом Женев-
ської Конвенції від 12 серпня 1949 року про поводження з війсь-
ковополоненими. Він домовився з іншими вбити цих солдатів, є 
свідки того, як він в них стріляв. 

Поліцейське розслідування на даний час завершено, а Сполу-
чене Королівство розраховує передати ці матеріали до Спеціаль-
ного трибуналу Іраку найближчим часом.»

Е. Передача справ заявників до іракського суду 
45. 16 грудня 2005, британський контингент багатонаціо-

нальних миротворчих сил офіційно проінформував верховного 
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слідчого суддю Центрального кримінального суду Іраку щодо 
обвинувачень на адресу заявників у справі вбивства старшо-
го сержанта Калінгворта та сапера Олсопа. Потім справа була 
передана до кримінального суду Басри, а 12 квітня 2006 року 
солдат британської армії звернувся до цього суду з позовом 
стосовно вбивства двох солдатів. 

46. 18 травня 2006 року заявники постали перед спеціаль-
ною комісією з розслідування кримінального суду Басри, щоб 
дати свідчення стосовно цього позову. Згідно з Кримінальним 
кодексом Іраку, Суд видав ордер на їх арешт та наказав подов-
жити їхнє тримання під вартою британським контингентом ба-
гатонаціональних миротворчих сил. 21травня 2006 британська 
влада вирішила змінити статус заявників на «особи утримувані 
з міркувань безпеки» та «кримінальні затримані». 

47. Після проведення першого розслідування, Криміналь-
ний суд Басри вирішив, що оскільки виявлені правопорушення 
є військовими злочинами, то справи заявників мають бути пе-
редані до Спеціального суду Іраку (ССІ) (пункт 24, див. вище), 
а ССІ визнається уповноваженим органом. Заявники подали 
апеляцію стосовно переведення їх справ до ССІ, проте 27 лис-
топада 2007 року оскарження були відхилені; перше оскаржен-
ня відхилено Кримінальним судом Басри, а друге — 16 травня 
2007 Федеральним апеляційним судом Басри. 

48. ССI вперше клопотався про переведення заявників під свою 
юрисдикцію 27 грудня 2007, та декілька разів до травня 2008 року. 
У відповідь на запитання Апеляційного суду Великобританії, 
чому британський контингент багатонаціональних миротворчих 
сил не передав заявників до ССІ в період з грудня 2007 року та 
травня 2008 року, адвокат уряду висунув такі пояснення: 

«Ми відчували, що існує реальна проблема, тому що жоден 
судовий орган не виніс рішення про доцільність міжнародно-пра-
вового зобов’язання, а отже ми наголошуємо, що воно існувало 
окремо від судових інстанцій. Потім ці питання були вирішені 
Апеляційним відділенням Високого суду правосуддя, а згодом ми 
оголосили, що більше не можемо взяти на себе таке зобов’язання 
[не передавати їх]».
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G.  Судовий контроль та заходи, 
вжиті британським урядом, щоб уникнути 
застосування іракською державною владою 
смертної кари над заявниками

49. 12 червня 2008 заявники подали заяву щодо перегляду 
судового рішення в Англії. Вони оскаржували законність їх-
нього переведення. Згодом, уряд взяв на себе зобов’язання не 
передавати їх, доки справа не буде розглянута англійськими 
судовими органами. 

1.  Заходи, вжиті британським урядом, щодо уникнення 
застосування іракською державною владою смертної кари 
до заявників 

50. Через п’ять днів, 17 червня 2008 року, Абда Шаріф (юри-
дичний радник посольства Великобританії у Багдаді) зустрів-
ся із головою Спеціального суду Іраку, паном Арефом, щоб ще 
раз засвідчити незгоду Великобританії з рішенням щодо засто-
сування смертної кари. Підчас цієї зустрічі голова Ареф пора-
див сім’ям ув’язнених, а також Посольству Великобританії в 
Багдаді, направити листи із висловленням протесту стосовно 
застосування смертної кари у цій справі. Він зауважив, що суд 
має прийняти до уваги цей фактор. Він також зазначив, що 
було добре, якби посольство Великобританії відмовилося від 
свого права на цивільну компенсацію.

51. 29 червня 2008, другий секретар з прав людини у посоль-
стві Великобританії в Багдаді, Гордон Росс, зустрівся з паном 
Арефом, щоб обговорити з ним ситуацію стосовно випадку, 
якщо тільки одна сім’я затриманого письмово попросить поми-
лування у суду. Пан Ареф заявив, що якщо тільки одна з двох 
сімей попросить помилування, її лист буде прийнятий до ува-
ги, і те, що інша сім’я не звернеться, суттєво не вплине на хід 
подій. 

52. Уряду вдалося встановити контакт із однією з сімей. Він 
погодився задовольнити заяву про помилування та скасуван-
ня смертної кари, якщо заявники будуть визнанні винними за 
можливе порушення цієї санкції. 
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53. Посольство Великобританії у Багдаді також звернулося 
до суду з проханням не застосовувати смертну кару. Воно також 
відмовилося від будь-якого права на цивільну компенсацію.

54. 18 серпня 2008, Абда Шаріф знову зустрівся з головою 
Арефом, та передав йому листа з посольства, підписаного пос-
лом Крістофером Прентісом. Великобританія виступила про-
ти застосування смертної кари і відмовилася від свого права на 
компенсацію збитків. До цього документу додавався лист (пе-
рекладений на арабську мову) від однієї з сімей з проханням 
про помилування, датований 6 серпня 2008.

2. Розгляд справи Апеляційним відділенням Високого Суду 

55.Засідання Апеляційного відділення Суду проходило з 18 
по 20 листопада 2008 року. Претензії заявників стосовно закон-
ності їх тримання під вартою у Великобританії були відхилені. 

56. Підчас слухання судді висловили занепокоєння долею 
заявників після закінчення терміну мандату ООН 31 грудня 
2008 року. Уряд надав документи стосовно міжурядових пере-
говорів, які на той час проводилися між Великобританією та 
Іраком, з приводу того, за яких умов британським силам було 
б дозволено лишитися на місці після 31 грудня 2008 року. Се-
ред цих документів була і заява Пана Уоткінса, який приймав 
участь у переговорному процесі від Великобританії. В ній за-
значалося: 

«... Я визнаю, що по можливості бажано було б, щоб британсь-
кі війська були б в змозі утримувати заявників під вартою до за-
вершення судового процесу. Таким чином, я обговорив зі своїми 
колегами доцільність розгляду цього питання під час переговорів 
з іракською стороною. Я не можу зробити детальних зауважень 
стосовно важких міжурядових переговорів, але я можу сказати, 
що була врахована можливість того, що тримання заявників під 
вартою британських військ в цілому, або в окремому випадку обох 
сторін, може негативно вплинути на проведення та результат цих 
важливих та нагальних переговорів. 

Крім того, було зауважено, що підняття цього питання не при-
зведе до жодної угоди з іракською владою, маючи на меті залиши-
ти затриманих під юрисдикцією британських сил в Іраку, а також 
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заборонити вивозити їх з країни. Враховуючи те, що іракська вла-
да вимагає передати затриманих із Сполучених Штатів до Іраку, 
оскільки ці двоє обвинувачуваних у скоєнні злочинів в Іраку є 
вихідцями з Іраку, а іракські судові органи неодноразово проси-
ли передати їм цих людей для продовження розслідування та суду 
над ними, було б неправильно вважати, що іракська влада може 
погодитися залишити обвинувачуваних в руках Великобританії. 
Справа в тому, що підняття цього питання, на мою думку, нічого не 
змінить у ситуації з відповідачами; натомість це могло б спричи-
нити погіршення ситуації й зашкодити ходу переговорів, які про-
водяться з іракським урядом. 

...Я розмірковував над питанням, чи існують інші можливості 
того, щоб британські сили і надалі деякий час на початку нового 
року утримуватимуть затриманих заявників, очікуючи оголошен-
ня вироку. Також можна попросити іракський уряд передати Раді 
представників проект документа, який безпосередньо дозволяє 
Великобританії утримувати заявників на невизначений строк в 
очікуванні судового рішення. Враховуючи фактори, згадані у по-
передньому пункті, я вважаю, що немає жодного шансу, що ірак-
ський уряд піде на поступки. Розробка та прийняття цього тексту 
займе дуже багато часу, і його не встигнуть прийняти до кінця року. 
Крім того, саме підняття цього питання, на мій погляд, зашкодило 
б прийняттю закону та підписанню міжурядової угоди.

Я думаю, Великобританії не вдасться домовитися з іракською 
владою стосовно подальшого утримування заявників на невизна-
чений час до оголошення вироку». 
57. 19 грудня 2008 Апеляційне відділення Суду прийняло 

рішення. Зазначалось, що заявники перебували під юрисдик-
цією та компетенцією іракського суду з 18 травня 2006 року 
(див. пункт 46 вище), що виправлена редакція меморандуму 
№ 3 ЮСА (див. пункт 20 вище), який на той час був діючим 
іракським законом, вимагала від британських сил передати за-
триманих у кримінальній справі іракській владі якомога швид-
ше, ця вимога також містилася у меморандумі, підписаному 
8 листопада 2004 між Великобританією та Іраком (див. пункт 
25 вище). Тим не менш, аргумент уряду стосовно того, що дії 
Великобританії стосовно заявників суперечили іракській владі 
був відхилений. З цього приводу було зазначено, що британські 
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війська перебувають в Іраку на законних підставах, за наказом 
ООН та, увійшли до складу багатонаціональних миротворчих 
сил під особливою юрисдикцією Великобританії і не підпоряд-
ковуються Іракській державі, що заявники знаходяться під їх 
охороною та контролем та, що вони мають право відмовитися 
передавати їх до Спеціального суду Іраку, навіть якби такі дії 
суперечили міжнародно-правовим зобов’язанням, покладеним 
на Великобританію. З цих причин, зауважено, що заявники пе-
ребували під юрисдикцією Великобританії відповідно до стат-
ті 1 Конвенції та закону про права людини. 

58. Потім Апеляційне відділення Суду розглянуло питання 
про те, чи заявники могли користуватися принципом невислан-
ня, викладеного у справі Серінг проти Великобританії (7 лип-
ня 1989 серія А, № 161). Суд відхилив аргумент уряду про те, 
що принцип Серінга може застосовуватися лише до передачі 
між територіальними кордонами, але вважає себе зв’язаним 
рішенням Апеляційного суду у справі Р (Б) проти Міністра 
закордонних справ та у справах співдружності ([2004] EWCA 
Civ 1344, пункт 94 нижче), в якому судді наголосили, що коли 
біженець, що знаходиться під юрисдикцією Великобританії, 
перебуває на території іншої суверенної держави (наприклад, 
посольства або консульства), Великобританія змушена, в рам-
ках міжнародного права, повернути заявника компетентним 
органам цієї держави, за винятком, наявності доказів того, що 
вона має намір жорстоко поставитися до нього, що вважається 
злочином проти людства. 

59. Апеляційний суд ознайомився зі свідченнями експертів 
стосовно справедливого судового процесу ССІ. Він не виявив 
серйозних доказів на підтримку заявників, які б свідчили про 
те, що іракська влада катувала людей, яких вона утримувала 
під вартою, з метою отримання зізнань, які потім могли бути 
використані проти них. Він зазначив, що, хоча під час перших 
двох слухань, проведених ССІ, зокрема, проти Саддама Ху-
сейна (справи «Дюхаял» та «Анфаль»), співробітники ССІ та 
адвокати неодноразово піддавалися нападам, в результаті чого 
деякі з них були вбиті, з того часу ситуація змінилася на кра-



915

4. Рішення ЄСПЛ із застосування ст. 2 ЄКПЛ і коментар

ще, і жоден адвокат, свідок або член ССІ не були викрадені або 
вбиті в 2008 році. Таким чином, він вважає, що співробітникам 
ССІ та адвокатам більше не погрожували настільки, щоб за-
вадити справедливому судовому розгляду справи, особливо з 
урахуванням того, що було вжито необхідних заходів для за-
хисту свідків. Він зазначив, що не було постійних замін суддів 
у останніх засіданнях суду та членів юридичної системи досить 
високого рівня, щоб поставити під загрозу проведення справед-
ливого судового процесу. Він прийняв до уваги занепокоєння 
щодо незалежності ССІ, проте зазначив, що побоювання сто-
сувалися подій, що сталися під час процесів «Анфаль» та «Дю-
хайль» на початку 2007 року, та зараз вже немає такої стурбо-
ваності щодо цього процесу. З урахуванням усіх обставин, він 
встановив, що ССІ був достатньо незалежним, щоб гаранту-
вати справедливий судовий розгляд. Він зазначив, що не було 
ніякої реальної небезпеки, яка загрожувала б адвокатові заяв-
ників, та яка б завадила б їх належному захисту під час судово-
го розгляду справи. Він зазначив, що статут та регламент ССІ 
були складені за зразком статуту та регламенту Міжнародного 
кримінального трибуналу щодо колишньої Югославії, Міжна-
родного трибуналу по Руанді та Міжнародного кримінального 
суду, і що обвинувачені користувалися презумпцією невинува-
тості, правом бути проінформованими щодо висунутих проти 
них звинувачень, правом на адвоката, правом на судовий роз-
гляд без невиправданої затримки, правом на присутність під 
час судового процесу, правом на допит свідків або проведення 
очної ставки, правом не свідчити проти себе, правом не тлума-
чити їх мовчання як ознаку провини, правом на повідомлення 
доказів та свідчень на користь обвинуваченого, за винятком 
заяв, зроблених під примусом, правом на використання віде-
озапису на допитах, правом безпосереднього допиту свідків, 
правом на оскарження. Таким чином, ризикуючи порушити 
статтю 6, він зробив наступні висновки: 

«У цілому обставини справи є такими: хоча спочатку CСІ та 
його судовий процес залишали бажати кращого і ставили під 
сумнів можливість проведення справедливого судового розгляду 
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справи заявників. Зараз можна сказати, що з того часу ситуація 
покращилася. 

...На сьогоднішній день заявники постали перед іракським су-
дом і заперечили пред’явлені ним звинувачення; та нам невідомо, 
як поставилися до цього судові інстанції. У майбутньому, якщо 
справи розглядатимуться одна за одною або разом, різноманітні 
фактори, представлені нами, не дають можливості говорити про 
існування реальний ризик того, що судовий процес над заявни-
ками поступиться грубому порушенню принципів, гарантованих 
статтею 6. Таким чином, навіть якщо Конвенція мала б застосо-
вуватися в звичайних умовах, ми б відхилили положення, яке су-
перечило б статті 6 та перевели б відповідачів до ССІ.» 
60. Апеляційне відділення суду також ознайомилося з ма-

теріалами справи стосовно ймовірності того, що заявників очі-
кує покарання у вигляді смертної кари. Його висновки були 
наступними: 

«Ознайомившись з усіма факторами, ми переконані, що є 
серйозні підстави вважати, що заявникам загрожує реальна небез-
пека бути засудженими до смертної кари та страченими всупереч 
протоколу № 13, якщо їх справи будуть передані до ССІ. Зокрема: 
а) смертна кара є одним з покарань, передбачених за такі злочи-
ни, за які були висунуті обвинувачення заявнкам; б) чіткі докази 
демонструють, що людина, визнана винною за такі ж правопору-
шення, на практиці засуджується до смертної кари; в) аргументи 
на користь заявників не є досить переконливими, щоб уникнути 
смертної кари; г) незважаючи на клопотання від імені міністра, 
нема ніякої впевненості в тому, що смертна кара у цій справі буде 
скасована; д) в будь-якому випадку, навіть якщо Президент Ареф 
[голова ССІ] дасть такі гарантії, ми не переконані, що це допомо-
же справі, оскільки він не має таких повноважень, щоб примусити 
Апеляційну палату прийняти те чи інше рішення, або робити від-
повідні пропозиції щодо рішення Судової палати». 
Тим не менш, Апеляційне відділення Суду встановило, що 

навіть, якщо смертна кара була заборонена Конвенцією, вона 
не суперечить міжнародним стандартам, принаймні, коли вона 
передбачена за вчинення тяжких злочинів в межах винесеного 
вироку наприкінці судового процесу, дотримуючись мінімаль-
них норм справедливості. З цього слідує, що «якою б огидною 
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вона не здавалася б в нашій внутрішній правовій системі та 
системі Конвенції, така кара не суперечить міжнародному пра-
ву», а загроза того, що заявники можуть бути страчені, не звіль-
няє Великобританію від її обов’язку міжнародного публічного 
права передати заявників до ССІ. 

61. Апеляційний суд також розглянув питання стосовно 
статті 3 Конвенції. Він зазначив, по-перше, що ССІ на почат-
ку процесу вимагав, щоб заявників утримували у 4-му блоці 
в’язниці в м. Русафа, яка знаходиться у відомстві іраксько-
го Міністерства юстиції, а з іншого боку, у разі визнання їх 
винними вони будуть засуджені більш, ніж до десяти років 
ув’язнення, та будуть відправлені до в’язниці Форт С’юз, яка 
також знаходиться у відомстві Міністерства юстиції. Він спи-
рався на доповідь офіцера польової жандармерії (офіцера бри-
танської армії, уповноваженого перевіряти закордонні бри-
танські військові центри тримання під вартою), який оглянув 
тюрму Русафи в квітні 2008 року. Тоді він зазначив, що 4-й 
Блок «відповідає вимогам [четвертої Женевської конвенції]», 
щодо заявників, він зазначив, що запропонував «відносну ізо-
ляцію, захист та забезпечення пристойних умов життя”. Хоча 
інспектори польової жандармерії отримали скарги від деяких 
ув’язнених стосовно заборони відвідувань та якості їжі, ніхто 
не скаржився на погане ставлення. Апеляційний суд також зга-
дав доповідь з перевірки Міжнародної програми з допомоги та 
навчання при проведенні розслідувань і кримінальних справ 
США на блоках 1-6А у Русафі: за даними доповіді, ніщо не 
вказувало на те, що ув’язнені зазнають утисків або жорстокого 
поводження; умови тримання у 4-му Блоці були розцінені як 
ті, що відповідають основним нормам дотримання прав люди-
ни; ув’язнених можуть регулярно відвідувати їх представники 
або їхні родичі; сила була застосована у випадку крайньої не-
обхідності, щоб уникнути заподіяння ув’язненими шкоди собі 
або іншим; тілесні покарання заборонені, що підтвердилось під 
час опитування ув’язнених; діє надійна система звітності щодо 
можливих зловживань на місці. Крім того, Апеляційний суд 
зазначив, що в пункті 4 в) статті 3 Меморандуму про угоду від 
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8 листопада 2004 року (див. вище пункт 25), іракська влада на-
дала гарантії того, що після переведення до іракських центрів 
тримання під вартою, ставлення до ув’язнених буде гуманним. 
Заявники додали до матеріалів справи результати експертизи 
стосовно умов тримання під вартою в Русафі, але Апеляційне 
відділення Суду зазначило, що експертиза не дозволяє встано-
вити наявність поодиноких випадків жорстокого поводження 
із затриманими. Він також зазначив, що не було вказано, чи 
загрожувало б погане ставлення заявникам підчас їхнього три-
мання у в’язниці Форт С’юз. Таким чином, суд зробив висно-
вок, що отримана інформація не дала можливості встановити, 
чи існують серйозні підстави вважати, що заявники можуть 
опинитися під реальною загрозою, якщо вони будуть переве-
дені до ССІ, що суперечить 3-й статті. 

62. Апеляційне відділення суду засвідчило, що передбачене 
переведення заявників є законним та відхилило скаргу заявни-
ків. Проте було додано наступне: 

«Якщо вивчення правових принципів та фактів привели нас до 
такого висновку, ми глибоко цим стурбовані, тому що ми віримо, 
що у разі переведення заявники можуть зазнати реальної небезпе-
ки смертної кари у випадку, якщо іракський суд оголосить їх вин-
ними. За будь-яких інших нормальних обставин, Конвенція (так 
само як і закон 2003 року про видачу у разі екстрадиції) могли б 
перешкодити такому результату. Виявляється, що в даному випад-
ку обставини є абсолютно винятковими; проте ми були змушені 
застосувати принципи справи «R (B) проти Державного секрета-
ря закордонних справ та у справах Співдружності», як ми зрозумі-
ли, походили з рішення Апеляційного суду по цій справі. ... » 
63. Апеляційне відділення Суду надало заявникам дозвіл на 

подання апеляції, а 19 грудня 2008 року ухвалило тимчасове рі-
шення, що забороняє їх переведення до 22 грудня 2008 року до 
16 години, щоб дати їм можливість подати запит на тимчасову 
міру до Апеляційного суду. 

3. Розгляд справи Апеляційним судом 

64. Заявники оскаржили рішення Апеляційного відділення 
Суду, спираючись насамперед на такі аргументи: 1) неправо-
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мірність висновку суду, прийнятого в контексті міжнародного 
публічного права та з метою зміни принципів, визначених у 
справі «Серінга» (див. вище); 2) навіть якщо вони застосову-
вали правильні критерії, неправомірною була думка суддів, що 
смертна кара та її виконання не суперечать визнаним на між-
народному рівні нормам; 3) стаття 3 Конвенції та Міжнародне 
право забороняють робити це переведення, оскільки виявлено 
існування серйозних підстав вважати, що заявники ризикують 
бути засудженими до смертної кари через повішення, 4) помил-
ково вважати, що компетенція судових органів Великобританії 
підпорядкована іракській владі, або зовсім відсутня; 5) судді не 
застосували правильних критеріїв стосовно скарг щодо спра-
ведливості судового процесу ССІ; 6) неправомірним був вис-
новок, що надані докази не дають серйозних підстав вважати, 
що існує реальна загроза того, що грубі порушення принципів 
3-ї статті не будуть допущені підчас судового розгляду справи.

65. 22 грудня 2008 року Апеляційний суд ухвалив рішення, 
що судове засідання повинне відбутися 29 і 30 грудня 2008 року. 
Він виніс наказ про заборону передачі заявників до 16 год 30 хв 
30 грудня 2008 року.

66. Серед матеріалів, представлених в Апеляційному суді, 
була подана нова заява п. Воткінса відносно поточних перего-
ворів з Іраком, в якій, зокрема, пояснювалося, що під час пе-
реговорів Ірак чітко відкинув можливість виконання англійсь-
кими силами своїх повноважень щодо тримання підозрюваних 
під вартою на своїй території:

«У неділю 21 грудня під час переговорів іракські відповідальні 
особи дали повністю зрозуміти, що вважають неприйнятним ви-
конання англійськими силами повноважень щодо тримання під 
вартою після 31 грудня 2008 року, навіть у рамках дозволених за-
вдань.

Після ґрунтовних роздумів, я залишаюся твердо переконаним, 
що, якими б не були обставини, не передбачається, щоб Сполуче-
не Королівство було спроможне отримати згоду іракської влади 
на продовження тримання заявників під вартою на невизначений 
час або навіть просто в очікуванні закінчення судової процедури. 
Крім того, як я вказав в моєму першому свідченні, простий факт 
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порушення цього питання ризикнув би нашкодити проведенню та 
результатам поточних переговорів».
67. 30 грудня 2008 року о 14 год 30 хв Апеляційний суд від-

хилив клопотання заявників, коротко усно мотивуючи це та-
ким чином :

«i) відносно факту, що Сполучене Королівство не поширює 
свою юрисдикцію на апелянтів у сенсі статті 1 Європейської кон-
венції з прав людини, див., зокрема, справу Банкович (Bankovic) 
проти Сполученого Королівства (2001) 11 BHRC 4. Сполучене 
Королівство просто утримує апелянтів під вартою на прохання і 
за наказом ССІ, і воно зобов’язане їх йому передати на підставі ан-
гло-іракських угод; у нього немає дискреційних повноважень, які 
дозволяли б утримувати їх під вартою, звільняти або передавати 
їх, лише уповноважений ССІ має на це право.

ii) У справі R (B) проти Міністра закордонних справ та у спра-
вах Співдружності [2005] центральний відділ 643 показує, що 
зобов’язання передавати осіб державі перебування має бути вико-
наним, що держава-утримувач підпорядкована обов’язкам згідно 
Європейської конвенції з прав людини, якщо тільки така передача 
зацікавлених осіб не буде злочином проти людства (параграф 88). 
Ми зв’язані рішенням, винесеним цим судом.

iii) Не було доведено, що страта загалом або зокрема страта 
через повішання — складові злочину проти людства або акту ка-
тувань.

iv) Таким чином, навіть якби Сполучене Королівство поширю-
вало свою юрисдикцію згідно статті 1, що суперечить нашій точці 
зору, воно було б зобов’язане передати апелянтів ССІ. Це стосуєть-
ся періоду до 31 грудня 2008 року, а тим паче подальшого періоду, 
коли термін повноважень ООН закінчиться, і єдиним положенням 
між Сполученим Королівством і Іраком, яке робить базу англійсь-
ких сил недоторканною або дозволяє тримання під вартою апелян-
тів, буде постанова ССІ. Коротше кажучи, Сполучене Королівство 
більше не матиме, після 31 грудня, й найменших правових повно-
важень на будь-які інші дії, окрім передачі апелянтів ССІ за його 
вимогою. Воно не матиме повноважень переводити війська в інше 
місце, ані навіть перешкоджати Іраку самому забрати їх назад: не 
можна буде наказати англійським військам застосувати бодай най-
незначніші заходи для опору таким діям. Дійсно, до 31 грудня база 
Басри є недоторканною на підставі місцевих угод, укладених між 
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Сполученим Королівством та Іраком, але ця недоторканість закін-
читься завтра. Тому тоді Сполучене Королівство стане абсолютно 
безсилим з юридичної точки зору по відношенню до волевиявлень 
ССІ і заходів, які могла б застосувати іракська влада.

v) Жоден самостійний позов не може бути пред’явлений про-
ти Сполученого Королівства в рамках звичайного міжнародного 
права на цій підставі, а факти також не дозволяють здійснювати 
судочинство на підставі статті 6 Європейської конвенції з прав 
людини».
68. Апеляційний суд відхилив клопотання заявників про 

дозвіл на звернення до Палати лордів і виправдав цю відмову 
таким чином:

«Безумовно, були порушені суттєві питання, але в контексті 
цієї справи, враховуючи ситуацію, яка склалася після 31 грудня 
2008 року, було б недоречно давати такий дозвіл».
69. Він також відмовився подовжувати строк дії розпоряд-

ження, яке забороняє передачу заявників до 16 год. 30 хв. того 
ж дня для того, щоб залишити їм час для надання на розгляд 
Суду клопотання про тимчасові заходи або просити в Пала-
ти лордів дозволу направити справу до неї та отримати від неї 
дозвіл на здійснення тимчасових заходів. Таким чином, трохи 
пізніше 15 год., він відмінив вимогу.

70. Апеляційний суд виніс повне письмове рішення 21 січня 
2009 року ([2009] EWCA Civ 7). Перш за все, він вважає, що 
були серйозні мотиви вважати, що заявники опинились би під 
реальною загрозою страти, якби їх передали ССІ, з наступних 
причин:

«Безперечно, що страта — санкція, застосовна в іракському 
праві за такі порушення, як ті, в яких звинувачуються апелянти. 
Дивізійний суд підтвердив (пункт 48), що ця обставина представ-
ляла собою початок доказу реального ризику, якому піддавалися 
апелянти. У результаті, і відповідно до підходу, за який виступав 
Страсбурзький суд у справі Сааді (Saadi) проти Італії (заява 
№ 37201/06, рішення від 28 лютого 2008 року), зокрема в пунк-
ті 129, відповідальність за доведення того, що цей ризик не справ-
дився, покладається на міністра.

П. Льюїс (M. Lewis QC), представник міністра, спирався на ма-
теріали, які вказували, що сім’я однієї з жертв написала лист голо-
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ві ССІ, п. Арефу, з проханням про помилування апелянтів, якщо 
їх визнають винними. Президент Ареф сам зауважив посольству 
Сполученого Королівства, що листи такого типу є доцільними, а 
також той факт, що посольство відмовляється від своїх прав на 
цивільну компенсацію, крім того, він зауважив, що у крайньому 
випадку передасть обговорювані листи на розгляд складу суду. 
Пані Абда Шаріф, юрисконсульт і голова секції правосуддя та прав 
людини в посольстві Сполученого Королівства в Багдаді, переда-
ла висновок з юридичного питання, який вказував, що ймовірним 
результатом прохання про помилування від імені сімей жертв в 
Іраку буде те, що іракський суд «можливо, не винесе вирок про 
страту у справах, які розглядаються». Пані Шаріф зауважила, 
що голова суду Ареф підтверджує, що таке прохання про милість 
здатне зіграти важливу роль в оцінці суддями покарання, яке буде 
накладено на апелянтів. Вона також представила лист голови Аре-
фа, який їй було вручено під час зустрічі, яка відбулася 21 жов-
тня 2008 року. Цей лист детально описує процедуру накладення 
покарання. У цьому відношенні Divisional Court виклав наступні 
зауваження (пункт 155):

“Цей лист викладає думку голови Арефа. Дивно, що там аб-
солютно не вказується, що страта не буде накладена, ані навіть 
ймовірно не буде накладена”.

Пан Льюїс також спирався на свідчення п. Спіллерса, амери-
канського адвоката, який забезпечував зв’язок з ССІ в сфері пра-
вопорядку з липня 2008 по 22 грудня 2008 року, а також зустрічав-
ся з головою Арефом 27 жовтня 2008 року. Тоді П. Ареф пояснив 
йому, що наступні чинники здатні спонукати ССІ не накладати 
страту: «визнання порушення обвинуваченими, прохання сім’ї 
жертв про помилування обвинувачених, прохання помилування 
за скоєне перед судом, прохання про помилування від імені сім’ї 
однієї з жертв» (Дивізійний суд, пункт 156). За словами п. Спіл-
лерс, п. Ареф зауважив, що мається на увазі впевненість у тому, 
що страта ймовірно не буде здійснена, якщо всі ці чинники були 
зібрані.

Після винесення судового рішення Дивізійним судом п. Спіл-
лерс дав нове свідчення. В ньому описуються результати судової 
процедури, яка проводилася перед ССІ, щодо справи, яку назва-
ли справою про придушення повстання в Іраку в 1991 році. Усі 
п’ятнадцять обвинувачених були колишніми високопоставленими 
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особами за режиму Саддама Хусейна і звинувачувались у скоєнні 
злочинів проти людства. Троє були виправдані. Десятьох прису-
дили до надзвичайно довгих строків тюремних ув’язнень. Лише 
двоє були засуджені до страти, один з яких (“Алі-хімік”) уже був 
засуджений до страти в результаті попереднього судового проце-
су.
…

На мою думку, немає достатніх підстав, щоб ухилятися від 
справедливої оцінки дивізійного суду в цьому аспекті. Нове свід-
чення п. Спіллерса стосовно справи придушення повстання в Іра-
ку в 1991 році, якщо й представляє собою інтерес для міністра, то 
не є настільки вирішальним, щоб змінити рішення нижчестоячих 
судових органів. Критерій реального ризику був застосований 
правильно».
71. Спираючись на висновок, згідно з яким заявники не пе-

ребували під юрисдикцією Сполученого Королівства в рамках 
Конвенції та закону про права людини, апеляційний висунув 
наступні зауваження:

«Правова позиція щодо тримання заявників під вартою до 
31 грудня 2008 року

32. До 31 грудня 2008 року англійські миротворчі сили в Басрі 
користуються гарантіями привілеїв і недоторканості, затвердже-
них постановою №17 ТОК (переглянута версія). Проте, якщо ці 
заходи й забороняють інвазивні покарання, однак не наділяють 
виконавчими повноваженнями. Я вважаю, що навіть до 31 грудня 
2008 року і, принаймні, з травня 2006 року англійські сили в Ба-
срі більше не вповноважені вчиняти на іракській території інші дії 
відносно кримінальних ув’язнених окрім тих, на які погоджується 
Ірак, або які їм дозволяється виконувати на підставі одного або 
декількох примусових рішень Ради Безпеки. Цей висновок виті-
кає з суверенітету Іраку і йому не суперечить жодним із заходів, 
застосованих Організацією об’єднаних Націй в цій справі — рад-
ше навпаки. Таким чином, дія повноважень багатонаціональних 
миротворчих сил була подовжена Радою Безпеки за терміновим 
клопотанням Іраку. Лист, в якому просять таке відстрочення 
(представлений у додатку до резолюції 1790 (2007)) точно вка-
зує, в пункті 4, що «іракський уряд нестиме відповідальність за 
арешт, за тримання під вартою і ув’язнення». Різні рішення, при-
йняті Радою Безпеки стосовно цього (1483 (2003), 1546 (2004) і 
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1790 (2007)) підкреслюють верховенство іракського суверенітету. 
Відносно кримінального тримання під вартою, в меморандумі № 3 
ТОК (переглянута версія) чітко вказано, що національний особо-
вий склад багатонаціональних сил може охороняти кримінальних 
ув’язнених лише за наказом влади Іраку.

33. У такому разі, Сполучене Королівство не має над апелян-
тами до 31 грудня 2008 року ніякої іншої влади або юрисдикції, 
окрім наданої йому як уповноваженому іракського суду; воно не 
здійснює і не має наміру здійснювати автономні повноваження 
суверенної держави.

Правова позиція щодо тримання заявників під вартою після 
31 грудня 2008 року

34. Як було вказано раніше, згідно положень міжнародного 
права, у разі закінчення терміну дії повноважень ООН, багато-
національні миротворчі сили, в цілому або частково, не мають ні 
найменших повноважень, ні найменшої влади на подальше пе-
ребування в Іраку, окрім винятково і строго у відповідь на воле-
виявлення іракської влади. [Адвокат заявників] стверджує що, 
згідно звичайного міжнародного права, англійська база в Басрі 
залишиться недоторканною після 31 грудня, але вона не в змозі 
висунути ні найменшого обґрунтування, яке могло б підкріпити 
цю тезу з точки зору фактів; і, на мою думку, важливо враховувати 
, що після цієї дати англійські сили, які залишаються в Іраку, ро-
битимуть це лише зі згоди іракської влади і на умовах, визначених 
нею, — втім, має бути очевидним, що все стане на свої місця, як 
тільки дія міжнародних повноважень закінчиться.

35. Також нема підстав для обґрунтованих сумнівів стосовно 
того факту, що умови подальшого перебування англійських сил 
у Іраку, у разі потреби, за дозволом іракської влади, не передба-
чають виконання ними (як і будь-якими іншими силами) ніяких 
обов’язків чи функцій, які б дозволяли і далі утримувати людей 
під вартою, а тим паче не зобов’язують їх до цього.

36. Після 31 грудня 2008 року англійські сили більше не ма-
тимуть правових повноважень утримувати жителів Іраку під вар-
тою. Якщо вони будуть це робити, іракська влада матиме підставу 
оточити території, зайняті англійцями, і забрати звідти будь-яку 
особу, яка утримується під вартою.

Висновок щодо питання про юрисдикцію
37. Складно точно визначити поширення юрисдикції в рамках 

статті 1, коли ця юрисдикція здійснюється за межами території де-
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ржави-учасниці, притягненої до відповідальності, оскільки досвід 
ясно показує, що в цього поширення немає виразних кордонів: 
воно повинне оцінюватися починаючи з поєднання ключових еле-
ментів, які мають більше відношення до стратегії, ніж до семан-
тики. Ґрунтуючись на рішенні у справі Банкович (Bankovic) і на 
думках Лордів у справі Аль-Скейні (Al-Skeini), я висуваю чотири 
великі пункти, кожен з яких вимагає деяких пояснень: 1) йдеться 
про вид виняткової юрисдикції; 2) її інтерпретація має відповіда-
ти іншим нормами міжнародного права; 3) вона відображає регіо-
нальну сутність прав, гарантованих Конвенцією; 4) вона відобра-
жає неподільний характер прав, гарантованих Конвенцією. Перші 
два аспекти передбачають (як, можливо, і термін «юрисдикція» 
сам по собі) виконання державою на території іншої держави су-
веренних правових повноважень, а не простих фактичних повно-
важень. Така ситуація сама по собі виняткова, хоча вона й була 
визнана звичайною в деяких випадках, в посольствах, наприклад. 
Ці повноваження повинні відповідати правовим нормам, оскільки 
якщо вони були набуті виключно випадково або силоміць, вони в 
жодному разі не могли б виконуватись згідно з реальними норма-
ми міжнародного права — зовсім навпаки, вони суперечили б їм — 
а тому не без обґрунтованої підстави, в у силу якої вони могли б 
бути обмежені, а отже, розглядатися як виняткові. ... Неможливо 
поєднати критерій чисто фактичного контролю ні з обмежуваль-
ною дією перших двох пунктів, висловлених мною, ні, із двома ос-
танніми, які я збираюся пояснити далі.

38. Перші два пункти, наскільки я розумію, обумовлюють інші. 
Якщо держава-учасниця повинна здійснити свою юрисдикцію в 
рамках статті 1 за межами своєї власної території, регіональний та 
неподільний характер прав, гарантованих Конвенцією, вимагає іс-
нування режиму, в якому ця держава може користуватися досить 
широкими правовими повноваженнями, щоб мати можливість 
захистити, відповідно до своїх обов’язків міжнародного права, всі 
права, гарантовані Конвенцією, — які на конкретній території мо-
жуть залежати від абсолютно іншої політичної філософії.

39. Звичайний характер Європейської конвенції з прав люди-
ни — правовий простір її держав-учасниць; якщо, у виняткових 
випадках, коли вона повинна застосуватися на території, роз-
ташованій поза цим простором, то він має там бути відтворений 
значною мірою. Коротше кажучи, держава-учасниця повинна 
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мати юридичні повноваження здійснювати основні урядові фун-
кції в якості суверенної держави. Вона може це робити у вузь-
ких рамках, таких як посольство, консульство, військова база або 
в’язниця; вона може, у зв’язку з цим, залежати від згоди приймаю-
чої держави або повноважень Організації Об’єднаних Націй; але, в 
цілому, саме цим типом юридичних повноважень повинна володі-
ти держава: вона повинна бути у змозі вільно вирішувати питання, 
які зазвичай залежать від виконавчої влади. Якщо юрисдикція в 
розумінні статті 1 застосовується за інших обставин, обмежуваль-
ні умови, висловлені в чотирьох пунктах, які я виклав, виявляться 
викривленими».
72. Апеляційний суд також розглянув питання про конф-

лікт між різними обов’язками міжнародного права, уточнюю-
чи, що він станеться лише якщо його аналіз, відносно відсут-
ності юрисдикції, є помилковим; він зауважив, що дивізійний 
суд цілком обґрунтовано врахував зобов’язання Сполученого 
Королівства, в міжнародному праві, передати заявників ССІ:

«48. ... Держава — учасниця Європейської конвенції з прав 
людини, яка здійснює свою юрисдикцію в рамках статті 1 на 
іноземній території, безперечно має, згідно міжнародного права, 
обов’язки по відношенню до держави перебування. Стаття 55 Ві-
денської конвенції [1963 року про консульські стосунки], вказана 
в пункті 88 рішення у справі R (B) очевидно доводить існування 
таких обов’язків. У світлі цієї справи зрозуміло, що Сполучене 
Королівство зобов’язане, згідно міжнародного права, передати за-
цікавлених осіб ССІ за його вимогою. У подібному випадку може 
виникнути конфлікт між обов’язками держави-учасниці з точки 
зору Європейської конвенції з прав людини та її іншими міжна-
родними обов’язками.

49. Рішення могло б полягати в констатуванні того, що існуван-
ня такого міжнародного зобов’язання несумісне зі застосуванням 
юрисдикції в сенсі статті 1, оскільки воно показує, що юридичні 
повноваження держави-учасниці на іноземній території, яка роз-
глядається, не досить широкі для того, щоб вона могла гарантувати 
права, захищені Конвенцією. В такому випадку конфлікту мож-
на було б уникнути. Це рішення, звичайно, ніяк не допомогло б 
ув’язненим, оскільки зобов’язання передати їх всього-на-всього пе-
решкоджало застосуванню юрисдикції в сенсі Конвенції, і таким чи-
ном позбавляло їх прав, гарантованих цим документом. Проте воно, 
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на мою думку, пов’язане з рішенням у справі Банкович (Bankovic). 
Однак наші судді зробили інший вибір: вони визнали як у справі 
Аль-Джедда (Al-Jedda), так і у справі R (B), що держава-учасниця 
могла зіштовхнутися з потенційно суперечливими обов’язками на 
підставі, з одного боку, Європейської конвенції з прав людини і, з 
іншого боку, іншими нормами міжнародного права.

50. Я говорю про це з повагою і не бачу жодної причини ста-
вити під сумнів цю позицію. Я, звичайно, стверджував, що треба 
було, щоб визначити поширення юрисдикції в рамках статті 1, 
врахувати тиск, який чинять на держав-учасниць їх міжнародні 
зобов’язання, які витікають з інших джерел, окрім Європейської 
конвенції з прав людини, але це зовсім не означає, що обов’язки 
згідно з Конвенцією повинні завжди відходити на другий план пе-
ред іншими обов’язками, щоб таким чином уникнути будь-якого 
конфлікту. Безумовно, треба визначити, у будь-якому випадку (де 
розумно постає питання), чи є обов’язки міжнародного права на-
стільки нагальними або широкими, щоб позбавляти зацікавлену 
державу-учасницю правового простору, необхідного для застосу-
вання її юрисдикції в рамках статті 1. Якщо це не так, тоді треба 
звернутися до рішення, винесеного цим судом у справі R (B), щоб 
почерпнути там правильний юридичний підхід».
73. Апеляційний суд відхилив аргумент, на який спиралися 

заявники на підставі справи Окалан (Őcalan) проти Туреччи-
ни [ВЕЛИКА ПАЛАТА] (№ 46221/99, ЄСПЛ 2005-IV), згідно 
з якою, коли розглядалося вигнання особи до держави, в якій 
він ризикував в результаті судового процесу піддатися страті, 
не було необхідності доводити існування очевидного пору-
шення права на справедливий процес, гарантований статтею 
6 Конвенції, але було досить встановити, що був реальний ри-
зик несправедливого процесу. Він відзначив, що справа Окалан 
(Őcalan) не стосувалася випадку вигнання, і що у справі Бадер 
(Bader) і Канбор (Kanbor) проти Швеції (№ 13284/04, ЄСПЛ 
2005-ХІ) Суд ухвалив, що у справах про вигнання або видачу 
він міг констатувати порушення статей 2 або 3 Конвенції, лише 
якщо заявник встановив, що він ризикував зазнати в державі 
призначення очевидного порушення права на справедливий 
процес, який міг завершитися накладенням страти. Апеляцій-
ний Суд затвердив оцінку матеріалів відносно справедливості 
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процедур перед ССІ, яку виніс дивізійний суд, а також відхилив 
скаргу за статтею 6.

74. Зрештою, він відхилив аргумент заявників, згідно з 
яким страта через повішання повинна була розглядатися як 
злочин проти людства, нелюдське або таке, що принижує гід-
ність поводження, або як вид катувань. Він ухвалив, що навіть 
якщо інколи траплялися жахливі порушення роботи (напри-
клад, шия повішеного могла не зламатися таким чином, щоб 
він задихнувся, або ж вузол міг бути дуже широким, внаслі-
док чого засуджений обезголовлювався), такі випадки опису-
вали рідкі факти, а не були показовими. Він зауважив у цьо-
му відношенні, що інші матеріали, як ті, що були розглянуті 
королівською комісією щодо смертного вироку, в її доповіді 
за 1949–1953 рр., вказували, що страта через повішання була 
«швидким і надійним» методом. Він ухвалив, що оскільки ма-
теріали, представлені їй, відносно цього способу страти були 
зовсім нечисленними, вона була неспроможна дійти загаль-
ного висновку щодо результатів повішання, щоб оцінити його 
сумісність або несумісність з нормами звичайного міжнарод-
ного права.

3. Палата лордів

75. Адвокати заявників зв’язувалися з Юридичним бюро 
Палати лордів між 19 і 22 грудня 2008 року, але були проінфор-
мовані, що воно не працює протягом періоду новорічних свят і 
відкриється лише 12 січня 2009 року.

76. 7 січня 2009 року клопотання про звільнення від сплати 
судових витрат, направлене заявниками для розгляду в Палаті 
лордів, було відхилене, виключно з тієї причини, що передача 
(пункт 80 див. нижче) передбачала, що жодні ефективні засоби 
правового захисту недоступні.

77. 6 лютого заявники звернулися до Палати лордів з кло-
потанням про дозвіл на засоби правового захисту. Воно було 
відхилене 16 лютого 2009 року.
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H.  Тимчасові заходи, призначені на підставі статті 39 
та передача заявників

78. 22 грудня 2008 року перед засіданням апеляційного суду 
щодо тимчасових заходів заявники подали до Європейсько-
го суду термінове клопотання про призначення тимчасових 
заходів на підставі статті 39 Регламенту. Уряд передав Суду 
письмові заяви, в яких пояснювалося, чому це клопотання не 
повинне було, на його думку, бути задоволеним. Копія цих заяв 
була передана заявникам.

79. Будучи проінформованим про рішення, яке виніс апеля-
ційний суд 30 грудня 2008 року, Суд вказав Уряду, на підставі 
статті 39, що заявники не мали бути ні віддаленими, ні переда-
ними до нового розпорядження.

80. 31 грудня 2008 року заявники були передані іракським 
органам влади та ув’язнені у в’язниці в м. Русафа.

81. Того ж дня, у другій половині дня, Уряд повідомив Суду 
та адвокатам заявників, що останні були передані. У його листі 
Суду він вказав наступне:

« ... Уряд вважає, що, як виняток, він не міг застосувати заходи, 
призначені Судом. У даній справі це рішення не повинно розгля-
датися як порушення статті 34. Уряд вважає, що обставини даної 
справи абсолютно виняткові. Визначено, що необхідно дотриму-
ватися заходів, призначених Судом на підставі статті 39 щоразу, 
коли це можливо зробити».

І.  Судовий процес у ССІ та подальші заходи, 
вжиті англійськими силами щодо застосування смертної 
кари до заявників іракськими органами влади 

82. Згідно з інформацією Міністерства юстиції Іраку в липні 
і в серпні 2008 року, заявників спочатку утримували у в’язниці 
в м. Русафа, в Блоці 4. У березні 2009 року вони були переве-
дені до Блоку 1 тієї ж в’язниці.

83. 24 лютого 2009 року Кетрін Дункан (юрисконсульт при 
посольстві Сполученого Королівства в Багдаді) нагадала голо-
ві Арефу інформацію про попередні заяви щодо страти.

84. Судовий процес у справі заявників у ССІ почався 
11 травня 2009 року. Кожен з них був представлений іракським 
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адвокатом. Вони були звинувачені спочатку в тому, що вбили 
двох англійських солдатів, тоді як було зрозуміло, що останні 
здалися. Максимальним покаранням, передбаченим за це по-
рушення, була страта.

85. 30 червня 2009 року Європейський суд оголосив заяву 
прийнятною та поставив сторонам додаткові запитання (пун-
кти 7–8 див. вище). Зокрема, він попросив англійський уряд 
повідомити йому про заяви, зроблені іракській владі з моменту 
передачі заявників, щоб наглядати за тим, щоб вони не були 
піддані страті в разі засудження.

86. 21 липня 2009 року, після завершення процедури дове-
дення, звинувачення зачитало складу ССІ два листи. Перший, 
від 16 липня 2009 року, від англійського уряду, який вислов-
лював в ньому свою незгоду зі стратою та приєднував лист, от-
риманий у серпні 2008 року від сім’ї одного з убитих солдатів 
(пункт 52 див. вище). Другий був отриманий від сестри іншого 
солдата, з якою зв’язався Уряд. У ньому також було вислов-
лено прохання про милість до обвинувачених. Потім голова 
Суду оголосив звинувачення, висунуті проти кожного з обви-
нувачених. Вони були пом’якшені : тепер їх звинувачували не у 
вбивстві солдатів, а в тому, що вони їх беззастережно передали 
іншим відповідальним особам партії Баас, якими вони потім 
були вбиті, замість того, щоб їх захистити та надати їм медичну 
допомогу, як того вимагала Перша Женевська конвенція. За ці 
дії не накладалася страта.

87. На наступному судовому засіданні, 29 липня 2009 року, 
був доданий інший пункт звинувачення, а саме, акти кату-
вань та нелюдського поводження, здійснені над солдатами, 
на порушення Женевських конвенцій. На підставі статті 13 і 
пункту 1 статті 24 та статті 5 Статуту Верховного Суду судді 
повинні були визначити вирок, який треба було привести до 
виконання за це правопорушення, враховуючи серйозність 
справи, властиві цій справі обставини, судові прецеденти та по-
карання, оголошені міжнародною кримінальною юрисдикцією 
за подібні акти. Листом, датованим 31 липня 2009 року, Уряд 
проінформував Суд, що голова складу суду вказав англійській 
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відповідальній особі в Багдаді, що «на його думку, страта не є 
належним покаранням в цій справі».

88. 9 вересня 2009 року ССІ виніс свій вердикт. Він зняв зви-
нувачення, висунуті проти заявників, за відсутністю достатніх 
доказів, і виніс ухвалу про їх негайне звільнення. Трохи згодом 
прокурор оскаржив це рішення в Касаційному суді.

89. Листом, датованим 12 січня 2010 року, Уряд проінфор-
мував Суд, що Касаційний суд, який вважає розслідування 
неповним, виніс ухвалу про передачу справи для відновлення 
розслідування (слідство повинні були провести іракські орга-
ни влади), а потім відкриття нової судової справи. Заявники до 
цих пір утримуються під вартою.

ІІ.  ВІДПОВІДНЕ ВНУТРІШНЬОДЕРЖАВНЕ 
ТА МІЖНАРОДНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

А.  Женевська конвенція (IV) про захист цивільного 
населення під час війни від 12 серпня 1949 року 
(«Четверта Женевська конвенція»)

90. У Четвертій Женевській конвенції, зокрема, стверд-
жується :

«Стаття 27. Особи, які перебувають під захистом, за будь-яких 
обставин мають право на повагу до їх особистості, честі, родинних 
прав, релігійних переконань і обрядів, звичок і звичаїв. З ними за-
вжди поводитимуться гуманно, і, зокрема, їх будуть захищати від 
будь-яких актів насильства або залякування, від образ і цікавості 
натовпу.

Жінки спеціально захищатимуться від будь-яких замахів на 
їх честь, і зокрема від зґвалтування, примусу до проституції або 
будь-якої іншої форми замахів на їх моральність. 

Враховуючи положення стосовно стану здоров’я, віку та статі, 
Сторони, що перебувають у конфлікті гарантують однакове став-
лення до осіб, які знаходяться під їх владою, без будь-якої диск-
римінації, незалежно від раси, релігії або політичних переконань.

Проте відносно цих осіб Сторони, які перебувають у конфлік-
ті, можуть застосовувати такі засоби контролю або заходи забез-
печення безпеки, які можуть виявитися необхідними внаслідок 
війни.
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Стаття 41. Якщо держава, у владі якої знаходяться особи, які 
перебувають під покровительством, визнає заходи контролю, зга-
дані в даній Конвенції, недостатніми, то вона, проте, не зможе вжи-
ти будь-які заходи контролю суворіші, ніж примусове поселення у 
визначеному місці або інтернування відповідно до положень ста-
тей 42 та 43.

…
Стаття 42. Розпорядження про інтернування або примусове 

поселення осіб, які перебувають під покровительством, у виз-
наченому місці може бути дане лише в тому випадку, якщо це 
абсолютно необхідно для безпеки держави, у владі якої вони зна-
ходяться. 

Якщо будь-яка особа добровільно просить через представників 
Держави-покровительки про своє інтернування, і якщо її особис-
те становище потребує цього, то вона буде інтернована державою, 
під владою якої вона знаходиться.

Стаття 70. Окупуюча держава, не може накласти арешт, пе-
реслідувати або засудити осіб, які перебувають під покровитель-
ством, за дії або думки, здійснені або висловлені до окупації або 
в період її тимчасового припинення, за винятком випадків пору-
шень законів і звичаїв війни.

Стаття 77. Після закінчення окупації звинувачені або засуд-
жені судами на окупованій території особи, які перебувають під 
покровительством, мають бути передані, із заведеною на них спра-
вою владі звільненої території.

Стаття 78. Якщо з нагальних міркувань безпеки окупуюча 
держава визнає за необхідне застосувати запобіжні засоби щодо 
осіб, які перебувають під покровительством, то найбільше, що 
вона може зробити, це примусово поселити їх у визначеному місці 
або інтернувати їх».

B. Закон 1957 року про Женевські конвенції
91. Цей закон був ухвалений, щоб дати силу у внутрішнь-

одержавному праві Сполученого Королівства постановам Же-
невських конвенцій 1949 року. Зокрема, він визначає :

«1 (1) Винною в порушенні вважається будь-яка особа, неза-
лежно від її громадянства, яка за межами Сполученого Королівс-
тва або на його території, здійснює серйозне порушення якогось 
одного з додатків до конвенцій чи Першого протоколу, або про-
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понує свою допомогу, свою співучасть або матеріальні засоби, що 
сприяють здійсненню такого порушення».
Поняття «серйозне порушення» визначено в кожній з чо-

тирьох Женевських конвенцій 1949 року, так само як в Першо-
му додатковому протоколі. Він має на увазі деякі акти (серед 
яких умисне вбивство, катування або нелюдське поводження, 
факт навмисного спричинення великих страждань або нане-
сення серйозного збитку фізичній цілісності або здоров’ю, 
знищення та привласнення майна, не виправдані військовою 
необхідністю та виконані у великому масштабі, забороненим і 
довільним чином, факт навмисного позбавлення військовопо-
лоненого або цивільної особи його права на відповідне закону й 
неупереджене судочинство), здійснені по відношенню до «осіб, 
які перебувають під покровительством» (що чітко визначені в 
кожній з Конвенцій), серед яких військовополонені, цивільні 
особи та поранені.

С.  Загальні військові інструкції (Joint Doctrine 
Publication) 1—10.3 щодо осіб, які тримуються 
під вартою (липень 2006 року)

92. Мета, оголошена в загальних військових інструк-
ціях (ЗВІ 1–10) Міністерства оборони, наступна (JDP 1–10, 
«Prisoners of War, Internees and Detainees», травень 2006 року) :

« 1. ... надавати основні загальні інструкції про поводження з 
особами, які потрапили до рук англійських озброєних сил під час 
військових операцій, а саме — військовополоненими, інтернова-
ними, цивільними особами або особами, які утримуються під вар-
тою за підозрювані або доведені кримінальні злочини.

2. Дане видання ЗВІ 1–10 було укладене, головним чином, для 
англійського офіцера, відповідального за дотримання англійськи-
ми силами англійського внутрішньодержавного права, міжнарод-
ного права та права озброєних конфліктів. Для всіх тих, хто бере 
участь у плануванні операцій, має бути корисним, коли проблеми, 
які це видання обговорює, представляться. Воно також має на меті 
допомагати всім тим, хто відповідальний за всі аспекти захисту сил 
і безпеки зони, тим, чиї функції включають роль зв’язку з місцевою 
цивільною владою, англійською адміністрацією (Міністерство за-
кордонних справ і у справах Співдружності, Міністерство внут-
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рішніх справ, Управління міжнародного розвитку), неурядовими 
організаціями (НУО) та міжнародними організаціями (МО), та-
кими як Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ)».
Глава 1, під назвою «Поводження з особами, які утримують-

ся під вартою», починається таким чином (примітки в кінці 
сторінки опущені) :

«101. Англійські озброєні сили можуть бути вповноваженими 
правом приймаючої держави брати участь в арешті осіб, підозрю-
ваних в кримінальних порушеннях, або бути вимушеними брати 
участь в арешті осіб, звинувачених у військових злочинах. Дана 
глава визначає поводження, якого треба дотримуватися по відно-
шенню до осіб, які тимчасово утримувалися під вартою англійсь-
кими озброєними силами під час військових операцій за кордо-
ном, які не становлять міжнародний збройний конфлікт.

102. Особи, які утримуються під вартою, — це ув’язнені, які 
належать до категорії, відмінної від категорій військовополоне-
них і інтернованих осіб. Йдеться про осіб, що під час операцій за 
кордоном, які не належать до міжнародних збройних конфліктів, 
утримуються під вартою англійськими збройними силами, ос-
кільки вони здійснили кримінальні порушення або підозрюють-
ся в цьому..

103. Особи, які утримуються під вартою, можуть залишатися в 
ув’язненні лише під час операцій, які не є міжнародним озброєним 
конфліктом. Слід зазначити, що під час міжнародного озброєного 
конфлікту особи, які вчинили кримінальні порушення або підоз-
рюються в цьому, належать до категорії інтернованих осіб, і з ними 
треба поводитися відповідним чином.

104. Постанови щодо поводження з ув’язненими змінюються 
залежно від національних законів території, на якій діють анг-
лійські сили, від характеру операцій та юридичної регламентації, 
в якій вони діють. Йдеться про складні галузі, тому на перших 
стадіях планування необхідно завжди звертатися до особового 
складу та до спеціалізованих рад.

Ув’язнені мають бути передані компетентним місцевим орга-
нам влади якнайшвидше, якщо немає підстав вважати, що цей захід 
зробить їх жертвами порушення прав людини».
У розділі IV, під назвою «Передача», зазначено наступне :

«113. Ув’язнені не мають бути переданими державі, яка не є 
учасницею [Женевських конвенцій], якщо тільки не йдеться про 
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їх репатріацію, тобто відправлення до їх країни проживання після 
припинення військових дій. Крім того, вони можуть бути передані 
державі-учасниці цих конвенцій, лише якщо держава-утримувач 
переконалася, що держава призначення настроєна та здатна їх за-
стосувати. У разі передачі, приймаюча держава стає відповідаль-
ною за виконання Женевських конвенцій. Якщо вона серйозно 
порушує свої обов’язки, держава, яка приступила до передачі, 
зобов’язана застосувати ефективні заходи для виправлення ста-
новища або вимагати повернення зацікавлених осіб. ...У жодному 
разі особа, яка утримується під вартою, не може бути передана дер-
жаві, в якій у неї є причини побоюватися переслідування через її 
політичні або релігійні переконання.

114. Важливо пам’ятати, що застосування Європейської кон-
венції з прав людини до осіб, які утримуються під вартою в анг-
лійських установах, може за деяких обставин накладати додаткові 
обмеження на їх передачу, зокрема, у разі існування ймовірності 
засудження за порушення, покаранням за які є страта».
У розділі V, під назвою «Передача органам влади приймаю-

чої держави», зазначено наступне :
«116. Ув’язнені мають бути передані владі приймаючої держа-

ви якнайшвидше, щоб місцева система правосуддя в криміналь-
них справах мала можливість розглянути їх справу. ...

117. У деяких випадках може бути неможливо негайно переда-
ти осіб, які утримуються під вартою, приймаючій державі:

а.  Якщо вона не має достатньої інфраструктури правосуддя у 
кримінальних справах (суди, поліція, служби тримання під 
вартою, адвокати і т. д.), щоб прийняти особу, яка утримуєть-
ся під вартою, під свою відповідальність.

б.  Якщо є розумні мотиви підозрювати, що передача особи, яка 
утримується під вартою, наражатиме її на небезпеку» .

D. «Дипломатичний притулок» 
93. У статті 41 Віденської конвенції 1961р. про дипломатич-

ні зносини стверджується наступне:
«1. Без збитку для їх привілеїв та імунітетів всі особи, які ко-

ристуються такими привілеями та імунітетами, зобов’язані по-
важати закони та постанови держави перебування. Вони також 
зобов’язані не втручатися у внутрішні справи цієї держави.

2. Всі офіційні справи з державою перебування, доручені нею 
представництву ведуться з міністерством закордонних справ краї-
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ни перебування або відповідальною особою, чи з іншим міністерс-
твом, у відношення до якого є довіреність. 

3. Приміщення представництва не повинні використовуватися 
в цілях, несумісних з функціями представництва, передбаченими 
даною Конституцією, чи іншими нормами загального міжнарод-
ного права, чи якимись спеціальними домовленостями, діючими 
між акредитуючою державою та державою перебування.»
94. У вищезазначеній справі R(B) проти Міністра закордон-

них справ та у справах Співдружності Апеляційний суд подав 
наступні спостереження:

«У такій справі як «Серінг» (Soering), Держава-контрагент не 
порушує міжнародного права, дозволяючи людині залишатись 
під юрисдикцією судових органів країни перебування, замість 
того, щоб відсилати її до іншої держави. Це не завжди стосуєть-
ся випадків, коли держава дозволяє людині залишатись біженцем 
у своїх консульських установах, замість того, щоб зобов’язати її 
покинути країну. Ми не думаємо, що конвенція може зобов’язати 
держави надавати притулок біженцям у консульствах, якщо при 
цьому вони порушать міжнародне право. Цей підхід серйозно по-
рушить важливість, яку Верховна Палата надала у справі «Бан-
ковік» (Bankovic) принципам міжнародного права. Крім того, слід 
враховувати, що відповідне зобов’язання конвенції на скільки це 
можливо повинно роз’яснюватись у відповідності з міжнародним 
правом. Однак, що каже публічне міжнародне право з приводу 
«дипломатичного притулку»?

Оппенхайм [Оппенхаймський договір про міжнародне право, 
укладений королівським адвокатом Сіром Робертом Женнінгс та 
королівським адвокатом Сіром Артуром Воттсом, 9 видання Том 1 
розглядає цей предмет у пункті 495 і каже наступне:

«§ 495 — «Дипломатичний притулок»
Практика, що полягає у надані дипломатичного притулку у ви-

няткових умовах, є давньою, але рішення, за яких умов вона стає 
частиною загального міжнародного права, залишається спірним.

Не існує загального зобов’язання акредитованої держави на-
давати посту право розглядати справу біженця, не має значення 
правопорушника чи ні, що не входить в його обов’язки. Посол не 
повинен забороняти в’їзд біженцям, які шукають притулку в по-
сольстві. Однак, як зазначає Міжнародний суд у справі про право 
на притулок …, за відсутності чіткої законної бази, такої, яка пере-
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дбачена договором або усталеним звичаєм, біженець повинен бути 
переданим територіальній владі за її вимогою, а у випадку відмови 
дана влада прийняти вимушені міри для повернення особи, про 
яку йдеться. Враховуючи непорушність дипломатичних корпусів, 
межі, які не повинні переходити такі заходи не є чітко визначе-
ними. Солдати можуть оточити посольство, заблокувати входи ти 
виходи; але залишається сумнівною законність дій, які полягають 
у застосуванні сили для захоплення біженця, а застосування на-
силля до дипломата саме по собі є незаконним. 

Іноді передбачено, що у надзвичайних випадках існує право на-
давати притулок через гуманітарні невідкладні та насущні причи-
ни, які мають загальні риси небезпеки для життя біженця. Прак-
тика держав приводить приклади надання притулку за подібних 
умов. Можливість призначити притулок для захисту даної особи 
«від насильницьких та невпорядкованих дій елементів невідпові-
дальних за населення» є визнаним правом, яке через гуманітарні 
мотиви може бути виконаним незалежно від існування договору; 
місцева влада повинна погодити повний захист дипломатичної 
місії, судячи біженців у подібних умовах. Натомість панує свого 
роду розмитість щодо знання, якою мірою керуючі гуманітарні 
мотиви можуть виправдати призначення притулку в інших ви-
падках. З рішення наданого Міжнародним судом у справі щодо 
права притулку слідує, що ця міра може бути виправдана, коли 
«під дією юстиції самоуправство здійснюється згідно з законом. 
Таким є випадок, якщо керівництво юстиції не діє з політичних 
мотивів». Однак, Міжнародний суд підкреслює, що «гарантія пе-
редбачена притулком не є захистом від легально передбаченого 
застосування законів та юрисдикції легально утворених судів». 
Тому здається недостатнім довести, що біженець повинен бути 
засудженим за «політичний» злочин: слід визначити, юриспру-
денція зазнає політичного диктату, а звичні юридичні гарантії ос-
міяні. Зрештою, навіть, якщо притулок є припустимим, він є лише 
тимчасовим вирішенням, й надається до моменту тривалості його 
пояснюючих мотивів.»

Оппенхаймські пропозиції в основному базуються на тому, 
що лише юридичні погляди мають владу над суб’єктом. 20 листо-
пада 1950р. Міжнародний суд, до якого звернулися Колумбія та 
Перу, видав рішення у суперечці двох Держав. Ця справа відома 
під назвою «справа про право на притулок» (Колумбія проти Перу 
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(Colombie c. Pérou (1950) CIJ Rep. 206)) Колумбія прихистила у 
своєму посольстві у Перу керівника військового повстання, який 
став об’єктом миттєвих репресій. Мова йшла про дві конвенції, 
учасницями яких були і Колумбія, і Перу, які передбачали на-
дання притулку політичним біженцям, а не злочинцям. Колумбія 
приводила доводи, що згідно традиційного міжнародного права, 
вона була в праві самостійно вирішувати статус політичного бі-
женця особи, про яку йдеться. Рішення засновувалося на двох 
конвенціях, але МС зробив кілька загальних спостережень щодо 
«дипломатичного притулку»: 

«Представлені з цього приводу аргументи плутають тери-
торіальний притулок (екстрадицію) та дипломатичний притулок.

У випадку екстрадиції біженець знаходиться на території де-
ржави притулку. Рішення про екстрадицію передбачає звичайне 
виконання територіального суверенітету. Біженець знаходиться 
за межами території держави, де було здійснено злочин, й рішен-
ня про надання йому притулку ніяк не порушує суверенітет цієї 
держави.

У випадку дипломатичного притулку біженець знаходиться 
на території держави, де він здійснив злочин. Рішення про при-
значення дипломатичного притулку є порушенням суверенітету 
цієї держави. Воно звільняє злочинця від її юстиції й становить 
втручання в галузь, яка входить лише в компетенцію територіаль-
ної держави. Таке порушення територіального суверенітету є не-
припустимим, якщо не встановлено юридичної основи у кожному 
окремому випадку.»

У 1984р. шість біженців, ставши об’єктом наказу про ув’яз-
нення, виданого південноафриканською владою, попросили при-
тулку в Об’єднаного Королівства в Дурбані. Потім їх назвали 
«шестеро з Дурбану». Британський уряд вирішив не змушувати їх 
поїхати, але й не втручатися з їх приводу у південноафриканську 
владу. «Шестеро» повідомили, що не можуть залишатись вічно й 
покинули консульство. П’ятеро з них були миттєво затриманими 
й звинуваченими у державній зраді, злочин який карається смерт-
ною карою. Стаття Сюзани Рівелес (Susanne Riveles), яка вийшла 
у томі 11 Human Rights Quarterly (1989) зацікавила нас. У ній знай-
дено наступні зауваження:

«Не існує загальновизнаного міжнародного договору, який га-
рантував би універсальну відповідь держав щодо надання притул-
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ку представництвом у термінових випадках. Більшість країн крім 
Латинської Америки, відмовляють у дипломатичному притулку, 
вважаючи, що цим вони порушать суверенітет Держави. 

Деякі країни частково визнають цю практику, й від випадку до 
випадку дозволяють особам, життю або фізичній цілісності яких 
загрожує небезпека, залишатись «тимчасово у безпеці». Слід за-
значити, що держава має право надавати тимчасовий притулок 
повністю безнадійним особам або групам осіб, які зіштовхнулися 
у своїх країнах з драматичними репресивним мірами. Крім того, 
слід вважати, що тут йдеться про фундаментальне право, до якого 
можуть звернутися ті, хто страждає від расових, релігійних, на-
ціональних утисків або політичних поглядів у ситуації невідклад-
ності та насилля.» 

Висновок
Ми робимо висновок, що, якщо застосовувати до дипломатич-

ного притулку рішення у справі «Серінг» (Soering), Конвенція 
може зобов’язати надавати притулок лише у випадку, коли ця дія 
не суперечити публічному міжнародному праву. Якщо біженцю 
загрожує смертельна небезпека або загроза його фізичній ціліс-
ності через анархічну ситуацію, надання йому притулку не пору-
шує національного права. Якщо у відповідь акредитована держава 
просить віддати їй назад біженця, ситуація відрізняється. Основ-
ним принципом є те, що влада акредитованої держави може вима-
гати повернення біженця, над яким вона хоче здійснювати владу, 
передбачену її національним законодавством (див. Статті 55 Ві-
денської конвенції 1963р.). За наявності такого прохання зазвичай 
Конвенція не може нав’язувати дипломатичній владі акредитую-
чої держави дозволяти біженцю перебувати в дипломатичному 
корпусі, незважаючи на акредитовану державу. Якщо очевидно, 
акредитована держава має намір підкорити біженця настільки 
суворому покаранню, яке є злочином проти людства, міжнародне 
право однозначно дозволяє уповноваженим акредитуючої держа-
ви зробити все можливе для захисту його від такого поводження, 
включаючи дозвіл на перебування в дипломатичному корпусі. За 
подібних умов можна вважати, що Конвенція зобов’язує держави 
надавати дипломатичний притулок.

Може існувати менший рівень небезпеки, який виправдовує 
застосування міжнародного права, яке дозволяє надавати дипло-
матичний притулок. Стосовно цього право є досить нечітким. В 
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австралійському праві апелянти уникнули звичайного ув’язнення 
передбаченого законом від 1958р. про міграцію. За цих умов згідно 
міжнародного права австралійська влада мала підстави вимагати 
їх повернення. Ми вважаємо, що британські уповноважені згідно 
Конвенції та закону про права людини можуть відмовлятися від-
давати даних осіб владі-заявнику лише у випадку, коли ця відмова 
необхідна для негайного захисту від зазіхання на їх фізичну ціліс-
ність.»

E. Пояснюючий Рапорт Протоколу № 13 Конвенції
95. На засіданні від 21 лютого 2002р. Комітет міністрів Ради 

Європи затвердив текст Протоколу № 13 Конвенції й дозволяє 
публікацію наступного пояснюючого рапорту (витяг із опуще-
них сторінок) :

«1. Право на життя, «невід’ємний атрибут людської особис-
тості» та «найвища цінність серед прав людини на міжнародному 
рівні», є одноголосно визнаним юридичними вимушеними уні-
версальними та регіональними нормами.

2. у час розробки цих міжнародних норм, гарантуючих право 
на життя, виключення були зроблені для застосування смертель-
ної кари, оскільки вона виголошується судом у випадку, коли зло-
чин карається цим покаранням згідно закону. (див., напр., пункт 1 
стаття 2 Європейської конвенції з прав людини …).

3. З того часу між іншим, як ілюструється нижче, сталася ево-
люція внутрішнього та міжнародного права у напрямку відміни 
смертної кари, як у загальних випадках, так і у випадках війни.

4. Щодо Європи вирішальним етапом у цьому загальному 
процесі стало прийняття Протоколу № 6 Конвенції у 1982р..Цей 
протокол, прийнятий цього дня майже всіма Державами учасни-
цями Конвенції, став першим в Європі та в світі юридичним інс-
трументом, який передбачав відміну смертної кари у мирний час 
й не дозволяв ніяких порушень у надзвичайних ситуаціях. Згід-
но з статтею 2 даного Протоколу «Держава може передбачити у 
своєму законодавстві смертну кару за дії скоєні під час війни чи 
незворотної небезпеки війни». Таким чином, згідно тієї ж статті ця 
можливість була обмежена застосуванням смертної кари у перед-
бачених законом випадках та відповідно до її положень.

5. Потім Парламентська Асамблея впровадила практику, згід-
но якої вона вимагає від держав, які прагнуть стати членами Ради 
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Європи, запровадження негайного мораторію на виконання на 
смертної кари, скасування смертної кари у національному зако-
нодавстві та підписання й ратифікації Протоколу № 6 Конвенції. 
Парламентська Асамблея здійснила тиск на країни, які не дотри-
мувались чи ризикували не дотриматись приписів, які вони під-
писали при вступі до Ради Європи. Загалом у 1994р. Асамблея 
прийняла ініціативу запросити всі держави-члени, яких вона ще 
не примусила зробити це, підписати й ратифікувати без затримок 
Протокол № 6 (Резолюція 1044 (1994) щодо відміни смертної 
кари).

6. Ця головна мета відміни смертної кари була підтверджена 
на Другому самміті керівників держав та уряду держав — членів 
Ради Європи (Страсбург, жовтень 1997р.). В заключній декларації 
Самміту керівники держави та уряд закликали до «універсальної 
відміни смертної кари та наполягли на збереженні мораторіїв на 
смертну кару в Європі». Комітет Міністрів зі свого боку стверд-
жує, що він «розділяє сильне переконання парламентської асам-
блеї проти застосування смертельної кари та свою добру волю 
зробити все можливе, щоб смертна кара припинилась». Комітет 
Міністрів прийняв Декларацію «За європейський простір без 
смертної кари».

7. Між тим, розвиток в даній галузі відбувся в інших установах. 
У червні 1998р. Євросоюз затвердив «Орієнтири для політики 
щодо третіх країн стосовно смертної кари», які заявляють про свою 
опозицію до сієї кари у всіх випадках. У рамках Об’єднаних Націй 
у 1989р. було прийнято факультативний Другий Протокол, який 
стосувався Міжнародного Пакту щодо цивільних та політичних 
прав, які мають не меті відміну смертної кари. Через кілька років 
Комісія з прав людини Організації Об’єднаних Націй регулярно 
приймає резолюції, які вимагають введення мораторію на смертну 
кару, а в перспективі її повної відміни. Зрештою слід зазначити, 
що смертна кара була виключена з санкцій, які можуть накладати 
Міжнародний карний суд та Міжнародні карні трибунали щодо 
Екс-Югославії та Руанди.

8. Особливе питання відміни смертної кари за дії протягом вій-
ни чи високого ризику війни повинно враховуватись у ширшому 
контексті вищезазначеного розвитку щодо відміни смертної кари 
взагалі. Вперше воно було піднято Парламентською Асамблеєю у 
її Рекомендації 1246 (1994), у якій вона рекомендувала, щоб Ко-
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мітет міністрів розробив новий додатковий протокол Конвенції, 
який би забороняв смертну кару, як у мирний, так і у військовий 
час.

9. У той час, як Головний комітет з питань прав людини біль-
шістю голосів був за розробку такого додаткового протоколу, в цей 
період Комітет міністрів вважав, що політичним пріоритетом було 
отримання та утримання мораторію на смертну кару, з подальшим 
закріпленням до повної заборони смертної кари.

10. Визначним етапом стала Європейська міністерська конфе-
ренція про права людини, яка проводилася 3–4 листопада 2000 р. 
в честь 50ї річниці Європейського суду з прав людини. Конфе-
ренція чітко виступила за відміну смертної кари у військовий час. 
У Резолюції II, прийнятій Конференцією наполягається на тому, 
щоб Держави-учасниці, які ще не приступили до відміни смертної 
кари та ратифікації Протоколу № 6, ратифікували цей Протокол 
найближчим часом, а у інтервалі строго дотримувалися мораторіїв 
щодо смертної кари. У тій же резолюції Конференція закликала 
Комітет міністрів «вивчити можливість виконання нового додат-
кового протоколу Конвенції, який виключає можливість смертної 
кари за дії, здійснені у військовий час чи в час високого ризику 
війни» (пункт 14 Резолюції ІІ). Конференція також закликала де-
ржави-учасниць, які ще користувалися смертною карою за такі дії 
подбати про її відміну (ibidem).

11. У світлі нещодавно прийнятих текстів й у контексті вив-
чення Комітетом міністрів наслідків Конференції у Римі, Уряд 
Швеції надав пропозицію додаткового протоколу Конвенції під 
час 733-х зборів Делегатів міністрів (7 грудня 2000 р.). Запропо-
нований Протокол мав на меті відміну смертної кари як у військо-
вий, так і у мирний час.

12. Після своїх 736-х зборів (10–11 січня 2001 р.) Делегати 
міністрів видали Головному комітету з питань прав людини ман-
дат «вивчити шведську пропозицію нового протоколу Конвенції 
(…) й надати свою думку щодо можливості використання нового 
протоколу по даному питанню».

13. Головний комітет з питань прав людини та Комітет експер-
тів з розвитку прав людини при ньому (DH-DEV) розробили про-
ект протоколу та його пояснюючий рапорт протягом 2001 р. Суд 
з прав людини передав проект протоколу та пояснюючий рапорт 
Комітету міністрів 8 листопада 2001р. Останній затвердив текст 
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Протоколу 21 лютого 2002р. під час 784 зборів Делегатів міністрів 
й відкрив до підписання Державами-учасницями у Вільнюсі 
3 травня 2002р.».

F.  Резолюція 1560 Парламентської Асамблеї Ради Європи 
(«ПАРЄ»)

96. 26 червня 2007 року, ПАРЄ ухвалила наступну резолю-
цію про «Зобов’язання Країн-членів Ради Європи підтримува-
ти на міжнародному рівні мораторій на смертну кару » :

«1. Парламентська Асамблея підтверджує свою рішучу пози-
цію щодо смертної кари при будь яких обставинах. Смертна кара 
є крайньою формою жорсткого, нелюдського та принижуючого 
гідність покарання ; вона порушує право на життя. Асамблея пи-
шається тим, що приймає активну участь у становленні країн-
членів Ради Європи - територією, вільною від смертної кари, і 
відверто шкодує, що одна європейська держава — Білорусь — про-
довжує застосовувати страти.

2. Асамблея також прийняла тверду позицію у багатьох випад-
ках проти застосування страти в інших частинах світу, і, зокрема, у 
країнах-спостерігачах Ради Європи, в яких смертна кара не відмі-
нена, в тому числі в Японії та Сполучених Штатах Америки.

3. Вона із задоволенням відзначає, що використання смертної 
кари в світі зменшується : кількість страт та смертельних вироків 
дійсно впали на 25 % у період між 2005 та 2006 роками.

4. Вона також звертає увагу на той факт, що більше ніж 90 % 
усіх страт за 2006 рік відбулися всього у шести країнах : Китаї, 
Ірані, Пакистані, Іраку, Судані та Сполучених Штатах Амери-
ки — країні — спостерігачі Ради Європи. За загальнодоступними 
даними — число страт може бути недооцінене у країнах, де не іс-
нує свободи ЗМІ або, де Уряд не приймає це до уваги, тільки на 
один Китай припадає більше двох третин від усіх страт, що про-
водяться в світі. Кількість старт майже подвоїлась у Ірані у період 
між 2005 та 2006 роками, а також значно збільшилась в Іраку у 
2006 році, досягши в цілому 65 страт. Кількість страт у Саудівсь-
кій Аравії, яка була найвищою у 2005 році, зменшилася у 2006 році 
(39 страт), але знову зросла на початку 2007 року (48 страт по кві-
тень включно).

5. Невелика група країн, які ще значною мірою використову-
ють страти, стають все більш ізольованими в міжнародному спів-
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товаристві. У період між 1977 та 2006 роками, кількість країн, які 
відмінили смертну кару, збільшилась з 16 до 89. Ця цифра досягає 
129, якщо включити сюди країни, які не проводили ніяких страт 
протягом останніх десяти років або більше, і тому можна вважати, 
що вони скасували смертну кару на практиці. Зараз настав час на-
дати нового поштовху кампанії за світ без смертної кари.

6. Відповідно, Асамблея гаряче вітає зусилля, прикладені 
Італією у Генеральній Асамблеї ООН щодо введення мораторію 
на смертну кару, а також підтримку, надану Європейським Сою-
зом цій ініціативі, і сподівається, що вони будуть дотримуватися 
тієї ж лінії поведінки, щоб забезпечити досягнення найкращих ре-
зультатів в ООН.

7. Мораторій на смертну кару — це лише один крок у правиль-
ному напрямку, кінцевою метою якого залишається відміна смер-
тної кари за будь яких обставин.

8. У той же час, мораторій є важливим кроком, оскільки дозво-
ляє зберігати життя безпосередньо зараз і показувати громадсь-
кості країн, які не відмінили страту, що така відміна, спонсорована 
державою, не призводить до сплеску насилля. Навпаки, мораторій 
на смертну кару може змінити соціальну атмосферу, заохочуючи 
до більшої поваги до святості людського життя, та сприяти зник-
ненню тенденції постійного збільшення ненависті та насилля.

9. Крім того, загальний мораторій на смертну кару є вира-
женням конкретних та глибоко символічних політичних дій, що 
могло б сприяти зміні міжнародного становища, яке дуже часто 
відмічене актами насильства, жертвами яких стають вихідці із 
простого народу — що не обмежується ні в якому випадку лише 
контекстом конфліктів. Загальний мораторій на смертну кару 
зробив би також значний внесок у розвиток загальних та опера-
тивних принципів і правил, з огляду на значну перевагу права на 
міжнародному рівні.

10. Асамблея закликає всіх держав — членів та країн — спос-
терігачів Ради Європи активно підтримувати ініціативу про 
скасування смертної кари у Генеральній Асамблеї ООН і краще 
використовувати свій вплив, щоб переконати країни, які ще не 
вирішили співпрацювати. У цьому контексті, вона з великим за-
доволенням вітає резолюцію, прийняту в тому самому напрямку 
Європейським Парламентом 26 квітня 2007 року за ініціативою 
щодо загального мораторію на смертну кару.



945

4. Рішення ЄСПЛ із застосування ст. 2 ЄКПЛ і коментар

11. Зібравшись у Люксембурзі 18 червня 2007 року, Рада по за-
гальним справам та зовнішнім відносинам (РЗСЗВ) Європейсь-
кого Союзу, одностайно погодилася офіційно видати на наступній 
сесії Генеральної Асамблеї ООН, резолюцію, яка вимагатиме вве-
дення мораторію на смертну кару у всьому світі.

12. Асамблея нагадує, що навіть, якщо 60 країн вже ратифікува-
ли Другий факультативний протокол до Міжнародного Пакту про 
громадські та політичні права (МПГПП), прийнятий Генеральною 
Асамблеєю ООН у 1989 році для сприяння загального скасування 
смертної кари, 10 держав — членів та країн — спостерігачів Ради 
Європи цього ще не зробили, а саме Албанія, Вірменія, Франція, 
Японія (спостерігач), Латвія, Мексика (спостерігач), Польща (яка 
підписала протокол, але не ратифікувала його), Російська Федера-
ція, Україна та Сполучені Штати Америки (спостерігач). Той факт, 
що країни, які відмінили де-факто та юридично смертну кару (Ал-
банія, Вірменія, Франція, Латвія, Мексика (спостерігач), Польща 
та Україна), або які зберігають мораторій (Російська Федерація) 
ратифікують Другий факультативний протокол до МПГПП, пред-
ставляв би собою важливий жест політичної підтримки відміни, і 
вимагав би додаткової ізоляції країн, в яких збереглася смертна 
кара.

13. Конкретні документи Ради Європи проти смертної кари 
ще не повністю ратифіковані. Зокрема, Протокол № 6 до Євро-
пейської Конвенції з прав людини щодо заборони смертної кари 
(STE № 114) досі не ратифікований Російською федерацією, не-
зважаючи на зобов’язання, взяте при вступі до Ради Європи у 
1996 році. Протокол № 13 до Європейської Конвенції з прав люди-
ни про відміну смертної кари за будь яких обставин (STE № 187), 
включаючи туди військовий час або під час неминучої загрози вій-
ни, ще не підписаний Азербайджаном та Російською Федерацією, 
і досі не ратифікований Вірменією, Францією, Італією, Латвією, 
Польщею та Іспанією. Для підтримання важливої та єдиної ідеї, 
яка повинна об’єднати всіх членів Ради Європи, Асамблея закли-
кає дані країни підписати та ратифікувати ці документи якомога 
швидше.

14. У зв’язку з цим Асамблея відмічає, що Палата депутатів 
Італії затвердила 2 травня 2007 року, у другому читанні, проект 
конституційного закону, що містить зміни до статті 27 Конституції 
щодо скасування смертної кари; цей проект закону був остаточно 
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прийнятий на другому читанні Сенату згідно процедури чинного 
конституційного перегляду. Проект закону передбачає вилучення 
наступних слів з пункту 4 статті 27,: « за винятком випадків, пере-
дбачених військовими законами під час війни », видаляючи будь 
яке посилання на смертну кару в італійській Конституції ; це доз-
волить ратифікувати Протокол №13 Конвенції.

15. Крім того, Асамблея нагадує про думку, яку вона вислови-
ла в своїй Рекомендації 1760 (2006) про позицію Парламентської 
Асамблеї щодо держав-учасників та країн-спостерігачів, які не 
скасували смертну кару, згідно з якою вона вважає, що смертна 
кара має бути скасована у Абхазії, південній Осетії і у « Придніс-
тровській Молдавській Республіці », і що вироки всіх тих, хто в 
даний момент знаходиться у камері смертників на території цих 
країн, повинні негайно бути замінені вироками про ув’язнення, 
Таким чином, щоб покласти край жорстокому та нелюдському по-
водженню з особами, які знаходяться у камерах смертників протя-
гом багатьох років, непевні у своїй подальшій долі.

16. Асамблея повністю підтримує конференцію по введенню 
європейського Дня проти смертної кари, який відбудеться у Ліса-
боні 9 жовтня 2007 року. Вона розраховує, що всі держави — члени 
Ради Європи також будуть незмінно підтримувати її. Асамблея, 
яка першою виступила за скасування смертної кари у Європі та за 
її межами, повинна відігравати головну роль, у тому числі прий-
мати участь у розробці спільної заяви, яку Президент підпише на 
початку конференції. Асамблея охоче сприятиме проведенню та 
розповсюдженню інформації про цю подію, зокрема забезпечую-
чи керування супутніми заходами, організованими парламентами 
держав-членів.»

G.  Справи, пов’язані з зобов’язанням 
для держави-утримувача протистояти застосуванню 
смертної кари у країні, в яку буде передано особу, 
яка знаходиться під її юрисдикцією

97. У справі Шита Н проти Канади (Постанова № 469/1991, 
документ CCPR/C/49/D/469/1991, 7 січня 1994), Комітет з 
прав людини ООН дійшов висновку, що екстрадувавши п. Н до 
Сполучених Штатів Америки, де він міг бути страчений, Кана-
да порушила міжнародний Пакт про громадянські та політичні 
права. В пункті 18, він запропонував державі-учасниці
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«... вжити заходів, які ще можна використати для уникнення 
застосування смертної кари»
і закликав її

«слідкувати, щоб подібна ситуація не повторилася у майбут-
ньому».
98. У справі Роджер Юдже проти Канади (Постанова 

№ 829/1998, документ CCPR/C/78/D/829/1998, 20 жовтня 
2003 року), Комітет дійшов висновку, що відіславши п. Юдже 
до Сполучених Штатів Америки, де його засудили до смертної 
кари, Канада порушила міжнародний Пакт про громадянські 
та політичні права. Він додав :

«12. Відповідно до пункту 3 (a) статті 2 Пакту, Комітет робить 
висновок, що винуватець має право на необхідний правовий за-
хист, який полягає у використанні всіх можливих заходів у країні, 
в яку його відіслали, щоб уникнути виконання смертної кари.»
99. У рішенні від 11 жовтня 2002 року у справі Бумедьєн та 

інші, Палата з прав людини Боснії та Герцеговини відзначила 
численні порушення Конвенції щодо передачі звинувачених 
осіб. Останні були ув’язнені у Боснії та Герцеговині службами 
безпеки Сполучених Штатів Америки, які потім переправили 
їх на американську морську базу у Гуантанамо. Палата з прав 
людини наказала Боснії та Герцеговині вжити усіх можливих 
заходів для запобігання того, що звинувачені особи будуть за-
суджені до смертної кари та страчені, включаючи отримання 
від Сполучених Штатів Америки дипломатичних запевнень 
щодо того, що дані особи не підлягатимуть найвищій мірі по-
карання.

ПРАВО

I. ЗЯВЛЕНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТЕЙ 2 І 3 КОНВЕНЦІЇ ТА 
СТАТТІ 1 ПРОТОКОЛУ № 13

100. Заявники стверджують, що їх видача ССІ стане для них 
причиною реального ризику засудження до смертної кари, в 
порушення статті 2 і 3 Конвенції та статті 1 Протоколу № 13. 
Уряд заперечує це твердження.

Пункт 1 Статті 2 також зазначає :
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«1. Право кожного на життя охороняється законом. Нікого не 
може бути умисно позбавлено життя інакше ніж на виконання 
смертного вироку суду, винесеного після визнання його винним у 
вчиненні злочину, за який закон передбачає таке покарання.»
У статті 3 зазначено:

« Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи 
такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню.»
Протокол №13 передбачає:

« Преамбула
Держави — члени Ради Європи, які підписали цей Протокол, 
переконані, що право кожної людини на життя є основополож-

ною цінністю в демократичному суспільстві і що скасування смер-
тної кари становить суть від суті захисту цього права та цілкови-
того визнання гідності, притаманної всім людям; 

бажаючи посилити захист права на життя, гарантованого 
Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод 
(995_004), підписаною в Римі 4 листопада 1950 року (далі — Кон-
венція); 

відзначаючи, що Протокол № 6 до Конвенції, який стосуєть-
ся скасування смертної кари, підписаний у Страсбурзі 28 квітня 
1983 року (994_802), не виключає смертної кари за діяння, вчи-
нені під час війни або невідворотної загрози війни; 

сповнені рішучості зробити останній крок до скасування смер-
тної кари за всіх обставин, 

домовилися про таке: 

Стаття 1: Скасування смертної кари
Смертна кара скасовується. Нікого не може бути засуджено до 

такого покарання або страчено. 

Стаття 2: Заборона відступу від зобов’язань 
Жодних відступів від положень цього Протоколу не допус-

кається на підставі статті 15 Конвенції.»

A. Заяви сторін
1. Заявники

101. Заявники стверджують, що коли вони були передані 
іракській владі, вони повинні були відповісти на звинувачен-
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ня у воєнних злочинах, і що ці дії караються. Зокрема, смер-
тною карою. Сьогодні, судові процеси у ССІ закінчуються 
винесенням вироку про покарання у 78,4 % випадків, з яких 
35 % вироків про смертну кару. Незважаючи на всі зусилля та 
отримання листа від сім’ї однієї з жертв з проханням про поб-
лажливість, Уряд був не в змозі отримати від іракської влади, 
перед відправленням, запевнень, що смертна кара не буде за-
стосована. Враховуючи відомі факти, заявники чітко і дійсно 
ризикували бути страченими, якщо б ССІ їх засудив, що виз-
нав як Дивізійний, так і Апеляційний Суд.

102. На думку заявників, стаття 2 повинна, відповідно до 
статті 30 Віденської Конвенції про право міжнародних дого-
ворів, тлумачитися у світлі статті 1 Протоколу № 13. Таким 
чином, на їхню думку, для держав, які ратифікували Протокол, 
ухилення, передбачене у другій частині другого речення пунк-
ту 1 статті 2 повинно бути недійсним, тому, що винесення виро-
ку або виконання смертної кари є порушенням статті 2 Конвен-
ції та статті 1 Протоколу № 13. Матеріали, які підтверджують 
це міркування, знаходяться у справах Серінг проти Велико-
британії (7 липня 1989 року, пункти 102—104, серія A №161) 
та Осалан проти Турції [GC] (№ 46221/99, пункти 164–165, 
ЄСПЛ 2005-IV). До того ж, європейська позиція з цього пи-
тання зазнала важливих змін після справи Осалана, Протокол 
№ 13 діє більш, ніж у 85 % держав-членів Ради Європи. Крім 
того, страта через повішення була б неефективним та вкрай 
болісним методом вбивства, будучи прикладом нелюдського та 
принизливого поводження, яке суперечить статті 3.

103. У будь якому випадку, Суд заявив по справі Осалана 
(§§ 166–169) що факт проголошення смертної кари в кінці су-
дового процесу, не дотримуючись « найбільш суворих та чітких 
норм справедливості ... в суді або на стадії оскарження » ста-
новить порушення як статті 2, так і статті 3. Уряд довів під час 
внутрішнього судового процесу — і цей аргумент був підтрима-
ний Апеляційним Судом — що в зовнішніх справах, цієї межі не 
дотримувалися тільки, коли вирок про смертну кару виносився 
в кінці явно несправедливого судового процесу. Але цей висно-
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вок не знайшов підтримки у судовій практиці. У справі Бадер 
та Канбор проти Швеції (№ 13284/04, § 47, ЄСПЛ 2005-XI), 
Суд також зазначив ризик застосування смертної кари в кінці 
несправедливого судового процесу. В тій мірі, в якій в цьому 
рішенні Уряд підтримує своє твердження, необхідно зазначи-
ти, що воно не узгоджується з підходом, прийнятим Великою 
Палатою у справі Осалана.

104. Ніщо в іракському внутрішньому законодавстві, ні в 
міжнародному законодавстві не вказує на те, що справи заяв-
ників повинні були розглядатися у іракських кримінальних 
судах, ні на те, що дані особи можуть бути класифіковані, як 
кримінальні злочинці. Закони та урегулювання, які застосову-
ються в Іраку, були вони прийняті ТОК або іракським урядом, 
не могли б визначити результат розгляду питань, піднятих у 
Суді, щодо зобов’язань Великобританії згідно Конвенції. У будь 
якому разі, меморандум №3 ТОК (переглянута версія) буде 
явно обмеженим для осіб, ув’язнених після червня 2004 року, 
та «тих, що не вважаються інтернованими особами з міркувань 
безпеки», тоді як заявники потрапили в ув’язнення до цієї дати 
та завжди вважалися інтернованими з міркувань безпеки.

105. До того ж, немає жодних ознак, що іракська влада проха-
ла про передачу справи заявників у їх власні суди. Зацікавлені 
особи звинувачуються в тому, що вони були агентами колиш-
нього іракського режиму і агентів Великобританії через три дні 
після початку активних бойових дій між Іраком та Великоб-
ританією; але ці факти відносяться до міжнародних злочинів, і 
не сумісні як з британським, так і з іракським законодавством. 
Саме Великобританія, а не Ірак, ув’язнив заявників, розсліду-
ючи їх передбачувані злочини, потім попрохавши про винесен-
ня звинувачення. Протоколи засідань дільничного Комітету з 
питань перегляду заходів інтернування (КПМІ, параграф 44 
вище) вказують, що іракська влада прийняли справу тільки 
після застосування численних заходів по переконанню та до-
помозі з боку влади Великобританії. Аргумент, підтверджений 
Урядом, згідно якому рішення про ув’язнення і переслідуван-
ня заявників територіальними судами є проявом застосування 
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іракського суверенітету, в який він не міг би втрутитися, був 
би неможливим, з огляду на зміст протоколів КПМІ. Спостере-
ження Уряду були зосереджені на вимозі згідно з міжнародним 
правом поважати іракській суверенітет, але там нічого не було 
сказано про британський суверенітет. До того ж, Уряд буде пос-
тійно спиратися на відповідні резолюції Ради Безпеки ООН, 
але не згадуючи про те, що чітко зазначено, що відповідні краї-
ни мусять поважати свої міжнародні зобов’язання, включаючи 
ті, що випливають з гуманітарного законодавства та законо-
давства про права людини. Спільне військове розслідування 
(Публікація Спільної Доктрини ) щодо в’язнів британського 
Міністерства Оброни (пункт 91 вище) також визнає, що в’язні 
військових сил Великобританії за кордоном не повинні пере-
даватися місцевій державній владі, оскільки існують підстави 
думати, що це призведе до порушень прав людини. Протоколи 
КПМІ показують, що рішення про передачу справи було доз-
волене вищими чиновниками, і що британська влада повністю 
усвідомлювала ризик того, що заявників можуть засудити до 
смертної кари.

106. Уряд не встановив, що припускаючи, що він був 
зобов’язаний відповідно до іракського або міжнародного зако-
нодавства передати заявників іракській владі, це зобов’язання 
вимагає невикористання Конвенції. Національні суди сліду-
вали підходу, прийнятому Апеляційним Судом у справі Р(Б) 
(параграф 94 вище), але нічого в юриспруденції Суду не по-
казало, що цей підхід вірний. Аргумент Уряду, згідно якому 
його інші міжнародні зобов’язання повністю руйнували його 
зобов’язання відповідно до Конвенції, був несумісним зі спра-
вою Соерінг (див.вище). Суд повинен був трактувати Конвен-
цію таким чином, щоб вона, наскільки це можливо, узгоджу-
валась з іншими міжнародними обов’язками, але при цьому 
враховувати особливий характер цього документу, як договору 
про захист прав людини. Юридична точка зору та практика де-
ржав чітко дають зрозуміти що, якщо смертна кара не супере-
чить універсальним нормам звичайного міжнародного права, 
звичайне міжнародне регіональне право забороняє європей-
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ським державам засуджувати когось до смертної кари. Таким 
чином, крім свого зобов’язання з огляду Конвенції, Великобри-
танія мала ще зобов’язання по відношенню до звичайного між-
народного права не піддавати заявників ризику засудження 
до смертної кари; і Суд повинен це також приймати до уваги, 
коли буде трактувати обов’язки країни-відповідача, відповідно 
до Конвенції в даній справі.

107. Заявники стверджують, що якби вони не були передані 
до іракського суду і класифіковані, як кримінальні злочинці, 
у них би залишався статус осіб, інтернованих з міркувань без-
пеки; і щодо цього вони залишалися б інтернованими тільки, 
якщо б представляли собою крайню загрозу для безпеки, і їх 
повинні були відпустити відразу, як тільки б стало зрозуміло, 
що вони більше не представляють собою загрози. За їх слова-
ми, Великобританія вже відпустила таким чином багатьох осіб, 
інтернованих з міркувань безпеки: з протоколів КПМІ витікає, 
що 69 інтернованих осіб було відпущено з центру, в якому заяв-
ники були ув’язнені з квітня по жовтень 2007 року, і статисти-
ка, опублікована на Інтернет сайті, вказує, що в цілому 162 ін-
терновані особи були випущені на свободу у 2007 році. Крім 
того, британській владі було дозволено переслідувати заявни-
ків за військові злочини: стаття 70 четвертої Женевської Кон-
венції (пункт 90 вище) дозволяє розпочинати таку процедуру 
протягом періоду окупації і навіть після скасування окупації 
у червні 2004 року, Великобританія продовжувала застосову-
вати універсальну юрисдикцію щодо передбачених воєнних 
злочинів, відповідно до статті 1 закону 1957 року до Женев-
ських Конвенцій (пункт 91 вище). Крім того, меморандум на 
угоду від 8 листопада 2004 року (пункт 25 вище) чітко перед-
бачає право Великобританії ув’язнювати осіб, щоб судити їх за 
воєнні злочини : відповідно до пункту 4а статті 3 ) i), щодо всіх 
осіб, підозрюваних у скоєнні кримінальних злочинів, переда-
них іракській владі Великобританією, Ірак повинен попереди-
ти Великобританію перед тим, як когось випустити на свобо-
ду і задовольнити прохання Великобританії щодо повторного 
ув’язнення даної особи, якщо вона «розшукується країною, яка 
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має багатонаціональні військові сили, для покарання за пору-
шення воєнних законів та звичаїв». Таким чином, будь які ар-
гументи, згідно з якими Великобританія більше не має права 
ув’язнювати або судити осіб, підозрюваних у скоєнні воєнних 
злочинів, суперечить угоді, укладеній з Іраком. За словами за-
явників, судовий процес щодо воєнних злочинів міг проходити 
на британській базі в Іраку, у третій нейтральній країні або на-
віть у Великобританії, але складається враження, що таке рі-
шення не зможе сумістити бажання судити їх та необхідність 
захищати їхні права людини, і не помітно ознак спроби обгово-
рити такий підхід з іракською владою.

2. Уряд

108. Уряд стверджує, на момент переведення не було жодних 
підстав вважати, що заявникам буде загрожувати страта в разі 
засудження. Якщо правда те, що іракське законодавство пере-
дбачає смертну кару за такі злочини, як ті, в яких було звину-
вачено заявників, не було б ніякої презумпції в цьому напрям-
ку. У останніх справах ССІ, наприклад, повстання 1991 року, 
п’ятничної молитви або купців, які всі стосувались надзвичай-
но серйозних звинувачень у злочинах проти іракського народу, 
тільки 6 із 27 ув’язнених було винесено смертний вирок. Біль-
ше того, в цьому випадку, родичі одного з загиблих солдатів, 
надіслали би листа з проханням про помилування, і британська 
влада повідомила б президента ССІ та владу Іраку про свою не-
згоду зі смертною карою. про свою опозицію до смертної кари 
(див. пункти 27–35 і 50–54 вище).

109. Більш того, навіть якщо Суд мав встановити, що заявни-
ки дійсно ризикували бути підданими смертній карі після вироку 
ССІ, відповідний критерій в контексті статей 2 і 3 був би, згідно з 
Урядом, таким, як і у справі Бадер (див. вище), а саме ризик того, 
що індивід піддається в державі, куди його доправлено, грубим 
порушенням права на справедливий судовий розгляд, може при-
вести до присудження смертної кари. В даному випадку відомі 
деталі вказали б, як вважається у внутрішній юрисдикції, на те, 
що заявники отримали б справедливий розгляд справи ССІ.
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110. Уряд виступає проти смертної кари, і Сполучене 
Королівство зв’язане забороною смертної кари статтею 1 
Протоколу № 13. Британська влада висловила владі Іраку 
стурбованість з приводу відновлення смертної кари (див. 
пункти 27–35 вище). Однак, ані можливість введення такої 
санкції в іракське право, ані той факт, що суди до неї вда-
ються, не суперечить міжнародному праву. Виконання через 
повішення також не становить саме по собі особливого повод-
ження, що спричиняє додаткові страждання, що виходять за 
виходить за рамки, притаманні виконанню смертної кари і, 
отже, підпадає під дію статті 3. За цих обставин, ризик вве-
дення смертної кари не виправдовує того, що Сполучене Ко-
ролівство відмовляється діяти згідно своїх зобов’язань перед 
міжнародним правом передавати іракському правосуддю гро-
мадян Іраку, затриманим на їхню вимогу. Конвенція повинна 
тлумачитися в світлі інших принципів міжнародного права й 
узгоджуватись з цими принципами; а принцип міжнародного 
права стосовно цього випадку є абсолютно фундаментальним, 
адже йшлося про обов’язок всіх держав визнавати суверенітет 
інших держав.

111. Суд повинен зважати на обмеження на здійснення су-
дочинства державами договору, загальноприйнятим спільно-
тою націй для дії на території іншої держави. З самого почат-
ку окупації, Рада Безпеки ООН хотіли б зберегти суверенітет 
Іраку і закликала до створення іракського уряду; це ясно вип-
ливає, наприклад, з резолюції 1483 від 22 травня 2003 року 
(див. пункт 14 вище). Міжнародне право обмежило розмах 
дії окупантів у сфері інтернування. Відповідно до статті 78 
четвертої Женевської Конвенції (див. пункт 90 вище), який 
надалі безпосередньо застосовувався в період окупації, інтер-
нування було б можливим тільки в разі потреби з міркувань 
безпеки. Це обмеження міститься і у активному внутріш-
ньому праві, а саме пункт 1 статті 7 меморандуму № 3 ТОК 
від 18 червня 2003 року (пункт 13 вище). Зобов’язання по-
важати суверенітет Іраку, необхідність, яка має регулюватись 
іракцями і накладає на інші країни обмежені повноваження 
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третіх країн, була ще більш очевидною в читанні резолюцій 
Ради Безпеки ООН після окупації, наприклад, резолюції 1546 
(пункт 19 вище). Через іракський суверенітет Сполучене Ко-
ролівство не може інтернувати або затримувати іракців на те-
риторії Іраку без дозволу цієї держави, або не силою мандату, 
підтвердженого відповідною резолюцією Ради Безпеки ООН. 
Наказ № 48 ТОК, прийнятий у відповідь на резолюцію 1483 
Ради Безпеки, передбачав створення ССІ спеціально, щоб су-
дові органи Іраку могли розслідувати військові злочини, вчи-
нені в Іраку і переслідувати іракських біженців, звинувачених 
у вчиненні таких злочинів. Отримавши інформацію про вагу 
відповідальності заявників, іракська влада могла дослідити 
факти і судити зацікавлених. З цією метою, вона видала ор-
дери на арешт і ССІ неодноразово просив, щоб заявників ви-
дали йому. 

112. Сполучене Королівство не мало іншого вибору, крім пе-
редачі заявників. Воно діяло в іншій суверенній державі, що за-
жадала видачі зацікавлених осіб. 31 грудня 2008 року опівночі, 
у нього не було ані законних підстав для їхнього затримання, 
ані найменшої практичної можливості їх затримати, або зава-
дити владі Іраку увійти на базу та забрати їх звідти. Інші рі-
шення були не більш реалістичними. Великобританія не могла 
звільнити заявників, не порушуючи суверенітету Іраку і не за-
важаючи місцевій владі виконувати свої обов’язки рамках між-
народного права, що полягають в залученні до відповідальності 
осіб, обвинувачених у військових злочинах. Судити зацікавле-
них осіб у Сполученому Королівстві було неможливо, адже, 
для цього було б необхідно вивезти з Іраку двох його громадян, 
підозрюваних у скоєнні військових злочинів, чого британсь-
ка влада не могла б зробити, не підірвавши суверенітет краї-
ни, принаймні, не маючи її дозволу. Крім того, для екстрадиції 
була потрібна згода іракської влади. З цих причин, ця справа 
явно відрізняється від таких справ, як Серінг або Чахал (див. 
вище), де заявники хотіли залишитися на території договірної 
держави, що мала можливість вільно прийняти їх чи скасувати 
рішення, або видати їх назад. 
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3. Треті сторони

113. За оцінкою Комісії з питань рівності і прав людини, до 
юриспруденції Суду входить встановлення відповідності між 
державними зобов’язаннями з міжнародного права та практич-
ними зобов’язаннями за Конвенцією. Загалом, суд розглядає 
лише практичні зобов’язання за Конвенцією, відходячи вбік 
при розгляді конкуруючих зобов’язань або протиріч з міжна-
родним правом. вчи інакше конкуруючих зобов’язання за між-
народним правом. Велика Палата Суду нещодавно прийняла 
аналогічний підхід у випадку Каді і Аль-Баракат проти Ради 
Європейського союзу (спільні справи C-402/05 P і C-415/05 P). 

114. Крім того, зацікавлені сторони (пункт 6, вище) вважа-
ють, що, відповідно до принципів та юриспруденції впровад-
жених органами Конвенції і загальних принципів міжнарод-
ного звичаєвого права, закріплених в Віденської конвенції, 
зобов’язання, передбачені Європейською конвенцією з прав 
людини не здійснюється зазвичай шляхом інших міжнародно-
правових зобов’язань, у тому числі в рамках двосторонніх до-
говорів. Ключовими факторами, які треба брати до уваги, щоб 
вирішити очевидний конфлікт зобов’язань, будуть наступні: 
1) форма правового документа про який йде мова, 2) ступінь 
сумісності обов’язку, який, начебто, конфлікт з Конвенцією, 
(наприклад, у цьому випадку це договір, що передбачає переда-
чу компетенції), чи пропонує він захист, еквівалентний правам, 
гарантованим Конвенцією, і 3) характер прав, гарантованих 
Конвенцією в даному випадку. Конвенція являє собою бага-
тосторонній договір з викладенням зобов’язань щодо захисту 
прав людини erga omnes. Держава, яка підписує з державою, 
що не є частиною Конвенції, договір, що з нею конфліктує, 
все одно матиме юридичні зобов’язання щодо інших держав — 
учасниць Конвенції. Судова практика Конвенції, особливо у 
випадках екстрадиції, показує, що інші договори не знімають 
зобов’язання, передбачені цим документом. У ряді справ суд 
розглянув договори, що передбачають передачу повноважень 
міжнародним організаціям і прийшов до висновку, що подібні 
передачі, як правило, прийнятні за умови, що права, гарантовані 
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Конвенцією, продовжують підтримуватись таким чином, щоб 
забезпечити принаймні еквівалентний Конвенції захист. За 
словами учасників, аналогічні принципи повинні застосовува-
тися до подальших міжнародних зобов’язань держав договору, 
виданих у вигляді договору або іншого джерела, що передбача-
ють сумісну діяльність або співробітництво з іншою державою 
яка має значення для захисту прав, гарантованих Конвенцією, 
які підпадають під юрисдикцію держави договору. 

B. Оцінка суду

1. Загальні принципи

a. Протокол № 13 Конвенції та скасування смертної кари
115. Суд приймає за відправну точку характері право не бути 

підданим смертній карі. У судових стратах органи державної 
влади цілеспрямовано і навмисно забирають життя людини. 
Незалежно від використовуваного методу, позбавлення життя 
передбачає певний ступінь фізичного болю. Більше того, те, що 
засуджений знає, що держава спричинить його смерть, немину-
че повинно порушити в ньому інтенсивні психологічні страж-
дання. Держави — члени Ради Європи визнали, що винесення 
і виконання смертної кари є запереченням основних прав лю-
дини. У преамбулі Протоколу № 13 держави договору «пере-
конані, що право кожної людини на життя є основоположною 
цінністю в демократичному суспільстві і що скасування смерт-
ної кари становить суть від суті захисту цього права та цілкови-
того визнання гідності, притаманної всім людям».

116. Шістдесят років тому, коли Конвенція була розроблена, 
вважалось, що смертна кара не суперечить міжнародним нор-
мам. Тож було передбачено, що це є своєрідним виключенням 
з права на життя, передбаченим п. 1 статті 2 «Нікого не може 
бути умисно позбавлено життя інакше ніж на виконання смер-
тного вироку суду, винесеного після визнання його винним у 
вчиненні злочину, за який закон передбачає таке покарання». 
Однак, як зазначено в пояснювальній доповіді до Протоколу 
№ 13, надалі відбувся перехід до повного скасування де-фак-
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то і де-юре смертної кари країнами — членами Ради Європи 
(пункт 95 вище, див. також пункт 96 вище). Протокол 6 до 
Конвенції, що скасовує смертну кару, за винятком «дій, вчине-
них під час війни або неминучої загрози війни», був відкритий 
для підписання 28 квітня 1983 року і вступив в силу 1 берез-
ня 1985 року. Після відкриття для підписання Протоколу № 6, 
Парламентська Асамблея Ради Європи встановила практику, 
відповідно до якої держави, що бажають вступити до Ради Єв-
ропи, повинні негайно впровадити мораторій на смертну кару, 
щоб виключити смертну кару з національного законодавства, а 
також підписати і ратифікувати Протокол № 6. Всі члени Ради 
Європи на сьогодні підписали протокол, і всі, крім Росії, ра-
тифікували його. 

117. У жовтні 1997 року голови держав і урядів Ради Євро-
пи закликали до «скасування смертної кари» (пункт 95 вище). 
В резолюції, прийнятій на II Європейській міністерській кон-
ференції з прав людини, яка відбулася 3 та 4 листопада 2000 
року, Комітетом міністрів було запропоновано «розглянути 
можливість розробки нового протоколу до Конвенції, виклю-
чаючи можливість збереження смертної кари за дії, вчинені 
під час війни або неминучої загрози війни». Протокол № 13, 
який скасовує смертну кару за будь-яких обставин, було від-
крито для підписання 3 травня 2002 року і він набув чинності 
1 липня 2003 року. На момент розгляду даної справи, він був 
ратифікований 42 державами-членами і підписаний, але ще не 
ратифікований трьома країнами (Вірменія, Латвія і Польща). 
Азербайджан і Росія єдині не підписали його. Великобританія, 
у свою чергу, підписала 3 травня 2002 року і ратифікувала 
10 жовтня 2003 року, отже для цієї держави Протокол вступив 
у силу 1 лютого 2004 року. 

118. Суд вважає, що для держав, пов’язаних цим протоко-
лом, право не бути підданим смертній карі, гарантоване стат-
тею 1, яка не допускає виключень і застосовується у всіх об-
ставинах, є рівним з правами, гарантованими статтями 2 і 3 
Конвенції, фундаментальним правом, яке закріплює одну з 
основних цінностей демократичних суспільств, що становлять 
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Раду Європи. Як таке, воно повинне бути точно витлумачене 
(див., mutatis mutandis, Серінг, вищезг.,§ 88, і Мак-Канн та інші 
проти Сполученого Королівства, рішення від 27 вересня 1995 р., 
§ 147, Серія А 324). 

b.  Вплив підписання та ратифікації Протоколу № 13 
на тлумачення статей 2 та 3 Конвенції

119. У справі Окалана (див. вище), Суд розглянув це пи-
тання, щоб дізнатись, чи може практика держав договору під-
твердити їхню згоду на скасування винятків, передбачених 
пунктом 1 статті 2, що дозволяє смертну кару за певних умов. 
Посилаючись на пункт 103 справи Серінг (див. вище), він за-
явив, що якби можна було тлумачити статтю 2, як ту, що до-
пускає смертну кару, було б неможливо констатувати, що роз-
діл 3 включає в себе загальну заборону смертної кари, бо так, 
простою мовою, пункт 1 стаття 2, буде зведена до нуля. З цього 
приводу, Велика Палата погодилася з палатою, що міркувала 
таким чином:

«...Суд повторює, що ми не повинні випустити з уваги специфі-
ку договору про колективну гарантію прав людини, що випливає 
з Конвенції, і що вона не може бути витлумачена порожньо. Слід 
надалі тлумачити її так, щоб вона могла бути сумісною з іншими 
нормами міжнародного права, невід’ємною частиною якого вона 
є (див., mutatis mutandis, справи Аль-Адсані проти Сполученого 
Королівства [GC], № 35763 / 97, § 55, ЄСПЛ 2001-XI, і Лойзіду 
проти Туреччини від 18 грудня 1996 р., Reports 1996-VI, с. 2231, 
§ 43). Тим не менш, Суд повинен спочатку розглянути питання 
тлумачення та застосування положень Конвенції, які піднімають-
ся в цьому випадку. 

... Він нагадує, у справі Серінг проти Сполученого Королівства, 
було прийнято, що усталена практика в державах-членах може 
привести до зміни Конвенції. У цьому випадку Суд постановив, 
що подальша практика загального скасування смертної кари у 
національній кримінальній політиці може відображати згоду де-
ржав договору скасувати виняток, зазначений у Статті 2 § 1, так, 
щоб видалити явні обмеження можливостей тлумачення статті 3 
у розвитку (див. вище, § 103). Тим не менш, було встановлено, 
що Протокол № 6 показав, що сторони договору, щоб створити 
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зобов’язання скасувати смертну кару в мирний час, хотіли діяти 
звичайним методом, через поправки, і, що важливіше, за допомо-
гою додаткового документу, що дозволяє кожній державі вибира-
ти час, щоб приєднатись до подібного зобов’язання. Суд прийшов 
до висновку, що не може бути витлумачено, що стаття 3 в цілому 
забороняє смертну кару (там же, § § 103–104). 

...Апелянт заперечує позицію, прийняту судом у справі Серінг. 
Він стверджує, що ці міркування мають вади, адже протокол № 6 
є лише одним з засобів, шляхом яких може оцінюватись прак-
тика держав може бути виміряна і ясно, що всі держави—  члени 
Ради Європи, де-факто або де-юре скасували смертну кару за всі 
злочини і за будь-яких обставин. Він стверджує, що з точки зору 
доктрини, немає нічого суперечливого в тому, що держави скасо-
вують смертну кару одночасно, слідуючи практиці, що відміняє 
право, вказане в другому реченні статті 2 § 1 і офіційно визнавши 
цей процес шляхом ратифікації Протоколу № 6.

...Суд повторює, що Конвенція є документом, що жваво під-
дається тлумаченню у світлі нинішніх умовах життя, а зростаючий 
рівень вимог щодо захисту прав людини та основних свобод, від-
повідно і неминуче вимагає більшої твердості в оцінці порушень 
фундаментальних цінностей демократичного суспільства (спра-
ва Селмуні проти Франції від 28 липня 1999 р., рішення 1999-V, 
§ 101). 

...Він підтверджує, що при визначенні того, чи слід розглядати 
певне поводження або покарання як нелюдське або принижуюче 
гідність згідно статті 3, на нього не можуть не впливати розвиток 
і стандарти, зазвичай прийняті в кримінально-правовій політиці 
держав—членів Ради Європи в цій області (справа Серінга цит. 
вище, стор 40, § 102). Крім того, концепції нелюдського поводжен-
ня, та такого, що принижує гідність, значно змінилися з моменту 
вступу в силу Конвенції в 1950 році і після рішення, яке Суд виніс 
по справі Серінга в 1989 році.

...Крім того, Суд зазначає, що правовий режим смертної кари в 
значній мірі змінився, відколи він виніс рішення по справі Серін-
га. Від скасування де-факто в двадцяти двох державах договору, 
констатованого у цій справі у 1989 році, перейшли до скасування 
де-юре в сорока трьох з сорока чотирьох держав договору, — в тому 
числі, нещодавно, у державі-відповідачі, — і мораторію в останній 
країні, яка ще не скасувала страту, а саме — в Росії. Ця практично 
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повна відмова від смертної кари в мирний час в Європі знаходить 
відображення у підписанні Протоколу № 6 для всіх держав-членів 
та ратифікації цього протоколу сорок одною з них, за виключен-
ням Туреччини, Вірменії та Росії. Також вона відображена в полі-
тиці Ради Європи, яка вимагає від нових держав-членів для вступу 
до організації взяти на себе зобов’язання скасувати смертну кару. 
Завдяки цьому розвитку, території, що знаходяться під юрисдик-
цією держав — членів Ради Європи, тепер стали зоною, вільною 
від смертної кари.

... Цілком можна вважати, що ця тенденція відображає згоду 
держав договору скасувати або принаймні змінити друге речення 
статті 2 § 1, особливо якщо взяти до уваги, що всі держави дого-
вору підписали Протокол № 6 і лише сорок одна його ратифікува-
ла. Можна тільки гадати, чи варто чекати ратифікації Протоколу 
№ 6 від трьох інших держав-членів перш ніж зробити висновок, 
що виключення для смертної кари відповідно до статті 2 § 1 було 
значно змінене. Враховуючи поєднання всіх цих елементів, можна 
сказати, що смертна кара в мирний час стала вважатись неприй-
нятною формою покарання ... більше не дозволеною статтею 2».
Велика Палата, яка в свою чергу, заключила, що смертна 

кара в мирний час стала неприйнятною формою покарання, так 
розглянула питання про смертну кару за будь-яких обставин: 

«164. Суд зазначає, що з відкриттям для підписання Протоколу 
№ 13, що стосується скасування смертної кари за будь-яких об-
ставин, держави договору вирішили продовжувати свою політику 
скасування смертної кари в звичайному порядку, тобто шляхом 
внесення поправок до тексту Конвенції. На дату цього рішення, 
три держави-  члени не підписали протокол, і шістнадцять держав 
ще не ратифікували. Проте, останній крок до повного скасування 
смертної кари за будь-яких обставин — тобто, як в мирний, так і 
у воєнний час, — можна розглядати як підтвердження тенденції 
скасування, яку зараз впроваджують держави договору. Це не 
обов’язково суперечить положенню, згідно з яким до Статті 2 були 
внесені поправки, що дозволяють смертну кару в мирний час.

165. На цей час, те, що досі є певна кількість держав, які не під-
писали або не ратифікували Протокол № 13, може перешкодити 
Суду констатувати, що держави договору мають усталену практи-
ку розгляду смертної кари як нелюдського і такого, що принижує 
гідність, поводження, що суперечить статті 3 Конвенції, врахову-
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ючи той факт, що це положення не допускає будь-яких відступів, 
навіть під час війни. Однак, як і палати, Велика Палата не вважає 
за потрібне виносити остаточне рішення з цих питань, бо, з на-
ступних причин, це буде суперечити Конвенції, хоча стаття 2 мала 
б тлумачитися як досі дозволяюча смертну кару, впровадження 
такого вироку — питання несправедливого суду.»
120. Таким чином, у справі Окалана, Велика Палата не 

виключила можливості того, що стаття 2 вже змінена таким 
чином, не становить більше винятку, дозволяючи смертну кару. 
Більше того, як зазначалося вище, ситуація знову змінилася 
з тих пір: всі держави-члени, крім двох вже підписали Прото-
кол № 13, а серед тих, хто його підписав, всі, крім трьох його 
ратифікували. Ці дані, в поєднанні з послідовною практикою 
держав, які дотримуються мораторію на смертну кару, мають 
тенденцію до демонстрації того, що стаття 2 забороняє смертну 
кару за будь-яких обставин. У зв’язку з цим, Суд вважає, що 
формулювання другого речення статті 2 § 1 більше не дозволяє 
тлумачити слова «нелюдське чи принижуюче гідність покаран-
ня або поводження» у статті 3, як пов’язані зі смертною карою 
(Серінг, див. вище, §§ 102—104).

121. За практикою Суду, погне поводження має досягти 
мінімального рівня жорстокості, щоб підпадати під дію стат-
ті 3. Оцінка цього мінімуму залежить від усіх обставин справи, 
у тому числі тривалості поводження, його фізичних та психіч-
них наслідків, та, іноді, статі, віку та стану здоров’я жертви. 
Суд встановив, що поводження було «нелюдяним», тому що 
було навмисним, застосовувалось впродовж декількох годин 
і викликало або тілесні ушкодження, або інтенсивні фізичні 
чи душевні страждання. Він також вважає, що воно було «та-
ким, що принижує гідність» тому, що мало на меті викликати 
у жертв почуття страху, тривоги та неповноцінності, здатні 
принизити і образити їх. При розгляді того, чи поводження або 
покарання є «таким, що принижує гідність» за змістом статті 
3 Конвенції, Суд розгляне питання про те чи метою було при-
низити і образити зацікавлених і чи, зважаючи на наслідки, те, 
що сталося з особою, несумісно зі статтею 3. Відсутність такої 
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мети не може, однак, виключити визнання порушення статті 3. 
Щоб покарання або поводження, з яким воно пов’язане, могли 
бути класифіковані як «нелюдські» або «ті, що принижують 
гідність», страждання або приниження повинні у будь-якому 
випадку виходити за рамки неминучого елементу тієї чи іншої 
форми законного поводження чи покарання (див. А. та інші 
проти Сполученого Королівства [GC], № 3455/05, § 127, ЄСПЛ 
2009 —..., з посиланнями в них).

122. Стаття 3, яка забороняє тортури і нелюдське чи при-
нижуюче гідність поводження або покарання, втілює одну 
з фундаментальних цінностей демократичного суспільства. 
Вона не передбачає обмежень, і вона не має жодних відступів 
у відповідності зі статтею 15, навіть у разі надзвичайної ситуа-
ції, яка загрожує життю нації. Заборона тортур та нелюдського 
або такого, що принижує гідність, поводження чи покарання 
є абсолютною, незалежно від дій людини, якої це стосується, 
характеру пред’явленого обвинувачення, щоб заявник не має 
значення для розгляду, природа правопорушення недоречна 
для розгляду з точки зору Стаття 3 (Сааді проти Італії [GC], 
№ 37201/06, § 127, ЄСПЛ 2008 -...).

c.  Відповідальність держави за призначення та виконання 
смертної карти в іншій державі з точки зору Конвенції 

123. Суд зазначає, що висилка договірною державою лю-
дини може поставити питання відповідно до статті 3 і, отже, 
спричинити за собою відповідальність держави відповідно до 
Конвенції, якщо є серйозні підстави вважати, що зацікавленій 
особі, у разі висилки в країну, буде загрожувати реальна не-
безпека стати жертвою поводження, що суперечить статті 3. 
У цьому випадку, стаття 3 передбачає зобов’язання не виси-
лати особу в цю країну (Сааді проти Італії, § 125). Крім того, 
стаття 2 Конвенції та стаття 1 Протоколу № 13 забороняють 
екстрадицію і депортацію до іншої держави, якщо є серйоз-
ні підстави вважати, що зацікавленій особі у країні призна-
чення загрожує реальна небезпека зазнати смертної кари 
(див. Хакізімана проти Швеції (déc), № 37913/05, 27 березня 
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2008 року, mutatis mutandis, Серінг, § 111, С.Р. проти Швеції 
(déc), № 62806/00, 23 квітня 2002 року, Ісмаїлі проти Німеч-
чини (déc), № 58128/00, 15 березня 2001року, Бадер і Канбор, 
цит., § 42, і Кабулов проти України, № 41015 / 04, § 99, 19 лис-
топада 2009 року). 

124. У таких випадках Суд покликаний, оцінити ситуацію 
в країні призначення, з точки зору вимог цих статей. Тим не 
менш, йдеться не про створення або доведення відповідаль-
ність цієї країни в рамках загального міжнародного права за 
Конвенцією або іншим чином. По мірі існування або можли-
вого існування відповідальності в області дії Конвенції, тобто, 
у державі договору, що керує дією, яка може мати за результат 
піддавання людині ризикузабороненого жорстокого поводжен-
ня (Сааді проти Італії, цит., § 126).

125. Щоб переконатися в існуванні ризику поганого повод-
ження, Суд має розглянути можливі наслідки повернення за-
явника до країни призначення, з урахуванням загальної ситуа-
ції в ній та обставин справи зацікавленої сторони (Сааді проти 
Італії, § 130). При цьому, він повинен звернутися в першу чер-
гу до обставин, які держава, про яку йде мова, знала, або повин-
на була знати в момент висилки (Сааді проти Італії, § 133). 
Проте, коли депортація чи переміщення сталися під час роз-
гляду судом, ніщо не заважає брати до уваги подальшу інфор-
мацію (див. Вілвараджа та інші проти Сполученого Королівс-
тва, рішення від 30 жовтня 1991 року, § 107-2, Серія А, № 215, 
Маматкулов і Аскаров проти Туреччини [GC], №№ 46827/99 і 
46951/99, § 69, ЄСПЛ 2005-I, і, mutatis mutandis, А. та інші, див. 
вище, § 177). 

d.  Міра, в якій конфліктні міжнародні зобов’язання 
змінюють відповідальність стосовно Конвенції 

126. Уряд стверджує, що міжнародне право зобов’язує його 
передати заявників владі Іраку. У зв’язку з цим Суд повторює, 
що Конвенція повинна тлумачитися в світлі правил Віденської 
Конвенції 1969 року про право міжнародних договорів, стат-
тя 31 § 3 якої показує, що вона повинна враховувати «будь-
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які відповідні норми міжнародного права, що застосовуються 
у відносинах між сторонами». У більш загальному плані, Суд 
повторює, що принципи, що лежать в Конвенції, не повинні 
тлумачитися і застосовуватися абстрактно. Конвенція повин-
на, по можливості, бути витлумачена таким чином, щоб бути 
сумісною з іншими нормами міжнародного права, частиною 
якого вона є (див. Аль-Адсані проти Сполученого Королівства 
[GC], № 35763/97, § 55 , ЄСПЛ 2001-XI, і Банковіч, див. вище, 
§ § 55–57). Суд також давно визнав важливість міжнарод-
ного співробітництва (Аль-Адсані, § 54, і Босфор, § 150, див. 
вище). 

127. Крім того, необхідно брати до уваги унікальний харак-
тер Конвенції, договору про колективну гарантію прав людини 
та основних свобод. В її інтерпретації слід керуватися тим, що 
ціль і мета Конвенції як інструменту захисту людей, полягають 
в розумінні і застосуванні її положень шляхом конкретних та 
ефективних вимог (см., зокрема Серінг, § 87, Лойзіду проти Ту-
реччини (попередні заперечення), § 72, і Мак-Канн та інші, див. 
вище, § 146). 

128. Зрозуміло, що Договірні Сторони несуть відповідаль-
ність відповідно до статті 1 Конвенції, за всі дії і упущення своїх 
органів, що постають з внутрішнього закону, або з необхідності 
дотримання міжнародно-правових зобов’язань. Стаття 1 не ро-
бить жодних виключень щодо норм чи заходів і не виключає 
жодної частини «юрисдикції» сторін договору, що входять до 
Конвенції (Босфор, § 153). Держава продовжує нести відпові-
дальність, відповідно до Конвенції, за зобов’язання, взяті у до-
говорах, заключених після набуття чинності Конвенцією (Бос-
фор, § 154, з посиланнями). Наприклад, в справі Серінг (див. 
вище), було встановлено, що зобов’язання за статтею 3 Конвен-
ції не видавати втікача іншій державі, якщо є серйозні підстави 
вважати, що для нього є небезпека застосування тортур та жор-
стокого, нелюдського або такого, що принижує гідність, повод-
ження чи покарання, переважають зобов’язання Сполученого 
Королівства за договором про екстрадицію, який він підписав 
зі Сполученими Штатами в 1972 році.
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2. Застосування подібних принципів до даної справи

129. Суд нагадує, що перший заявник був заарештований 
солдатами британського контингенту багатонаціональних сил 
30 квітня 2003 року, а другий заявник — 21 листопада 2003 року. 
Вони були поміщені в центри у віданні Сполученого Королівс-
тва, в якості осіб, інтернованих з міркувань безпеки. Незаба-
ром після цього британська влада почала розслідування їхнь-
ої участь у вбивстві сержанта Каллінгворта і сапера Оллсопа 
(пункти 40—43 вище).

130. 28 червня 2004 року, окупація Іраку закінчилася. У серп-
ні 2004 року смертна кара була відновлена   згідно Кримінально-
го кодексу Іраку за кілька видів злочинів, включаючи вбивства 
(див. пункт 23 вище).

131. 16 грудня 2005 року, британська влада передала спра-
ви заявників іракському суду (див. пункт 45 вище). 18 трав-
ня 2006 року, кримінальний суд Басри дозволив надалі утри-
мувати їх під вартою британськими військами, а 21 травня 
2006 року, британська влада вирішили змінити їхній статус, 
щоб вони увійшли в категорію «кримінальних ув’язнених 
«(пункт 46 вище). Станом на 27 грудня 2007 року ССІ вима-
гав видати йому заявників для відповіді на звинувачення у 
діях, що караються стратою (див. пункт 48 вище). 31 грудня 
2008 року, британська влада передала заявників поліції Іраку 
(пункт 80 вище)

132. Розгляд справи заявників ССІ розпочався 11 травня 
2009 року. Вони спочатку були звинувачені у вбивстві двох 
британських солдатів, коли стало ясно, що вони здалися. Мак-
симальним покаранням, передбаченим за цей злочин, була 
смертна кара. 21 липня 2009 року, після закриття доказів, зви-
нувачення проти заявників були спочатку вилучені, а потім 
замінені на звинувачення у злочині, що не карається смертю. 
Через тиждень було додано ще одне звинувачення. Воно міс-
тило діяння, які можуть, у принципі, підлягати смертної кари. 
У січні 2010 року Касаційний суд ухвалив рішення про переда-
чу справи для відновлення розслідування та нового судового 
розгляду (див. пункти 82–89 вище).
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133. Суд зазначив, що Дивізійний суд та Апеляційний суд за-
ключили, незадовго до видачі заявників іракській владі, що були 
очевидні й серйозні підстави вважати, що зацікавленим особам 
загрожує бути засудженими до смерті і страченими (пункти 60 
і 70 вище). До цього висновку вони прийшли, беручи до уваги 
те, що смертна кара була одним з покарань, що призначались 
за ті злочини, в яких були звинувачені заявники, і такі деталі, 
як те, що осіб, засуджені за такі правопорушення, засуджували 
до смертної кари, що іракська влада не дала жодних гарантій, 
що смертна кара не буде призначена в цьому випадку, та інші 
деталі, що показували ставлення Уряду — наприклад, лист ро-
дини однієї з жертв, де вони просять про поблажливість, не ви-
явився достатньо переконливим, щоб виключити такий ризик. 

134. Суд, розглянувши ці чинники, не бачить жодних при-
чин відхилятися від висновків національних судів з цього пи-
тання. Він також зазначає, що, незважаючи на додатковий лист, 
направлений ССІ британським урядом у липні 2009 року, в 
якому сім’я іншого вбитого солдата повідомляла суду, що вона 
більше не хоче смертної кари (пункт 86 вище), іракська влада 
не дала жодних гарантій у цьому відношенні. Справа заявни-
ків нещодавно була повернута для повторного розслідування, і 
результат процедури неможливо передбачити. За таких обста-
вин, Суд вважає, що ризик того, що заявників буде страчено, не 
повністю виключено 

135. Крім того, він вважає, що, враховуючи характер свід-
чень і звинувачень проти заявників, з серпня 2004 року, коли 
смертна кара була відновлена   в Іраку, існують серйозні під-
стави вважати, що вони в реальній небезпеці бути підданими 
смертній карі, якщо їх судитиме та визнає винними іракський 
суд. Насправді, протокол засідання Дільничного комітету пе-
регляду заходів інтернування (DIRC) від 27 липня 2004 року 
вказує, що британський міністр внутрішніх справ в той час вже 
був стурбований питанням смертної кари (див. пункт 44 вище). 
Інші засоби вираження стурбованості також відображені в 
протоколах від 31 серпня 2004 року, 31 січня 2005 і 3 травня 
2005 року. 
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136. Заявники також повинні були знати про цей ризик. Суд 
вважає, що, принаймні з травня 2006 року, коли іракські кримі-
нальні суди були визнані компетентними по даній справі, за-
явників охопив виправданий страх бути страченими. Резонно 
припустити, що страх спричиняв їхні інтенсивні психологічні 
страждання, протягом всього часу вони оскаржували перед 
іракським правосуддям передачу їхньої справи в ССІ (пара-
граф 47 вище ), і коли англійський суд відмовився відмінити 
їхню передачу іракській владі. Ці страждання, безсумнівно, по-
гіршилися до 31 грудня 2008 року, коли ризик став більш конк-
ретним, передача відбулась, і вони, безумовно, продовжуються 
і сьогодні.

137. Протокол № 13 набув чинності для Сполученого Ко-
ролівства 1 лютого 2004 року. Суд вважає, що, принаймні почи-
наючи з цієї дати, зобов’язання держави-відповідача відповід-
но до статті 2 Конвенції та статті 1 Протоколу № 13 наказували 
їй не вступати в будь-які угоди або домовленості відповідно 
до якого вона мала б затримувати осіб для притягнення їх до 
суду, в якому вони були б звинувачені в діяннях, які карають-
ся стратою, і не піддавати осіб, які перебувають під його юрис-
дикцією, інакшому реальному ризику бути засудженими до 
смерті і страченими. Він також вважає, що виправданий страх 
заявників бути страченими іракською владою в період з травня 
2006 по липень 2009 року мусив спричинити їм значні психічні 
страждання й піддавати їх таким стражданням, які вважаються 
нелюдяним поводженням за змістом статті 3 Конвенції. 

138. Уряд стверджує, що з огляду на добре встановлені при-
нципи міжнародного права, а також враховуючи, з одного боку, 
необхідність поваги суверенітету Іраку, а з другого те, що за-
явники були іракськими громадянами, затриманими на тери-
торії Іраку, коли іракський суд вимагав їхньої видачі, у нього 
не було вибору, окрім як здійснити її. У цьому зв’язку Суд по-
силається на свою правову практику, коротко викладену в пун-
ктах 126–128 вище: державам договору не дозволяється укла-
дати угоди з іншими державами, чиї положення знаходяться в 
суперечності з їх зобов’язаннями за Конвенцією. Цей принцип 



969

4. Рішення ЄСПЛ із застосування ст. 2 ЄКПЛ і коментар

є навіть більш сильним в цьому випадку, враховуючи абсолют-
ні і фундаментальне право людини не бути підданою смертній 
карі та серйозний і необоротний ризик заявників.

139. Внутрішні суди вважали себе пов’язаними принципами 
міжнародного права стосовно «дипломатичного притулку», та-
кими, які описані Апеляційним судом у справі R(B) (пункти 58, 
72 і 94 вище ) і були змушені зробити висновок, що обов’язок 
надання притулку екстериторіально може бути застосова-
ний тільки тоді, коли стало зрозуміло, що територіальна де-
ржава має намір піддати зацікавлену особу настільки жорс-
ткому поводженню, що це було б злочином проти людяності. 
Необов’язково у даному випадку Суд розглядає загальним 
чином принципи, подібні принципу «дипломатичного притул-
ку», або визначає, за яких умов видача особи дипломатични-
ми або консульськими посадовими особами держави договору 
зрештою може призвести до порушення Конвенції. Він просто 
відзначає в цьому зв’язку, що у своєму рішенні про прийнят-
ність справи В.М. проти Данії (№ 17392/90, рішення Комісії 
від 14 жовтня 1992 року, Рішення та Звіти 73, стор 193), Ко-
місія чітко визначила, не надавши докладних міркувань з цього 
приводу, принцип неприпустимості примусової видачі, показа-
ний у справі Серінг, який застосовується, якщо особи шукають 
притулку в посольстві однієї з держав договору, що виявився 
відкинутий.

140. У будь-якому випадку, Суд вважає, що обставини да-
ної справи ясно виділяються з ситуації «дипломатичного при-
тулку», з наступних причин. Дипломатичні і консульські при-
міщення мають особливий статус в міжнародному праві: коли 
держава встановлює дипломатичні місії, вона погоджується 
дотримуватися законів територіальної держави і не втруча-
тися у внутрішні справи цієї держави (Віденська Конвенція 
про дипломатичні зносини, стаття 41 § 1, пункт 93 вище), саме 
на таких умовах, в тому числі, територіальна держава погод-
жується на створення місії. Таким чином, якщо людина шукає 
притулку в посольстві, обов’язки даної держави до державі пе-
ребування, відомі і застосовуються ab initio (хоча можуть бути 
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й інші суперечливі зобов’язання, наприклад, за Конвенцією). 
У цьому випадку, однак, заявники не стали шукати притулку 
у британської влади, саме збройні сили держави-відповіда-
ча, введені в Ірак, зробили активні кроки, щоб привести їх у 
юрисдикцією Великобританії, заарештувати їх і затримати у 
центрах, керованих британцями (Аль-Саадун та Муфді про-
ти Сполученого Королівства (рішення), № 61498/08, §§ 84–89, 
30 червня 2009 року). За таких обставин, Суд вважає, що де-
ржава заявник була зобов’язана переконатись, що арешт і три-
мання під вартою зацікавлених осіб не призводять до порушен-
ня їхніх прав, гарантованих статтями 2 і 3 Конвенції та статею 1 
Протоколу № 13. 

141. Крім того, Уряд не переконав Суд, що для захисту прав 
заявників, гарантованих статтями 2 і 3 Конвенції та статтею 1 
Протоколу № 13, неодмінно треба було порушувати суверені-
тет Іраку. Незважаючи на стурбованість, висловлену на рівні 
міністрів у липні 2004 року, щодо ризик того, що заявники ри-
зикують бути засудженими до смертної кари, якщо їх судитиме 
іракський суд (див. пункт 44 вище), з доказів, представлених 
Суду, не видно, що була зроблена реальна спроба вести пере-
говори з іракською владою для уникнення такого результату. 
Згідно із заявою пана Уоткінса до Дивізійного суду та Апеля-
ційного суду (пункти 56 і 66 вище), британський уряд вважав, 
що в кінці 2008 року було б політично нерозважливо обгово-
рювати з іракським урядом питання про передачу заявників 
Великобританії або їхнього перебування у руках британських 
військ в Іраку після 31 грудня 2008 року. З протоколу засідання 
DIRC 28 вересня 2004 року схоже, що іракські прокурори самі 
«вагались щодо продовження, враховуючи потенційний вплив 
справи» (пункт 44 вище). Це могло б бути можливістю дійти 
згоди з іракським урядом у пошуках альтернативного рішення, 
за яким, наприклад, заявників судив би британський суд, або 
в Іраку, або у Великобританії. Здається, таке рішення не було 
коли-небудь запропоноване. 

142. Уряд погодився, що він не намагався під час перего-
ворів щодо британсько-іракського меморандуму в листопаді 
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2004 року або в інший час, отримати від іракської влади за-
певнення у тому, враховуючи зобов’язання, які Сполучене Ко-
ролівство має відповідно до вимог Конвенції і Протоколу № 13, 
жодна людина, передана з-під варти британські війська іраксь-
кій владі, не має бути піддана смертній карі. До того ж, він не 
зробив запиту у іракської влади, перш ніж прийняти рішення 
про передачу заявників територіальному суду, щодо надання 
обов’язкової у такому випадку гарантії, що зацікавлені особи 
не ризикують бути підданими смертній карі. Здавалося б, що 
перші спроби отримати помилування були зроблені лише піс-
ля того, як заявники подали до Дивізійного суду заяву про пе-
регляд судового рішення. Однак, після звернення до місцевого 
суду, потрібні гарантії отримані не були.

143. Кількома словами, Суд вважає, що в разі відсутності 
такого страхування, Сполучене Королівство не врахувало свої 
зобов’язання за статтями 2 і 3 Конвенції та статтею 1 Прото-
кол № 13, адже воно передало справи заявників під юрисдик-
цію іракських судів, видавши зацікавлених осіб територіальній 
владі, враховуючи, що протягом усього періоду, що розглядаєть-
ся, були серйозні підстави вважати, що вони будуть перебувати в 
реальній небезпеці бути засудженими на смерть та страченими.

144. У даний час ситуація з розглядом справи заявників у 
ССІ невизначена. Якщо вони продовжують стикатися з ре-
альною загрозою страти, а їхня справа була направлена   на 
відновлення розслідування, ми не можемо сьогодні сказати, 
чи будуть вони бути повторно засуджені за злочини, що кара-
ються смертною карою, визнані винними, засуджені до смерті і 
страчені. Що б не трапилося, в будь-якому разі, дії та бездіяль-
ність британської влади принаймні з травня 2006 року, піддали 
заявників страху бути страченими іракською владою. Суд вже 
сказав вище, що факт спричинених моральних страждань та-
кого характеру і інтенсивності рівносильний нелюдяному по-
водженню. Звідси випливає, що порушення статті 3 Конвенції 
мало місце. 

145. У цих умовах і в світлі вищевикладеного, Суд вважає за 
необхідне вирішити питання про те, чи було також порушення 
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прав заявників, гарантованих статтею 2 Конвенції та статті 1 
Протоколу № 13. 

II. ЗАЯВЛЕНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 6 КОНВЕНЦІЇ 

146. Заявники стверджували, що, коли вони були передані 
іракським властям, були серйозні підстави вважати, що пере-
дача піддає їх реальній небезпеці зазнати несправедливого су-
дового розгляду у ССІ, в порушення статті 6 § 1 Конвенції. Це 
положення говорить: 

« Кожен має право на … розгляд його справи ... безстороннім су-
дом ... який … встановить обґрунтованість будь-якого висунутого 
проти нього кримінального обвинувачення»
Уряд стверджує, що не було ніякого ризику несправедливо-

го судового розгляду.
147. Заявники стверджують, що судові розгляди в ССІ є 

предметом постійно гарячої критики численних неурядових 
та міжнародних організацій, які вважають, що цей суд не є не-
залежним і що, загалом, не задовольняє більшість основних 
міжнародних стандартів судового процесу. Вони посилають-
ся на доповіді Міжнародного центру перехідного правосуддя 
(Dujail: Trial and Error?, листопад 2006 року) Робочої групи 
з безпідставних затримань Ради з прав людини Генераль-
ної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй (повідомлення 
№ 31/2006 стосується судового розгляду і тримання під вар-
тою Саддама Хусейна) та Human Rights Watch (Отруєна чаша: 
Довідка Human Rights Watch щодо рішення іракського високого 
трибуналу у справі Дуджейлі, червень 2007 р.), а також заяви, 
зроблені експертами в національних судах (див. пункт 59 
вище). Виходячи з цих факторів, на їхню думку, зокрема, спів-
робітники ССІ та свідки, що постають перед ним, піддаються 
серйозній небезпеці, у тому числі, ризику бути вбитими, і що 
відповідачі не мають ефективного захисту через ризик для їх-
ніх адвокатів. За їхніми словами, в Іраку немає традиції не-
залежності судової влади, судді ССІ підлягають постійному 
політичному тиску, що пояснює 80% рівень засудження зви-
нувачуваних ССІ.
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148. Уряд стверджує, що не було реального ризику того, що 
аявники підлягають ризику відмови у правосудді. Він погодив-
ся з висновками Дивізійного суду та Апеляційного суду, які, на 
його думку, прийняли правильне рішення з урахуванням бага-
тьох останніх пунктів, які були представлені.. 

B. Оцінка Суду
149. У справі Маматкулов і Аскаров (див. вище, § § 90 і 91), 

Велика Палата підтвердила принцип, вперше викладений у 
справі Серінг (див. вище, § 113), згідно якого рішення про екс-
традицію рішення може виключно викликати проблеми від-
повідно до статті 6, якщо утікач страждає або може зіткнутися 
з кричущою відмовою в правосудді в запитуючої держави. Що 
стосується питань, пов’язаних зі статтею 3, Суд вважає, що, так 
як видача вже мала місце, він повинен переконатися в існуванні 
серйозної небезпеки порушення статті 6, в першу чергу стосов-
но обставин, про які держава договору знала, або повинна була 
знати в момент висилки, але ніщо не заважає брати до уваги 
наступні інформації (пункт 125 вище).

150. У цьому разі Суд приймає висновок національного суду, 
згідно якого на дату переведення ще не було встановлено, чи 
ризикують заявники, що розгляд їхньої справи ССІ буде вкрай 
несправедливим. Тепер, коли відбувся суд, жоден з представле-
них йому матеріалів не дозволяє йому ставити під питання це 
припущення. Таким чином, він не виявив порушення статті 6 
Конвенції.

III. ЗАЯВЛЕНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТЕЙ 13 І 34 КОНВЕНЦІЇ

151. Заявники стверджують, що передача їх владі Іраку в по-
рушення порядку, визначеного Судом у правилі 39 Регламенту 
Суду, мало наслідком порушення статті 34 Конвенції, що пере-
дбачає:

«Суд може приймати заяви від будь-якої особи, неурядової 
організації або групи осіб, які вважають себе потерпілими від до-
пущеного однією з Високих Договірних Сторін порушення прав, 
викладених у Конвенції або протоколах до неї. Високі Договірні 
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Сторони зобов’язуються не перешкоджати жодним чином ефек-
тивному здійсненню цього права». 
Крім того, беручи до уваги той факт, що в той час Палата 

лордів не мала можливості розглянути клопотання, така пе-
редача тягне за собою порушення фактичного права на отри-
мання належного правового захисту, гарантованого статтею 13 
Конвенції, яка проголошує наступне: 

«Кожен, чиї права та свободи …. 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.»
Уряд заперечує ці положення.

A. Заяви сторін
1. Заявники
152. Заявники стверджують, що наслідки їхньої передачі 

владі Іраку та порушення процедури, визначеної Судом, згід-
но статті 39 Регламенту є не стільки серйозними з точки зору 
їхнього права як на подання особистого клопотання, як права 
на отримання належного правового захисту. Рішення Європей-
ського суду з прав людини у справі «Паладі проти Молдови» 
(№ 39806, пункт 92, від 10 березня 2009) та рішення Міжна-
родного суду у справі «ЛаГранд» (рішення від 27 червня 2001, 
архів Міжнародного суду 2001), на які посилається Уряд, чіт-
ко визначили, що першочерговий обов’язок держави полягає в 
тому, щоб зробити все можливе в межах розумного для вико-
нання своїх тимчасових функцій. Тим не менш, Уряд визнав, 
що він жодного разу не намагався обговорити з владою Іраку 
можливість тримання заявників у британському пенітенціар-
ному центрі в Басрі впродовж кількох тижнів чи місяців, не-
обхідних для вирішення юридичних питань у цій справі. Крім 
того, вранці 31 грудня 2008 року, він не повідомив ні суд, ні 
представників заявників про те, що не збирається дотримува-
тись порядку, визначеного статтею 39. Суд, зокрема було про-
інформовано вже після передачі заявників іракській владі.

153. За словами заявників, Уряд точно знав, що Палата лор-
дів не працює в святкові дні наприкінці року, і що клопотання 
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та запит про надання правового захисту могли бути представ-
лені на розгляд лише 12 січня 2009. Уряд знав, що, передавши 
заявників владі Іраку до настання цієї дати, він, таким чином 
порушує їхнє на подання такого клопотання, а також право на 
отримання державного правового захисту. 

2. Уряд

154. Як і у справі «Паладі» (див. вище), Суд постановив, 
що державі-відповідачеві потрібно довести, що вона пору-
шила тимчасові заходи, визначені статтею 39, в силу якихось 
об’єктивних обставин. За словами уряду існування таких 
об’єктивних обставин слід розглядати в кожному окремому ви-
падку з точки зору закону і факті у справі. Як показує судова 
практика, Конвенцію слід інтерпретувати з точки зору різних 
принципів міжнародного права і узгоджувати з ними. Це сто-
сується й інтерпретації статті 34 Конвенції та статті 39 Регла-
менту. Насправді, пояснення постанови Суду у справі Мамат-
кулова (див. вище) щодо обов’язкового характеру тимчасових 
заходів, вказаних в статті 39, в основному ґрунтується на роз-
гляді інших джерел міжнародного права, наприклад, рішення 
Міжнародного суду у справі Лагранда (див.вище). Цитуючи 
у рішенні рядки зі справи Паладі, Міжнародний суд підкрес-
лив, що його наказ про застосування тимчасових заходів «не 
вимагає від США виконання повноважень, яких вони не ма-
ють», навіть якщо вони були зобов’язані вжити всіх доступних 
їм заходів для того, щоб М. Волтера Лагранда не стратили до 
винесення остаточного рішення. 

155. Так само в даному випадку тимчасові заходи, визначені 
статтею 39, не можна інтерпретувати як такі, що зобов’язують 
договірну сторону виконувати повноваження, якими вона не 
наділена, зокрема утримувати затриманих під вартою після 
півночі 31 грудня 2008. За словами уряду, заходи, передбачені 
статтею 39, не змушують договірну сторону порушувати закон 
чи зазіхати на суверенітет не договірних держав. Дана справа 
справді є дуже особливою: якщо припустити, що закони, про 
які йдеться мова, знаходяться під юрисдикцією Сполучено-
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го Королівства, то само по собі зрозуміло, що дані обставини 
є надзвичайними, оскільки йдеться про екстра територіальне 
застосування Конвенції (див. справа Банковича, пункт 74). 
Виключний характер справи проявляється зокрема в тому, що 
Сполучене Королівство діє або повинне діяти за межами своєї 
територі. Уряд, відомий довготривалою співпрацею з судом, 
особливо у відношенні дотримання положень статті 39, в дано-
му виявився безсилим, зокрема тому, що опинився на території 
іншої держави. Отже, єдиною причиною його відмови щодо до-
тримання цього положення в даному випадку наявність реаль-
них перешкод, що погіршують ситуацію.

156. Заяви третіх сторін, згідно з якими існування міжна-
родних обов’язків не звільняє від зобов’язання дотримуватись 
положень статті 39 (пункти 158—159 нижче) є недоречними. 
Дана справа не змушує вибирати між виконанням суперечли-
вих обов’язків, наприклад ставлячи державу перед вибором між 
прийняттям угоди А чи угоди Б; йдеться про набагато простішу 
проблему, яка третіх сторін не стосується, а саме неспромож-
ність уряду дотримуватись положень 39 статті, оскільки він 
не має для цього ані відповідних повноважень, ані можливості 
необхідних дій. З цієї точки зору, звинувачення, висунуте заяв-
никами, в тому, що уряд міг би зробити більше, не бере до уваги 
надзвичайно делікатний характер важливих переговорів, які 
відбувались в Іраку в той час (пункти 56 і 66 нижче).

157. Зрештою, оскільки скарга згідно статті 13, подана заяв-
никами на розгляд в Палату лордів лише 9 лютого 2009, прак-
тично в момент передачі, була необґрунтованою, жодної внут-
рішньої процедури проведено не було.

3. Треті сторони

158. Комісія у справах рівності і прав людини вважає, що в 
даному випадку заперечення, відповідно до чітких правил, на 
зразок справи Маматкулова (див. вище), згідно з якими не-
дотримання державою тимчасових положень тягне за собою 
порушення статті 34, є недоречними, навіть якщо не суперечить 
нормам міжнародного права. Відхилення такого заперечення 
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стосовно конфліктів між обов’язками в межах міжнародного 
права і обов’язками згідно Конвенції, а також висновок, що 
лежить в основі справи Маматкулова, стосовно необхідності 
реальної ефективності системи принципів Конвенції для заяв-
ників, знаходяться в юрисдикції суду. 

159. За словами третіх сторін (пункт 6 нижче), враховуючи 
завдання та важливість тимчасових заходів щодо захисту прав, 
гарантованих Конвенцією, обов’язок дотримуватись положень, 
визначених статтею 34, повинен виконуватись в строгому та 
послідовному порядку. Держави повинні робити все можливе 
в межах своєї компетенції для дотримання цих положень і не 
змінювати своїх власних суджень на користь судових рішень, 
щоб вирішити яким чином вони повинні їм відповідати. Вирок 
у справах Серінга та Маматкулова свідчить, що виконання 
міжнародного обов’язку не звільняє від дотримання тимчасо-
вих заходів.

B. Оцінка суду
1. Загальні принципи 

160. Тимчасові заходи згідно зі статтею 39 Регламенту за-
стосовуються в обмеженій кількості випадків. В дійсності, суд 
користується такою можливістю лише у випадках значного іс-
нування ризику нанесення непоправного збитку. Якщо у Кон-
венції немає спеціальних положень стосовно випадків застосу-
вання статті 39, клопотання найчастіше стосуються права на 
життя (стаття 2), права не піддаватись тортурам і нелюдському 
ставленню (стаття 3), і виключно права на повагу до особис-
того і сімейного життя (стаття 8) та інших прав, гарантованих 
Конвенцією (справа Маматкулова, пункт 104 нижче). В сис-
темі положень Конвенції, тимчасові заходи є принципово важ-
ливими для уникнення необоротних ситуацій, які перешкод-
жають винесенню справедливих рішень судом щодо клопотань, 
виключних випадків, гарантуванню практичної та успішної ре-
алізації прав, гарантованих вищезгаданою Конвенцією. Таким 
чином, з такої точки зору, невиконання державою-відповідачем 
тимчасових заходів ставить під загрозу ефективність права на 
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особистий правовий захист, гарантований статтею 34, а також 
офіційний обов’язок держави, згідно статті 1, захищати пра-
ва і свободи, проголошені Конвенцією (вищезгадана справа 
Маматкулова,пункт 125). 

161. Якщо договірні держави відмовляються вжити доціль-
них заходів у порядку, визначеному судом (вищезазначена 
справа Паладі, пункт 88), то вважається що вони порушили 
статтю 34. Розглядаючи скаргу згідно статті 34 стосовно не-
дотримання договірною державою тимчасових заходів, суд не 
буде переглядати доцільність рішення щодо застосування ви-
щезгаданих заходів. Урядові доведеться довести, що тимчасо-
вих положень було дотримано або, що у виключних випадках, 
виникла реальна перешкода, яка зашкодила їх виконанню, або, 
що вони вжили усіх передбачених дій, щоб здолати перешкоду 
та повідомити суд про дану ситуацію (вищезгадана справа Па-
ладі, пункт 92). 

2. Застосування вищезгаданих сил принципів у даній справі
162. Як зазначено вище, Суд повинен надати свою інтерпре-

тацію Конвенції, враховуючи те, що мета і завдання її, як інс-
трументу захисту людей, покликані пояснити і застосувати її 
принципи таким чином, щоб висунути конкретні та ефективні 
вимоги. Він вважає, що рішення про передачу справи заявни-
ків до судових установ Іраку в грудні 2005 та передача самих 
заявників місцевій владі Іраку 31грудня 2008 без найменшої 
впевненості в тому, що їх не буде засуджено до смертної кари, 
влада Великобританії поставила заявників під реальну загрозу 
страти. Суд також стверджує, що державам учасникам не доз-
воляється укладати договори та угоди з іншими державами, 
положення яких суперечать їхнім обов’язкам згідно з статтею 2 
і 3 Конвенції та статтею 1 Протоколу № 13. Суд переконався в 
тому, що уряд не передбачив інших реальних чи можливих за-
собів основних прав заявників. У такому випадку, проблема, а 
саме відсутність будь-якого іншого виходу, щоб не передавати 
заявників 31 грудня 2008, не порушуючи при цьому суверені-
тету Іраку, є необ’єктивною й існує лиш із суб’єктивної точки 
зору держави-відповідача. 



979

4. Рішення ЄСПЛ із застосування ст. 2 ЄКПЛ і коментар

163. Більш того, урядові не вдалося довести в суді той факт, 
що було вжито всіх доцільних заходів, і навіть щонайменшого 
заходу, щоб виконати положення згідно з статтею 39. Уряд не 
надав суду інформації, наприклад, хоч про найменші спроби 
пояснити ситуацію владі Іраку чи запропонувати якесь тимча-
сове вирішення проблеми, яке могло забезпечити гарантію 
прав заявників під час розгляду справи. 

164. Правда, починаючи з червня 2008, уряд вжив заходів по 
відношенню до влади Іраку, щоб спочатку повідомити голові 
ССІ про заходи, які дозволять, враховуючи права і політику 
Іраку, знизити ризик засудження заявників до смертної кари 
(пункт 50–54 вище), а потім у липні 2008, встановив зв’язок з 
прокурорами Іраку, а також попросив їх повідомити ССІ, що 
вони виступають проти смертної кари і, що жодна із сімей двох 
померлих солдатів не бажає, щоб застосовувалась такі санкції 
(пункт 50—54 вище). Можливо, але не доведено, що ці контак-
ти вплинули на рішення ССІ змінити звинувачення, висуну-
те проти заявників (пункт 86—88 вище) — суд не може на це 
розраховувати. Як би там не було, і як стверджують державні 
судові установи, заходи, вжиті урядом по відношенню до влади 
Іраку до передачі заявників 31 грудня 2008, не дають ні най-
меншої надійної гарантії, що смертна кара не буде застосова-
на; таким чином, зацікавлені особи підпадають під реальний 
ризик, оскільки Сполучене Королівство вирішило не вживати 
заходів, передбачених судом згідно з статтею 39. В 2009 році 
уряд доклав зусиль з метою переконати владу Іраку не засто-
совувати смертну кару лише після того, як заявники знаходи-
лись поза межами юрисдикції Великобританії, тобто тоді, коли 
британська влада втратила всі реальні й можливі повноважен-
ня, щоб гарантувати їх безпеку. Крім того, до цього дня вона не 
давала ніяких реальних гарантій того, що смертна кара не буде 
застосована, таким чином доля заявників залишалася невизна-
ченою. 

165. У результаті, суд вважає, що влада договірної держа-
ви не зробила всього можливого в межах своїх повноважень, 
щоб забезпечити виконання вказаних тимчасових заходів. Не 
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дотримавшись цих вказівок та передавши заявників за межі 
юрисдикції Британії, влада піддала заявників серйозному і не-
поправному ризику.

166. У своєму рішенні щодо прийнятності 30 червня 2009 ро-
ку (пункт 7 вище) суд спирався на питання про прийнятність 
скарги згідно з статтею 13. Проаналізувавши суть справи, суд 
дійшов до висновку, що, згідно із статтею 34, передача справ за-
явників іракському суду не є виправданою з об’єктивної точки 
зору. З тих самих причин, необґрунтована передача заявників 
владі Іраку абсолютно виключила можливість розгляду скарги 
Палатою лордів. Таким чином, суд визначив, що скарга, подана 
згідно з статтею 13 є прийнятною, і що держава-відповідач по-
рушила статті 13 і 14 Конвенції. 

IV. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 46 КОНВЕНЦІЇ

167. Стаття 46 Конвенції звучить наступним чином:
«1. Високі Договірні Сторони зобов’язуються виконувати ос-

таточні рішення Суду в будь-яких справах, у яких вони є сторо-
нами. 

2. Остаточне рішення Суду передається Комітетові Міністрів, 
який здійснює нагляд за його виконанням.».
168. Заявники просять суд наказати урядові прийняти вжи-

ти жених заходи, які можуть пом’якшити наслідки передання 
заявників владі Іраку. Зокрема, вони попросили дати розпоряд-
ження урядові зробити все можливе в межах своїх повноважень, 
щоб досягти дипломатичним шляхом негайного повернення за-
явників під юрисдикцію Сполученого Королівства. На додаток, 
або як альтернативу, вони просять суд розпорядитись, щоб уряд 
зробив все можливе в межах своїх повноважень для винесення 
справедливого рішення ССІ щодо заявників, забезпечення заяв-
никам можливості вільного зв’язку з англійськими адвокатами та 
уникнути засудження до смерті у разі доведення їх вини. Зокре-
ма, вони посилаються на вирок у справі Іласку (вищезазначений 
пункт 490), в якій суд дав розпорядження дер жаві-відповідачеві 
вжити всіх можливих заходів, щоб завершити незаконне триман-
ня під вартою заявників і домогтись їх негайного звільнення.
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169. Уряд стверджує, що в даній справі не може бути засто-
совано принцип restitutio in integrum (з лат. «відновлення по-
чаткового правового положення»). Підкреслюючи той факт, що 
заявники знаходяться в руках влади Іраку, уряд запевняє, що 
не має жодних засобів, щоб домогтись їх повернення британсь-
ким силам, а також жодних повноважень, щоб їх утримувати 
в Іраку, навіть якщо їх передадуть Сполученому Королівству. 
Особи, які вели переговори з владою Іраку до передачі заявни-
ків, стверджують, що тримання заявників владою Британії не 
передбачалось (пункти 56 і 66 вище). Після уважного вивчення 
і ретельного аналізу цих питань уряд визнає, що дипломатич-
ні заяви, необхідні для передачі заявників, можуть зашкодити 
двостороннім відносинам і бути неефективними. Він також 
вважає, що дуже несвоєчасно робити подібні заяви стосовно 
вільної і тривалої співпраці з британського уряду з урядом Іра-
ку, а зокрема із ССІ, щодо можливості заявників спілкуватись з 
Сполученим Королівством чи режиму роботи ССІ. 

170. Суд нагадує, що, оскільки було виявлено порушення, 
держава-відповідач зобов’язана на підставі закону виплатити 
зацікавленим особам призначені суми у вигляді справедливої 
компенсації, передбаченої статтею 41, але й, згідно з статтею 46, 
вибрати під наглядом Комітету міністрів загальні або індивіду-
альні в окремих випадках заходи в рамках внутрішнього пра-
вопорядку, щоб покласти край порушенням, констатованим у 
суді, та уникнути, наскільки це можливо, їхніх наслідків. Де-
ржава-відповідач, під наглядом Комітету міністрів, має право 
вільно обирати способи виконання свого правового обов’язку 
згідно з статтею 46 Конвенції, однак вони пвинні відповідати 
висновкам, що містяться в рішенні суду (див. справа Скоцарі і 
Джунта проти Італії, №39221/98 і 41963/98, пункт 249, ЄСПЛ 
02.2004, та вищезазначена справа Іласку, пункт 490).

171. У такому разі Суд констатував, що дії чи бездіяльність 
влади Британії завдали заявникам психічних страждань, викли-
каних страхом смертної кари, що представляє собою нелюдське 
ставлення згідно з статтею 3. Навіть, якщо результат судового 
процесу залишається невідомим, страждання продовжуються. 
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Суд вважає, що для виконання своїх обов’язків, передбачених 
статтею 3 Конвенції, Уряд повинен докласти зусиль, щоб як-
найшвидше покласти край стражданням заявників, вживши 
всіх можливих заходів для отримання гарантії, що уряд Іраку 
не буде застосовувати смертну кару. 

V. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНІЕНЦІЇ

172. Відповідно до статті 41 Конвенції, 
«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 не-
обхідності, надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію.» 

A. Моральна шкода
173. Заявники стверджують, що зазнали моральної шкоди, 

яка потребує значної компенсації, враховуючи основний ха-
рактер порушених прав та відмову Сполученого Королівства 
від виконання положень статті 39. Враховуючи відсутність 
подібних справ, для порівняння можна спиратись на розмір 
компенсацій, присуджених відповідно до статті 2, де держава 
несла відповідальність за загибель або сприяла цьому, заяв-
ники розраховують отримати право на компенсацію в розмірі 
приблизно 50 000 фунтів стерлінгів (GBP) кожному за ризик 
засудження до смертної кари, а також в розмірі 25 000 бри-
танських фунтів (GBP) за порушення статей 13 і 34. 

174. Уряд стверджує, що якщо суд виявить порушення, то 
цей факт сам по собі є достатнім справедливим відшкодуван-
ням. Він запевняє, що заявники не живуть ані в страху, ані у 
відчаї, посилаючись на доповідь генерального прево офіцера 
британської армії, відповідального за нагляд за британськими 
військовим центрами утримання, розташованими за кордоном 
(також див. пункт 61 вище), який зустрічався із затриманими у 
в’язниці в м. Рустафа 24 квітня 2009 і зробив висновок, що вони 
мали здоровий вигляд. Більш того, компенсація буде зовсім не-
доречною, оскільки доставлені збитки виникли через ситуацію, 
в якій заявників було передано владі держави перебування з 
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метою розслідування та переслідування звинувачуваних у вій-
ськових злочинах згідно з міжнародним правом. У будь-якому 
разі, призначені суми є надмірними: у справах, на які посила-
ються заявники відносно цього йдеться про надання компенса-
ції близьким загиблих. 

175. Враховуючи ряд обставин даної справи, суд вважає, що 
сам факт констатування порушення статей 3, 13 і 14 та поло-
жень згідно з статтею 46 є достатньою справедливою компенса-
цією морального збитку, якого зазнали заявники.

B. Судові витрати
176. В якості компенсації судових витрат на розгляд їх кло-

потання, заявники вимагають суму в розмірі 48 131, 58 фун-
тів стерлінгів (GBP), з урахуванням ПДВ (податок на додану 
вартість, 15%). Ця сума включає 377 годин і 10 хвилин роботи 
їхніх адвокатів, з яких 189 годин і 24 хвилини — робота адво-
катів із погодинними ставками 180 та 130 фунтів стерлінгів для 
старшого і молодшого адвокатів відповідно, а також 20 годин 
роботи одного та 5 іншого Королівських адвокатів, і 162 години 
45 хвилин роботи трьох баристерів. 

177. Уряд визнає, що дане клопотання викликало ряд склад-
них питань. Незважаючи на це, він вважає, що використання 
заявниками групи адвокатів спричинило більшу затрату часу, а 
також, що залучення восьми різних адвокатів потребувало до-
даткових коштів і дублювання завдань. Згідно з урядом, 250 го-
дин роботи адвокатів було ю достатньо. Більш того, він вважає 
погодинну ставку в розмірі 350 фунтів стерлінгів надто висо-
кою, плата 250 стерлінгів за годину була б більш доцільною.

178. Враховуючи всю складні питань, піднятих в цій справі, 
та досвід в подібних справах, суд призначив заявникам ком-
пенсацію в розмірі 40 000 євро за судові витрати та будь-які 
податки, що можуть бути нараховані на цю суму. 

С. Відсотки за прострочування виплати відшкодувань
179. Суд вважає прийнятним призначити три відсотки за про-

строчування виплати відшкодувань, виходячи з розміру гранич-
ної позичкової ставки Європейського Центрального Банку.
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ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД

1. Одноголосно визнає скаргу прийнятною відповідно до 
статті 13 Конвенції;

2. Постановляє одноголосно, що мало місце порушення 
статті 3 Конвенції;

3. Постановляє одноголосно, що немає потреби з’ясовувати, 
чи було порушено статтю 2 Конвенції чи статтю 1 Прото-
колу № 13;

4. Постановляє одноголосно, що статтю 6 Конвенції пору-
шено не було;

5. Постановляє шістьма голосами проти одного, що мало 
місце порушення статей 13 та 34 Конвенції;

6. Постановляє одноголосно:
 (a) що констатування вищезазначених порушень саме 

собою представляє достатню справедливу сатисфакцію 
моральної шкоди, зазнаної заявниками;

 (b) держава-відповідач зобов’язана у встановлений час 
виплатити заявникам в сукупності 40000 євро (сорок ти-
сяч євро) відшкодування судових витрат з урахуванням 
будь-якого податку, який може бути стягнуто із зазначе-
них сум, що мають бути конвертованні в фунти стерлінги 
за курсом на день здійснення платежу; 

 (c) що після закінчення вищезазначеного тримісячного 
терміну і до повного розрахунку на зазначені суми на-
раховуватиметься простий відсоток у розмірі граничної 
кредитної ставки Європейського Центрального Банку 
протягом усього періоду прострочення плюс 3 відсотко-
вих пункти. 

Вчинено англійською мовою і повідомлено письмово 2 бе-
резня 2010 року згідно з пунктами 2 і 3 правила 77 Регламенту 
Суду.

 Лоренс Ерлі Лех Гарліцікі

 Секретар засідання Голова суду
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Відповідно до пункту 2 статті 45 Конвенції і пункту 2 статті 
74 Регламенту Суду до цього рішення додається особлива дум-
ка судді Братца.

ОКРЕМА ДУМКА СУДДІ БРАТЦА

Я погоджуюся із палатою щодо висновку про порушення в 
данному випадку статті 3 Конвенції і що, враховуючи цей вис-
новок, не виникає необхідності доводити існування порушень 
статті 2 Конвенції чи статті 1 Протоколу № 13. 

Дивізійний суд і апеляційний суд визнали, що враховуючи 
ряд фактів, є серйозні підстави вважати, що заявники перебу-
вали в реальній небезпеці бути засудженими на смерть і втра-
ченими у разі передачі Спеціальному суду Іраку (ССІ), беручи 
до уваги той факт, вони не отримали достатніх гарантій, що 
таке покарання не буде застосоване до них за злочини, в яких 
їх звинувачують. Це рішення в дійсності зазнало змін лише на 
практиці, звинувачення у вбивстві було замінено на звинува-
чення в діях, за які не засуджують до смерті, а також насправді 
лише у вересні 2009 ССІ відхилив усі звинувачення, висунуті 
в їх бік, за відсутністю доказів проти них. Суд вже сказав, що 
йому дозволялось перебувати в курсі інформації, що вийшла в 
світ після передачі або депортація осіб, оскільки вони можуть 
становити інтерес при підтвердженні чи спростуванні оцінки, 
винесеної договірною державою, а також обґрунтованості чи 
необґрунтованості страху заявників (справа Вілвараджа та 
інші проти Сполученого Королівства, рішення від 30 жовтня 
1991, серія А № 215, с. 37, пункт 107; arrêt du 30 octobre 1991, 
série A № 215, p. 37 § 107 ; Маматкулов та Азаров проти Туреч-
чини, № 4627/99 і 4651/99, 4 лютого 2005, пункт 69). Однак, 
оскільки відповідальність, покладена на договірну державу 
згідно з статтею 3, у справах такого роду полягає у виявленні 
осіб, що перебувають під загрозою жорстокого ставлення, тому 
щоб контролювати існування цього ризику, потрібно керува-
тись пріоритетом в умовах, що постраждала держава знає або 
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повинна знати в момент депортації. Більш того, як зазначено у 
вироку, розгляд справи заявників у будь-якому разі буде нена-
довго відкладено касаційним судом для повторного відкриття 
розслідування, а потім і нового процесу, наслідком чого став 
той факт, що ризик під яким вони перебували під час передачі 
не було остаточно ліквідовано.

Щоб дійти до висновку, що уряд порушив свої зобов’язання 
в даному випадку відповідно до статті 3, палата проаналізувала 
не лише обставини грудня 2008, коли заявників було передано 
владі Іраку, без найменшої гарантії, що їх не буде засуджено до 
смертної кари, а також дії та бездіяльність британських органів 
після їх арешту та тримання під вартою зацікавлених осіб з 
міркувань безпеки у 20003 та до передачі їхніх справ суду Іраку 
за відсутності необхідних гарантій. 

Повністю згоден з міркуванням, що ці обставини покладають 
відповідальність на уряд згідно з статтею 3. Спочатку заявники 
отримали статус «особи, інтерновані з міркувань безпеки», вони 
думали, що їх підозрюють в тому, що вони були лідерами партії 
Баас при колишньому режимі і організували злочини, скоєні 
членами режиму проти багатонаціональних миротворчих сил, 
і що їх звільнення становитиме велику загрозу безпеці. Так 
зазначалось у спеціальному розділі розслідування Королівсь-
кої військової поліції Сполученого Королівства, яка в кінці 
розслідування загибелі двох британських солдат, проведеного 
в період з березня 2003 до жовтня 2004 року, знайшла докази 
причетності заявників до смерті. У червні 2004 року окупація 
Іраку завершилась, а в серпні того самого року, у кримінально-
му кодексі Іраку було відновлено застосування смертної кари 
за деякі злочини, у тому числі вбивство. Як видно із доказів, 
представлених в Суді, зокрема протоколів Дивізійного комі-
тету з питань перегляду заходів інтернування (DIRC), проци-
тованих в пункті 44 рішення, між Сполученим королівством 
і владою Іраку відбувались важливі переговори, починаючи 
3 липня 2004 і до моменту офіційної передачі справ проти заяв-
ників старшому судді за розпорядженням ССІ у грудні 2005. Ці 
докази показали, що, принаймні спочатку, влада Іраку вагалась 
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чи притягати заявників до відповідальності, враховуючи по-
тенційні наслідки справи. У той же час британська влада була 
занепокоєна існуванням ризику, що заявників буде засуджено 
до смертної кари, якщо вони перебуватимуть під юрисдикцією 
Іраку. Це занепокоєння, зокрема, висловлене в протоколі від 
3 травня 2005, де зазначається про необхідність інструкцій 
«щодо гарантій, які можуть виявитись необхідними до переда-
чі справи до ЦКСІ», враховуючи, зокрема труднощі, пов’язані 
із ризиком застосування смертної кари». 

Здається, що, незважаючи на усвідомлення ризику застосу-
вання смертної кари до заячвників у разі їх передачі іракському 
суду та засудження за вбивство та можливість проведення пере-
говорів у той час, британська влада не доклала ні найменших зу-
силь, ані щоб знайти альтернативне вирішення проблеми у справі 
двох заявників без ризику застосування смертної кари, ані щоб 
отримати необхідні гарантії до моменту офіційної передачі їхніх 
справ іракському суду у грудні 2005. Зокрема, як вказано у рі-
шенні (пункт 141), Сполучене Королівство, незважаючи на свої 
обов’язки як договірної сторони згідно з Конвенцією та Прото-
колом № 13, навіть не спробувало отримати загальну гарантію, 
що після передачі осіб, що перебували під захистом британсь-
ких миротворчих сил, владі Іраку, вони не будуть засуджені до 
смертної кари, або виключну гарантію, що два заявники не пе-
ребувають під загрозою смертної кари у разі передачі їх справ 
під юрисдикцію Іраку. Насправді, перших заходів, щоб отримати 
таку гарантію, здається, було вжито в середині 2008 року, тоб-
то після передачі справ зацікавлених осіб та їх перекваліфікації 
британською владою у «»карну справу» в травні 2006, тоді ж 
ССІ було зроблено перший із багато численних вимог на пере-
дачу заявників, яка мала місце у грудні 2007. 

На мою точу зору, це можна вважати неспроможністю бри-
танської влади вжити необхідні заходи до передачі справ під-
судних під юрисдикцію Іраку — передачі, яка потягла за собою 
і передачу цих осіб під юрисдикцію Іраку у грудні 2008 — що є 
причиною порушень зобов’язань держави відповідно до стат-
ті 3 Конвенції. 
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У момент передачі заявників ситуація радикально змінилась. 
Строк дії мандату ООН, який дозволяв перебування багатона-
ціональних сил в Іраку, у тому числі і британських, завершився 
31 грудня 2008 року. Як стверджує апеляційний суд, після за-
вершення терміну дії мандату, «багатонаціональні миротворчі 
сили, увесь склад чи його частина, більше не мають, згідно з 
міжнародним правом, ані найменших повноважень, ані прав на 
подальше перебування в Іраку, лише строго та виключно за ви-
могою влади Іраку» (пункт 34) і, що «немає сумніву щодо того, 
що умови, на яких британським силам буде дозволено перебу-
вати в Іраку, не надаватимуть їх повноважень для продовжен-
ня тримання людей і навряд чи зобов’язуватимуть їх до цього» 
(пункт 35). А якщо й навпаки, влада Іраку була створена, щоб 
замінити британську і забрати під свою юрисдикцію усіх осіб, в 
тому числі затриманих (пункт 36). 

У висновку палата відхиляє аргумент уряду про те, що він 
не мав іншого вибору, починаючи з 31 грудня 2008, як дотрима-
тись суверенітету Іраку і передати заявників — вихідців з Іраку, 
затриманих на території Іраку за вимогою іракської влади. Вона 
посилається на свою судову практику, яка не передбачає, щоб 
договірні держави укладали угоди з іншими державами, якщо 
обов’язки сторін згідно з ними суперечать їхнім зобов’язанням 
згідно з Конвенцією, а обов’язок згідно із статтею 3 — не пере-
давати біженців іншим державам, якщо існують підстави вва-
жати, що їм загрожує поводження чи кара всупереч цій статті, 
переважає над усіма зобов’язаннями, що могли бути прийняти-
ми після в ступу в силу Конвенції. 

Я в жодному разі заперечую загальних положень, визначе-
них судовою практикою, однак я не впевнений, що їх необхідно 
застосовувати безпосередньо у даному випадку, коли обидва 
заявники були затримані на іноземній незалежній території 
контингентом багатонаціональних миротворчих сил, строк дії 
їхнього мандату на перебування на цій території вже завершив-
ся, і вони, таким чином, більше не мали повноважень чи змоги 
затримувати громадян іноземної суверенної держави або зму-
шувати їх покидати її територію. 
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Саме з таких міркувань я не погоджуюсь із висновком біль-
шості в палаті, які одностайно констатували порушення ста-
тей 13 та 34 Конвенції.

Загальні принципи застосування статті 34 були нещодавно 
викладені у висновку по справі Паладі (справа Паладі проти 
Молдови, №39806/05, від 10 березня 2009 року).Стаття 34 була 
б порушена у випадку, якщо договірна держава не зробила всьо-
го можливого в межах своїх повноважень, щоб дотриматись 
тимчасових положень, визначених Судом згідно з статтею 39 
Регламенту. Уряд повинен довести в Суді, що тимчасові поло-
жень було дотримано, що існували об’єктивні перешкоди, що 
заважали їх виконанню, а також, що він вжив усіх доцільних 
заходів, щоб здолати ці перешкоди та проінформувати Суд про 
ситуацію, що склалася. Існування таких «об’єктивних переш-
код» необхідно розглядати окремо для кожного випадку, вра-
ховуючи правові положення та обставини справи, дійсні в мо-
мент застосування статті 39, держава-відповідач не зобов’язана 
вживати заходів, що виходять за межі їхніх повноважень. 

На мою думку, обставини у даній справі можна вважати 
виключними. 22 грудня 2008 року заявники подали до Суду 
клопотання про тимчасові заходи, тобто за 9 днів до закінчен-
ня мандату Сполученого Королівства і через 3 дні після того, 
як Дивізійний суд виніс своє рішення щодо процедури судо-
вого контролю, згідно з якою заявники оскаржили законність 
їх передачі владі Іраку. Оскільки їхні справи були передані 
під юрисдикцію Іраку у грудні 2005 року, а у грудні 2007 ССІ 
вперше подав запит про їх передачу, заявники змогли вдати-
ся до процедури судового контролю лише у червні 2008. Така 
процедура звичайно ж є досить складною, але була проведена 
внутрішнім судом швидко: слухання перед Дивізійним судом 
тривало три дні з 18 по 20 листопада 2008 року, суд виніс рі-
шення, досить незрозуміле, через місяць. Звернення заявників 
до апеляційного суду було розглянуто на слуханні по справі 29 
та 30 грудня 2008, тобто менш, ніж через десять днів після його 
подання; судді відхилили клопотання на другий день слухан-
ня, коротко мотивуючи це своїм рішенням та зазначаючи, що 
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рішення загалом було дотримано. Як зазначено в пункті 67 да-
ного рішення, апеляційний суд одноголосно погоджувався, що, 
починаючи з 31 грудня 2008 року, Сполучене Королівство було 
абсолютно позбавлене будь-яких правових повноважень вчи-
няти будь-які дії, окрім тих, що відповідатимуть вимогам ССІ, 
чи протистояти діяльності іракської влади. Таким чином, апе-
ляційний суд скасував судову заборону на передачу заявників 
до 16:30 цього ж дня. Трохи згодом, після отримання інформа-
ції про це, Суд повідомив уряду про тимчасові заходи згідно 
з статтею 39 регламенту, де стверджувалось, що заявників не 
можна ані виселяти, ані передавати до нового розпорядження.

 Більшістю голосів палата заявила, що недотримання уря-
дом положень статті 39 регламенту є необґрунтованим з двох 
наступних причин. Палата вважає, що для дотримання тимча-
сових заходів не існувало ніяких «об’єктивних перешкод», 
а відсутність 31 грудня 2008 року будь-якого іншого можли-
вого рішення для дотримання суверенітету Іраку — це лише 
суб’єктивна думка держави-відповідача. В результаті, при-
йшли до висновку, що уряд не проінформував суд ні усі мож-
ливі вжиті заходи, ні про найменші, щоб докласти всіх зусиль 
для дотримання статті 39. Суд відзначив, що у цьому випадку 
уряд не проінформував суд про жодну спробу пояснити ситуа-
цію з іракською владою чи прийняти якесь тимчасове рішення 
з метою захисту прав заявників під час розгляду справи.

Жодне із цих тверджень мене не переконало. Перше — пи-
тання чи існували «об’єктивні перешкоди» у відношенні до ви-
конання тимчасових заходів, необхідно було з’ясовувати в мо-
мент застосування заходів, у даному випадку 30 грудня 2008. 
Як зазначив апеляційний суд, в цей час існувала правова ма-
теріальна перешкода для продовження тримання заявників та 
їх передачі владі Іраку. У контексті скарги відповідно до стат-
ті 3 Конвенції, той факт, що заявників можна було передати в 
грудні 2008 у повній безпеці, якби Сполучене Королівство от-
римало від іракської влади необхідні гарантії за чотири роки до 
цього, на мою думку, не має ніякого відношення до питань, що 
розглядаються в статті 34. Стосовно другого твердження, якщо 
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існують серйозні підстави вважати, що можна було отримати 
необхідні гарантії до передачі справи заявників під юрисдик-
цію Іраку, то невдалі заходи, вжиті після червня 2008 дають 
чітко зрозуміти, що не було жодної реальної перспективи от-
римати такі гарантії чи дійти до тимчасового рішення одразу 
після закінчення строку дії повноважень, як зазначив у своїх 
свідченнях перед дивізійним та апеляційним судами М. Вот-
кінс (пункти 56 і 66).

З цих причин, навіть якщо я погоджуся і з тим, що за даних 
обставин передача заявників порушує їхні права, гарантовані 
статтею 3, я наразі не бачу необхідності розглядати порушення 
статті 34 Конвенції.

 Скарга, подана відповідно до статті 13, як це слідує із пунк-
ту 165 рішення, в основному збігається із скаргою згідно з стат-
тею 34, оскільки заявники стверджують, що їх передача всу-
переч тимчасовим заходам унеможливлює розгляд клопотання 
Палатою лордів. Загалом із тих причин, що я вже зазначив, я 
наразі вважаю недоцільним обговорювати порушення статті 13 
в даному випадку.

Стосовно клопотання заявників згідно із статтею 16 Кон-
венції, я поділяю висновки палати і не можу нічого до цього 
додати.
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ 

СПРАВА
«ФІНОГЕНОВ Й ІНШІ ПРОТИ РОСІЇ»

( Заяви № 18299/03 та 27311/03)

РІШЕННЯ 

СТРАСБУРГ

20 грудня 2011 року

Це рішення Суду стане остаточним за обставин, передбаче-
них пунктом 2 статті 44 Конвенції. Текст рішення може підля-
гати редакційним правкам.
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У справі «Фіногенов та інші проти Росії»,
Європейський суд з прав людини (Перша секція), засідаючи 

Палатою у складі:
Ніна Ваїч (Nina Vajić] Голова, 
Анатолій Ковлер (Anatoly Kovler), 
Пеер Лоренцен (Peer Lorenzen), 
Елізабет Штайнер (Elisabeth Steiner), 
Ханлар Гаджиєв (Khanlar Hajiyev), 
Лінос-Александре Сіциліанос (Linos-Alexandre Sicilianos),
Ерік Мьозе (Erik Møse) судді,
Сьорен Нільсен (Søren Nielsen) , Секретар секції,
після наради за зачиненими дверима 9 листопада 2011 р.,
виносить таке рішення, яке було ухвалене того самого дня:

ПРОЦЕДУРА

1. Справу порушено за двома заявами (№ 18299/03 та 
27311/03), поданими проти Російської Федерації на підставі 
статті 34 Конвенції про захист прав людини і основоположних 
свобод (далі — Конвенція). 26 квітня 2003 року та 18 серпня 
2003 року, відповідно, п. Павлом Олексійовичем Фіногеновим 
та ще шістьома особами була подана перша заява, а пані Зоєю 
Павлівною Чернецовою та п’ятдесятьма шістьома особами 
(далі — заявники) була подана друга заява. Прізвища, імена та 
по батькові заявників перелічено у додатку (із незначними змі-
нами стосовно п. О. Матюхіна — див. пункт 204 нижче).

2. Інтереси заявників за першою заявою були представлені у 
Суді п. К. Москаленко та пані О. Михайловою, адвокатами, які 
здійснюють свою професійну діяльність у Москві. Інтереси за-
явників за другою заявою були представлені у Суді п. Труновим 
та п. Айвар, адвокатами, які здійснюють свою професійну діяль-
ність у Москві. В обох справах інтереси Держави-відповідача 
були представлені п. П. Лаптєвим та п. В. Мілинчук, колишніми 
представниками Російської Федерації у Європейському суді з 
прав людини, та, відповідно, п. Г. Матюшкіним, Представником 
Російської Федерації у Європейському суді з прав людини.
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3. Заявники за двома заявами стверджували, зокрема, 
що під час кризи, пов’язаної із захопленням заручників 
23–26 жовтня 2002 року, владою були перевищені службові 
повноваження, що призвело до загибелі їхніх родичів, яких 
терористи тримали у заручниках у Театральному центрі на 
Дубровці. Деякі із заявників були особисто серед заручників 
і в результаті дій спецслужб їхньому здоров’ю було нанесено 
серйозної шкоди і вони отримали психологічну травму. Заяв-
ники звинуватили владу у неспроможності так спланувати 
та провести рятувальну операцію, щоб мінімізувати ризики 
для заручників. Вони стверджували, що кримінальне розслі-
дування дій спецслужб було малоефективним, і заявники не 
мали ефективних засобів правового захисту, щоб оскаржити 
цей факт. Зрештою, заявники у справі «Чернецова та інші» 
скаржилися на ті труднощі, з якими їм довелося зіткнутися у 
ході цивільного провадження стосовно отримання компенса-
ції за шкоду, що була ними понесена.

4. Своїм рішенням від 18 березня 2010 року Суд проголо-
сив заяви прийнятими частково. Тієї ж дати Палата вирішила 
поєднати провадження у цих заявах (п. 1 правила 42 Регламен-
ту Суду).

5. Як заявники, так і Уряд кожен подали наступні письмові 
зауваження (п. 1 правила 59 Регламенту Суду) щодо конкрет-
них обставин справи та надали письмову відповідь один одно-
му з приводу таких зауважень.

ФАКТИ

I. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

6. Заявники за двома зазначеними справами, які перелічені 
у додатку, є родичами жертв захоплення заручників у Театраль-
ному центрі на Дубровці у жовтні 2002 року в Москві та / або 
особисто були серед заручників.

7. Сторони оспорюють фактичні обставини стосовно двох 
наведених вище справ. Їх подання можна викласти наступним 
чином.
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A. Захоплення заручників
8. Ввечері 23 жовтня 2002 року група терористів, учасни-

ків чеченського сепаратистського руху (більш ніж 40 осіб), під 
керівництвом п. Б., озброєних автоматичною зброєю та виб-
ухівкою, захопили у заручники глядачів Театрального центру 
на Дубровці в Москві (також відомий як театр «Норд-Ост», за 
назвою музичної комедії, яку там раніше виконували). Більш 
ніж дев’ятсот людей провели три дні під дулом пістолета в залі 
театру для глядачів. Крім того, в будівлі театру були встанов-
лені міни-пастки, а в залі серед заручників були розміщені 
вісімнадцять терористів-смертників. Інша група терористів 
зайняла підсобні приміщення театру.

9. У наступні дні кільком журналістам та громадським дія-
чам було дозволено ввійти до будівлі та вступити до діалогу з 
терористами. Терористи вимагали вивести російські війська з 
території Чечні та прямих переговорів із участю політичного 
керівництва федеральних органів влади та представників сепа-
ратистського руху. У результаті переговорів влада переконала 
терористів звільнити кількох заручників та прийняти їжу та 
питну воду для тих, які залишалися у заручниках, але водночас 
терористи продовжували настоювати на своїх вимогах.

10. Судячи з усього, деяким із заручників вдалося періодич-
но встановлювати зв’язок із зовнішнім світом за допомогою 
мобільних телефонів. Деяким із них навіть вдалося поговорити 
з журналістами.

11. Уряд стверджує, що заручники, які намагалися втекти 
або чинити опір, були застрелені терористами. Так, проти ночі 
23–24 жовтня 2002 року п. Р. попросила терористів звільнити 
заручників. Вона була виведена із зали та вбита невідомим те-
рористом. Один із заручників, п. Вл., був одягнений у військо-
ву форму. 25 жовтня 2002 року він був застрелений одним із 
терористів. Того ж дня терористи спочатку побили п. В. в залі 
театру, а потім вивели його із зали та вбили. П. Г., який став 
свідком цього, намагався втекти, але терористи вистрілили в 
нього та поранили, потім його вивели із зали, побили та вбили. 



996

Європейський суд з прав людини. Судова практика

Стріляючи в п. В., терористи поранили іншого заручника п. З., 
який пізніше помер у лікарні.

12. Заявники зазначили, що пп. В., Вл. та п. Р. не було у будів-
лі під час вистави, вони увійшли до будівлі пізніше за власної 
ініціативи. Вони посилалися на заяви кількох колишніх заруч-
ників, а саме, п. Губарєвої та п. Акімової. Вони також покла-
далися на висновок слідчого у звіті від 16 жовтня 2003 року, в 
якому стверджувалося, що п. Р., п. Вл. та п. В. проникли усере-
дину будівлі ззовні. Що стосується п. Г., то він був серед заруч-
ників з самого початку, але слідчому не вдалося з’ясувати саме 
де, коли та за яких обставин його було застрелено.

13. 25 жовтня 2002 року співробітниками ФСБ було затри-
мано п. Талхігова за підозрою у спільництві з терористами, 
який говорив з ними по телефону та передавав їм інформацію 
щодо ситуації поза межами театру.

14. У той же день після зустрічі з Президентом Путіним, го-
лова ФСБ виступив із публічною заявою по телебаченню. Він 
пообіцяв зберегти терористам життя у разі звільнення ними 
заручників.

B. Попередній план рятувальної операції
15. 23 жовтня 2002 року о 9.33 ранку до місцевого відділен-

ня Всеросійського центру медицини катастроф надійшло пові-
домлення про захоплення заручників.

16. Невдовзі після цього владою було створено «оператив-
ний штаб» під головуванням п. П., заступника голови Феде-
ральної Служби безпеки (далі «ФСБ»). Оперативний штаб 
був у приміщенні госпіталю для ветеранів війни № 1, розташо-
ваний у безпосередній близькості від будівлі театру. До його 
складу увійшли представники різних державних служб та ор-
ганізацій.

17. Як випливає з матеріалів, представлених сторонами, 
МНС відповідало за евакуацію заручників та розчищення улам-
ків у разі обвалення будівлі. Починаючи з 24 жовтня 2004 року 
кілька груп рятівників було розміщено неподалік від будівлі 
театру. Службою спасіння була розміщена різноманітна важ-
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ка техніка, така як: бульдозери, екскаватори, крани, самоскиди 
і т. д., приблизно, за 400 метрів від будівлі театру.

18. Московський центр екстреної медичної допомоги 
(МЦЕМД) та Всеросійський центр медицини катастроф («За-
хист») при Міністерстві охорони здоров’я Російської Феде-
рації несли відповідальність за надання медичної допомоги 
заручникам та їх родичам. П. Сл., керівник Департаменту охо-
рони здоров’я міста Москви та член «оперативного штабу», 
координували дії МЦЕМД, «Захисту» та бригад «швидкої до-
помоги» та міських лікарень. МЦЕМД функціонував у кризо-
вому режимі, тому всі його працівники постійно перебували у 
черговому режимі.

19. З 24 жовтня 2002 року п’ять машин «швидкої допомо-
ги» і одна бригада медиків МЦЕМД із спеціально оснащеним 
автобусом постійно чергувала біля театру. Згідно з поданнями 
Уряду «у безпосередній близькості від будівлі театру постійно 
чергували 2–3 бригади Центру «Захист» та 2–4 машини «швид-
кої допомоги». Друга бригада медиків та психологів МЦЕМД 
надавала допомогу родичам заручників у будівлі професійно-
го училища № 194. У цілому психологами було обстежено 606 
осіб, восьми особам було призначено госпіталізацію.

20. Пацієнти госпіталю для ветеранів війни (найближчий 
до театру медичний заклад) були переведені до інших ліка-
рень, що не були задіяні у рятувальній операції. Для допомо-
ги працівникам госпіталю для ветеранів війни були залучені 
хірурги та лікарі «швидкої допомоги» з Московського місь-
кого науково-дослідного інституту швидкої медичної допо-
моги ім. М. В. Скліфосовського та міської клінічної лікарні 
ім. С. П. Боткіна. Було виділено два додаткових реанімаційних 
та шість хірургічних блоків. Станом на 26 жовтня 2002 року 
місткість госпіталю для ветеранів війни була збільшена до 
300–500 ліжок. Згідно з поданнями Уряду «з госпіталю для 
ветеранів війни до інших міських лікарень було переведено 
515 осіб».

21. З керівниками міських лікарень, що мали відношення до 
плану евакуації, станцій «швидкої допомоги» та іншими від-
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повідними медичними послугами, було проведено брифінг, на 
якому було поставлене завдання забезпечити підтримку чер-
гового персоналу та режим роботи у надзвичайних ситуаціях. 
Органами влади було призначено кілька лікарень, які б могли 
прийняти заручників. За першочерговістю завдань лікарні було 
розподілено на три групи. Уряд не пояснив, за яким принципом 
визначався пріоритет цих груп. Крім того, були підготовлені: 
госпіталь для ветеранів війни № 1 (найближчий), міські лікар-
ні № 1, 7 та 13 (наступні за близькістю розташування), міські 
лікарні № 15, 23, 33, 53, 64, 68, 79, Науково-дослідний інститут 
швидкої медичної допомоги ім. М. В. Скліфосовського та місь-
ка клінічна лікарня ім. С. П. Боткіна, дитячі лікарні № 9, 13 та 
20. У період між 24 та 26 жовтня 2002 року, п. Єв., голов ний 
лікар «швидкої допомоги» міста Москви, відвідав деякі з цих 
лікарень та перевірив їх готовність прийняти заручників. Від 
оперативного штабу він отримав інструкції перевірити готов-
ність лікарень приймати хворих із кульовими ранами та пора-
неннями від вибухів. Керівники лікарень повинні були звіль-
нити палати для заручників, впевнитися, що персонал лікарень 
готовий прибути за першою вимогою та що підготовлені додат-
кове обладнання, палати реанімації, медикаменти та перев’язні 
матеріали. Було збільшено місткість більшості лікарень. Так, у 
лікарні № 13 повідомили, що готові прийняти до 150 пацієн-
тів, включаючи 50 пацієнтів у критичному стані. У лікарні № 7 
повідомили, що готові прийняти до 200 пацієнтів. Щодо міст-
кості інших лікарень інформації немає, але судячи по всьому, 
вона також збільшилася. Бригади МЦЕМД знали, які лікарні 
були призначені для участі в рятувальній операції і скільки 
місць вони матимуть у своєму розпорядженні для розміщення 
заручників.

C. Штурм і рятувальна операція
22. На світанку 26 жовтня 2002 року, приблизно о 5–5.30 

ранку російські спецслужби, використовуючи вентиляційну 
систему будівлі, пустили до головної зали театру невідомий газ 
наркотичної дії. Заявники настоювали на тому, що цей газ фі-
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зично сприймався органами зору та нюху як з боку терористів, 
так і з боку заручників. Кілька хвилин потому, коли терористи, 
які контролювали вибухові пристрої та терористи-смертники у 
залі для глядачів, втратили свідомість під дією цього газу, спец-
пірозділ розпочав штурм будівлі. Більшість терористів-смерт-
ників була застрелена у непритомному стані; інші намагалися 
чинити опір, але були вбиті у ході наступної перестрілки.

23. Невдовзі після цього п. Ігн., член оперативного штабу, 
який відповідав за зв’язки із громад кістю, зробив заяву для 
преси. Він поінформував журналістів про те, що терористи 
вбили двох заручників та поранили ще кількох та про те, що у 
відповідь на це спецпідрозділ розпочав штурм будівлі та вбив 
кількох терористів та заарештував решту. У його заяві не було 
жодного слова про застосування газу.

24. У результаті операції більшість заручників була звільне-
на (більш ніж 730 осіб). Точна кількість до цих пір невідома, 
після звільнення не всі заручники звернулися до органів влади. 
Проте, на велику кількість заручників подіяв газ; згідно з ін-
формацією слідчих органів на кінець 2002 року померло 129 за-
ручників: 102 людини померло на місці (114 згідно зі звітом від 
31 грудня 2002 р.), включаючи трьох осіб, які були застрелені, 
21 особа померла під час проведення евакуації та транспорту-
вання до лікарні, та шість осіб загинуло в реанімаційних від-
діленнях різних лікарень. Пізніше, ці цифри уточнювалися та 
переглядалися — див. пункт 11 вище та пункт 48 нижче, див. та-
кож висновки офіційного розслідування, загальна інформація 
щодо якого надано у пункті 99. Вочевидь, розбіжність у цифрах 
виникла через той факт, що різні державні органи влади засто-
сували різні методи обчислення кількості жертв і що в лікарнях 
та / або моргах не була зафіксована вся необхідна інформація 
(причина смерті, час смерті, тощо). Багато з тих, кому вдало-
ся вижити, продовжують страждати на серйозні проблеми із 
здоров’ям. Наприклад, одна із заявниць, п. Губарєва, яка була 
серед заручників, була привезена у непритомному стані до па-
лати інтенсивної терапії міської лікарні № 7, де вона проходи-
ла лікування до 28 жовтня 2002 року. Тиждень потому її знову 
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госпіталізували. Заявниця, п. Худовекова, яка також була серед 
заручників, втратила слух. Заявниками була представлена ме-
дична документація стосовно кількох колишніх заручників із 
лікарень, де вони проходили лікування після визволення.

25. Заявники стверджували, що евакуація заручників із 
будівлі театру мала хаотичний характер: напівголі тіла заруч-
ників у непритомному стані були звалені на землю на вулиці, 
де за прогнозом московського гідрометеоцентру, температура 
становила 1,8°C. Деякі з них померли просто через те, що їх 
поклали на спину, а потім вони захлинулися власними блювот-
ними масами, або через те, що їхні язики заблокували дихаль-
ні шляхи. За словами заявників, не вистачало карет «швидкої 
допомоги», через це заручників доправляли до лікарень на 
звичайних міських автобусах, без супроводу медичного персо-
налу та без допомогою автоінспекції, яка б могла прискорити 
їх доставку до лікарень. Медичний персонал у лікарнях не був 
підготовлений до прийому такої кількості жертв, не був поін-
формований про властивості наркотичного газу, який був за-
стосований силами безпеки та не мав відповідного обладнання. 
Протягом перших днів після цих подій не було представлено 
інформації щодо кількості жертв, їх імен та місць, куди їх було 
доправлено. Родичам жертв доводилося телефонувати до місь-
ких моргів з тим, щоб відшукати трупи загиблих.

26. Влада оспорила цю точку зору. За її словами, о 5.39 ран-
ку оперативний штаб поінформував станції «швидкої допомо-
ги», що були задіяні в операції, про необхідність зарезервувати 
100 бригад «швидкої допомоги» з метою евакуації заручників. 
О 5.48–5.55 ранку 458 бригади «швидкої допомоги» отримали 
наказ висуватися до місця подій. Крім того, до місця подій було 
направлено 21 катафалків для транспортування трупів. Усім 
медичним працівникам, які чергували поблизу театру, було на-
казано зібратися біля головного входу театру. О 6.09–6.14 ранку 
почали прибувати карети «швидкої допомоги», так що медики, 
які вже були там, отримали допомогу. Координацію медиків на 
місці забезпечувалася головою московського відділення Цен-
тру медицини катастроф. Жертв було розподілено на кілька 
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груп на землі поблизу головного входу до театру, залежно від 
їхнього стану. Медична допомога, що надавалася жертвам, була 
адекватною: ті, хто перебував у тяжкому стані отримали «сим-
птоматичну терапію», включаючи штучну вентиляцію легенів. 
Свідків, у яких був блювотний рефлекс, перевертали облич-
чям до землі. У будівлі представники спецпідрозділу робили 
ін’єкції налоксону. Інформація про тих, кому вже були зроблені 
ін’єкції передавалася медикам представниками спецназу. Ті, 
хто не отримав ін’єкцію налоксону у будівлі, отримали її після 
евакуації. Налоксон був у переліку медичних засобів, що реко-
мендувався для бригад «швидкої медичної допомоги» та Цен-
тру медицини катастроф. Жертв транспортували на каретах 
«швидкої допомоги» та міських автобусах із супроводженням 
автомобілями «швидкої допомоги»; ті жертви, які були у кома-
тозному або іншому серйозному стані, транспортувалися лише 
в каретах «швидкої допомоги». Евакуацію повністю завершили 
протягом однієї години п’ятнадцяти хвилин після звільнення 
заручників. Усіх жертв було відправлено до міських лікарень 
№ 1, 7, 13, 15, 23, 33, 53, 64, 68, 79, міської клінічної лікарні 
ім. С. П. Боткіна, міського науково-дослідного інституту швид-
кої медичної допомоги ім. М. В. Скліфосовського, госпіталю 
для ветеранів війни, міської клінічної лікарні ім. Н. Ф. Філа-
това, дитячої міської клінічної лікарні святого Володимира та 
лікарень № 38 та 84 Міністерства охорони здоров’я Російської 
Федерації. Більшість жертв транспортувалися до госпіталю ве-
теранів війни № 1 та міської лікарні № 13, які були найближ-
чими медичними закладами. У реєстратурах цих лікарень усі 
жертви були поділені на чотири групи, залежно від тяжкості їх 
стану. До лікарень негайно надходила допомога від провідних 
медичних шкіл, до них було надіслано найкращих фахівців з 
токсикології та психіатрії.

27. За повідомленнями органів влади, для найбільш важких 
випадків характерними були наступні симптоми: «Порушення 
центральної нервової системи, порушення свідомості, від апатії 
до глибокого коматозного стану, пригнічення сухожильних 
рефлексів, зіничного та корнеального рефлексів, порушення 
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функції дихання центрального типу з частотою 8–10 дихань за 
хвилину, а також прояви механічної асфіксії та непрохідність 
дихальних шляхів, [та] ларингоспазми. Ці симптоми супровод-
жувалися ціанозом видимих частин слизу дихальних шляхів 
та шкіри, котрі проходили після звільнення дихальних шляхів, 
відновлення їх прохідності та штучної вентиляції легенів. Та-
кож були зафіксовані низький артеріальний тиск та тахікардія. 
У найбільш важких випадках [медики спостерігали] брадикар-
дію, брадипне, до повної зупинки дихання, недостатній крово-
обіг та інфаркт міокарду, а також клінічну смерть». Пацієнти у 
стані середньої тяжкості страждали на «порушення свідомості 
у формі апатії та втрати орієнтації, подібної до лихоманки гі-
перкінезії, звуження зіниць. Що стосується серцево-судинної 
системи [лікарями] були зафіксовані випадки тахікардії, нудо-
ти [та] рецидиви жовчного блювання». Органами влади також 
описувалися симптоми тих жертв, стан яких можна було оха-
рактеризувати як порівняно задовільний.

28. Стосовно медичних процедур, органи влади згадують 
«припинення дисфункції життєво важливих органів, звіль-
нення верхніх дихальних шляхів, штучну вентиляцію легенів, 
киснетерапію, усунення метаболічних дисфункцій, що виник-
ли через гіпоксію». За словами органів влади, терапевтичні за-
ходи мали швидку позитивну динаміку. Далі органами влади 
описуються результати терапевтичних дій, які отримали жерт-
ви та результати лабораторних аналізів крові та тканин жертв, 
які підтвердили, що у жертв розвинувся «постгіпоксичий стан 
з проявами численних відмов роботи органів із різними ступе-
нями тяжкості». За словами органів влади, цей стан був спри-
чинений через дію «складної хімічної сполуки загальної нар-
котичної дії», яка ускладнювалася «тривалим психологічним 
стресом, гіпоксією, зневоднюванням, тривалим нерухомим 
станом та хронічними захворюваннями».

29. Згідно з поданням Уряду, у цілому працівниками служб 
спасіння було евакуйовано з театру 778 заручників, включаю-
чи 101 труп. До лікарень було доправлено 677 осіб, 21 з них 
прибули до лікарень у предагональному або агональному стані, 
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або перебували у стані клінічної смерті і їх неможливо було 
врятувати. З 656 осіб, які були госпіталізовані, померло 7 осіб, 
включаючи трьох осіб, які померли через причини, не пов’язані 
із застосуванням газу. Відповідно, рівень смертності у лікарнях 
склав 0,9 %.

D. Кримінальне розслідування
30. 23 жовтня 2002 року Московська міська прокурату-

ра (далі — ММП) порушила кримінальну справу у зв’язку із 
подіями 23–26 жовтня 2002 року. Справі було присвоєно но-
мер 229133. Обвинувачення кваліфікувало дії як «терористич-
ний акт» і «захоплення заручників» (статті 205 та 206 Кримі-
нального кодексу).

31. 24 жовтня 2002 року в ММП було створено слідчу групу, 
до якої входили посадові особи, що працювали в прокуратурі, 
ФСБ та Міністерстві внутрішніх справ (міліції). Слідчу групу 
очолив слідчий К. з ММП. У той же день суддя Лефортівсь-
кого районного суду, на прохання слідчого, санкціонував про-
слуховування телефонної лінії, яку, очевидно, використовував 
спільник терористів. Крім того, в той же день суддя Московсь-
кого міського суду санкціонував прослуховування телефонних 
розмов низки інших телефонних ліній, що, вірогідно, викорис-
товувалися терористами.

32. У різний час 2002–2003 років заявникам (як і родичам 
інших жертв) було надано статус потерпілих. У цій якості вони 
отримали доступ до матеріалів справи, а саме, до медичних 
документів жертв, родичами яких вони доводилися. Проте, 
незважаючи на їхні прохання, їм не дозволили зробити копії 
матеріалів справи або розкривати їх зміст третім особам, вклю-
чаючи незалежних медичних експертів. Крім того, заявникам 
не дозволялося зв’язуватися з експертами, що проводили екс-
пертизу тіл загиблих.

33. 17 грудня 2002 року слідчий К. попросив ММП подов-
жити термін проведення розслідування у справі № 229133. 
Його запит містив план подальших дій слідчої групи; цей план 
включав заходи, необхідні для отримання більш докладної ін-
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формації про сам терористичний напад, експертизу вибухових 
речовин та тіл загиблих заручників, упізнання терористів і т. д. 
План не включав до себе розгляду рятувальної операції як та-
кої.

34. 29 січня 2003 року слідчий К. запропонував новий план 
дій для «заключної стадії розслідування». Цей план передбачав 
наступні слідчі заходи, спрямовані на ідентифікацію мертвих 
терористів та їх можливих спільників: експертизу вибухів-
ки та зброї, що використовувалася ними, опитування жертв 
та експертизу предметів, що були знайдені на місці злочину. 
Згідно з цим планом дій на цей час було опитано 60 рятівни-
ків та 60 медичних працівників, вивчено 600 медичних книжок 
жертв, проведено 129 патологоанатомічних аналізів. Слідчий 
надав розпорядження про проведення додаткових експертиз 
із встановлення причини смерті 125 жертв (тих, що загинули 
не через вогнепальні поранення). Слідчий також розпорядився 
провести додаткові опитування свідків. Проте, судячи з усього, 
мета цього опитування не мала жодного відношення до самої 
рятувальної операції.

35. На етапі допустимості органами влади було підготовлено 
кілька документів у справі № 229133. Документи включають по-
казання свідків, що брали участь у переговорах з терористами; 
показання свідків від колишніх заручників; показання свідків 
від посадових осіб з боку державної служби охорони здоров’я 
та служби спасіння, які були задіяні у рятувальній операції; 
показання свідків від головних лікарів лікарень, що прийма-
ли колишніх заручників; показання свідків від представників 
бойового складу, які брали безпосередню участь в евакуації та 
наданні медичної допомоги заручникам (рятівники, медичні 
працівники з МЦЕМД, працівники «швидкої медичної» до-
помоги, лікарі міських лікарень). Опитування проводилося 
слідчими Міністерства внутрішніх справ, ММП та ФСБ. Орга-
нами влади також були підготовлені: звіт стосовно експертизи 
вибухових пристроїв, що використовувалися терористами, звіт 
Департаменту охорони здоров’я щодо організації надання ме-
дичної допомоги заручникам, висновки з медичних документів 
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загиблих заручників, результати судово-медичної експертизи 
загиблих заручників, копії документів офіційного листуван-
ня та рішень слідчих органів та деякі інші документальні свід-
чення. Після рішення Суду про допустимість справи, Урядом 
були надані додаткові документи із справи № 229133 та кілька 
інших «паралельних» розслідувань стосовно терористів та їх 
спільників. Нижче, в узагальненій формі, наведено документи, 
що підготовлені органами влади, в тій мірі, наскільки вони є 
відповідними та стосуються справи.

1. Показання учасників переговорів

36. Депутат Державної Думи, п. Асл., чеченець за національ-
ністю, стверджував, що він говорив з терористами у будівлі те-
атру. Виходячи із показань п. Асл., лідер терористів повідомив 
йому, що він готовий померти; він був у нервовому стані та не 
був готовий до діалогу.

37. Ще один державний посадовець, п. Ястр., у своїх свід-
ченнях заявив, що Б., лідер терористів, запропонував органам 
влади звільнити кількох заручників в обмін на часткове виве-
дення військ з Чечні. Він також висловив вимогу, щоб родичі 
жертв організували громадський марш на Червоній Площі на 
підтримку виведення російських військ. Він також вимагав, 
щоб федеральні органи влади призначили для ведення пе-
реговорів із сепаратистами представника, який би мав право 
приймати політичні рішення. Серед таких людей він назвав 
п. Кз., колишнього командувача федеральними військами у 
Чечні.

38. Депутат Державної Думи, п. Яв., заявив, що терористи 
з самого початку вимагали негайного виведення російських 
військ із Чечні, але потім стали висувати інші вимоги щодо фе-
деральних сил, а саме, щоб останні припинили використання 
артилерії та авіанападів та припинили «операції із зачищення», 
а також щоб були організовані прямі телефонні переговори між 
Президентом Путіним та Асланом Масхадовим, лідером сепа-
ратистського руху. Терористи заявили п. Яв., що вони готові 
померти і що вони не підуть з міста живими. Пан Яв. зрозумів, 
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що якщо вимоги терористів не буде виконано, вони будуть го-
тові почати вбивати заручників.

39. Журналіст Плт. у своїх свідченнях повідомила, що Абу-
бакар (ще один із лідерів терористів) висунув наступні вимоги: 
виведення федеральних військ з усіх районів Чеченської Рес-
публіки та публічна заява Президента Путіна про припинення 
бойових дій. Терористи погодилися прийняти їжу та воду, які 
були доставлені пізніше.

2. Показання колишніх заручників

40. Слідчими було опитано 737 колишніх заручників стосов-
но ситуації у головній залі театру, де їх утримували. У матеріа-
лах справи є висновки, підготовлені слідчим на підставі цих 
показань. Крім того, сторони представили повну версію деяких 
письмових показань колишніх заручників. Ці документи, в тій 
частині, що стосується справи, можна резюмувати наступним 
чином.

41. Більшість заручників стверджували, що в будівлі театру 
було близько 40–60 терористів. Спочатку терористи дозволи-
ли тим заручникам, які мали мобільні телефони, зателефону-
вати своїм рідним та попросити їх провести «мирний мітинг» 
проти війни в Чечні та поставити вимогу, щоб Уряд не прово-
див штурм будівлі. Пізніше терористи конфіскували мобільні 
телефони під загрозою смерті.

42. 25 жовтня 2002 року один із заручників, молодий чо-
ловік, намагався втекти із глядацької зали; терористи вистрі-
лили в нього, поранили в голову, вивели зовні та вбили його. 
Стріляючи в нього, терористи важко поранили іншу людину. 
В якийсь момент один із лідерів терористів віддав наказ за-
стрелити ще одну людину, яку він вважав агентом сил безпеки 
і яка потрапила до будівлі зовні.

43. З показань зрозуміло, що більшість з них прийняли пог-
рози терористів всерйоз. Проте, деякі з них зазначили, що боя-
лися штурму силовиків більше, ніж самих терористів.

44. Коли газ потрапив до приміщення зали п. Б. (лідер теро-
ристів) наказав розбити вікна для кращої вентиляції. Ті теро-
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ристи, які перебували на сцені, почали стріляти навкруги; зда-
лося, що вони цілилися по вікнах. Терористки, що були серед 
глядачів, не намагалися привести в дії вибухові пристрої, вони 
закрили обличчя хустками та лягли на підлогу разом із заруч-
никами. За 10 хвилин більшість людей у залі знепритомніла.

3. Експертиза вибухових пристроїв

45. 19 листопада 2002 року слідчий призначив проведення 
експертизи різних технічних аспектів терористичного нападу. 
Зокрема, слідчий намагався встановити руйнівний потенціал 
вибухових речовин, встановлених терористами в будівлі. Про-
ведення експертизи було доручене фахівцям ФСБ. Експерти 
встановили, що терористи мали близько 76 кілограмів різних 
вибухових речовин (у тротиловому еквіваленті); при їх одно-
часній детонації вибухи та шрапнель могли призвести до за-
гибелі або серйозних каліцтв більшості заручників у залі, але 
маловірогідно, що вибух міг би призвести до руйнування всієї 
будівлі. Положення стаціонарних вибухових пристроїв та роз-
міщення «смертників» у глядацькій залі гарантували макси-
мальну ефективність у разі вибуху та свідчили про технічну 
обізнаність терористів.

4. Звіт Управління охорони здоров’я

46. 20 листопада 2002 року п. Сл., керівник Управління охо-
рони здоров’я міста Москви, представив звіт про організацію 
евакуації та надання медичної допомоги заручникам. У звіті 
йдеться про те, що п’ять машин «швидкої допомоги» та дві бри-
гади МЦЕМД були відразу направлені до міста подій, крім того, 
міські лікарні вжили заходів для звільнення місць у підготов-
ці до можливого прибуття заручників. Приблизно о 5.55 ран-
ку 26 жовтня 2002 року 458 бригад «швидкої допомоги» були 
направлені до міста подій. Рятівники та солдати спецпідрозді-
лу проводили евакуацію заручників у положенні «обличчям 
вгору». Координація евакуації забезпечувалася працівниками 
Центру «Захист» при Міністерстві охорони здоров’я Російсь-
кої Федерації. Перші 20 бригад «швидкої допомоги» прибули 
на місце подій о 6.09–6.14 ранку.
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47. Беручи до уваги симптоми, потерпілі отримували ін’єкції 
налоксону, препарату, що «нейтралізує дію наркотичних аналь-
гетиків». Ці ін’єкції проводилися у будівлі театру керівника-
ми спеціальних загонів. Проте, ефективність налоксону зни-
жується, якщо його застосовують до людей, котрі тривалий час 
перебувають у стані гіпоксії. Рятівникам було надане розпо-
рядження перевертати потерпілих обличчям вниз, якщо у них 
почнеться блювання. У розпорядженні лікарів була достатня 
кількість налоксону, так як цей препарат входить до стандар-
тного комплекту засобів бригади «швидкої допомоги». Далі 
п. Сл. стверджував, що більшість заручників отримали ін’єкцію 
налоксону ще всередині будівлі. Ін’єкції перебували у віданні 
працівників спецпідрозділу, вони інформували медиків, хто із 
заручників ще не отримав ін’єкцію, після чого лікарі «швидкої 
допомоги» робили їм уколи. Жертви, що перебували у кома-
тозному стані, доправлялися в каретах «швидкої допомоги»; 
інші були доправлені в міських автобусах, які обов’язково суп-
роводжувалися медичними працівниками.

48. Більшість потерпілих були направлені до госпіталю для 
ветеранів № 1 та міської лікарні № 13. Евакуація 770 заручни-
ків зайняла 1 годину 15 хвилин. У лікарні померло лише 6 осіб. 
114 людей загинуло до прибуття до лікарень. У звіті зроблено 
висновок, що дії різних служб, які брали участь в евакуації та 
наданні медичної допомоги потерпілим, були добре скоорди-
новані, і що операція з евакуації була ефективною та відпові-
дала ситуації.

5. Експертиза медичної документації
49. 27 листопада 2002 року п. Усм., одна із слідчих, проаналі-

зувала медичні книжки заручників, що залишилися живими 
та склала звіт про час прибуття заручників до різних лікарень 
Москви. У цьому звіті немає статистичних даних стосовно за-
гиблих заручників.

50. Згідно зі звітом, 26 жовтня 2002 року госпіталь для вете-
ранів № 1 прийняв 53 пацієнти у період з 6.30 до 7 години ран-
ку, 20 пацієнтів з 7 до 7.30 ранку, 10 пацієнтів з 7.30 до 8 години 
ранку та 6 пацієнтів після 8 години ранку.
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51. Міська лікарня № 13 прийняла трьох пацієнтів з 7.15 до 
8 годин ранку (двоє з них прийшли самі; одного було доправ-
лено в автомобілі «швидкої допомоги»); 213 пацієнтів прибуло 
з 8 до 8.30 ранку (153 осіб добралося самотужки, тобто, воче-
видь, на автобусах, 60 — в машинах «швидкої допомоги»), з 8.30 
до 9 години ранку було прийнято 21 хворого (10 з них — в ма-
шинах «швидкої допомоги»), з 9 до 9.30 ранку було прийнято 
27 пацієнтів (9 з них прибуло в каретах «швидкої допомоги»), 
з 9.30 до 10 години ранку — 20 пацієнтів (1 прибув в машині 
«швидкої допомоги»), а після 10 години ранку в лікарні було 
прийнято 45 пацієнтів (1 прибув в машині «швидкої допо-
моги»).

52. Міська лікарня № 7 прийняла 8 пацієнтів з 7 до 8 годи-
ни ранку (всі прибули в каретах «швидкої допомоги»); 16 па-
цієнтів з 8 до 8.30 ранку (6 з них було доправлено в каретах 
«швидкої допомоги»); 13 пацієнтів прибули з 8.30 до 9 години 
ранку (5 привезли в машинах «швидкої допомоги»), 8 прибуло 
з 9 до 9.30 ранку (2 доправлено в каретах «швидкої допомоги»); 
15 прибуло між 9.30 та 10 годинами ранку (1 було доправлено 
в машині «швидкої допомоги»), а 17 осіб прибуло після 10 го-
дини ранку.

53. Міська лікарня № 1 прийняла 9 пацієнтів з 7 до 8 години 
ранку (усі вони були доправлені в машинах «швидкої допомо-
ги») та 19 осіб між 8.30 и 9 годинами ранку (12 були доправлені 
в машинах «швидкої допомоги»).

6. Заяви офіційних осіб системи охорони здоров’я та голов-
них лікарів

54. Свідок п. Єв., головний лікар «швидкої допомоги» міста 
Москви показав, що з 23 жовтня 2002 року його призначили 
відповідальним за підготовку госпіталю для ветеранів № 1 для 
прийому заручників. Він перевірив кадровий склад: лікарня от-
римала підкріплення з інших медичних закладів, в тому числі 
до неї прибули хірурги та лікарі «швидкої допомоги» з місько-
го науково-дослідного інституту швидкої медичної допомоги 
ім. М. В. Скліфосовського. Крім того, він перевірив наявність 
необхідного обладнання. Було підготовлено 8 столів для про-
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ведення невідкладних операцій. 24 та 25 жовтня 2002 року він 
перевірив готовність міських лікарень №№ 7, 13 та 53. Дві лі-
карні (№ 7 та 13) були готові прийняти до 70 пацієнтів у кри-
тичному стані. Проте, до лікарень не надійщло жодних рішень 
щодо точної кількості заручників. Він дізнався про штурм 
будівлі о 6 ранку із засобів масової інформації. О 7.20 ранку 
він прибув до інституту ім. М. В. Скліфосовського, де він почав 
готувати додаткові рятівні бригади для відправлення до місця 
подій. О 10 ранку він прибув до госпіталю для ветеранів. До 
цього часу потерпілих вже було розділено на декілька груп, а 
лікарі визначили найбільш важкі випадки. Він оглянув потер-
пілих особисто; у більшості випадків вони страждали на сер-
цеву та дихальну недостатність, що була посилена зневоднен-
ням, «аелонтропічними» (цитата) розладами, високим рівнем 
ферментів та «міоглобіну» і шоком. Раніше він дізнався із за-
собів масової інформації, що сили безпеки застосували газ. Пе-
редусім проводилися штучна вентиляція легенів, процедури із 
стимуляції серцевої активності тощо. Через дві або три години 
потому від відправився до лікарні № 13, куди було доправле-
но велику кількість потерпілих. Що стосується можливого лі-
кування, у своїх показаннях він стверджував, що важко було 
заздалегідь підготувати будь-яку протиотруту, із врахуванням 
положення заручників під час проведення штурму будівлі. 
Налоксон — спеціальний засіб протидії наркотичним засобам, 
яке широко використовувалося з самого початку операції. Те, 
що жертви страждають від отруєння опіатами було очевидним 
через їхню симптоматику. Однак, використання налоксону не 
було ефективним, оскільки воно не дало жодних відчутних по-
зитивних результатів.

55. Свідок п. Кс., директор МЦЕМД, заявила в своїх свід-
ченнях, що дізналася про штурм будівлі 26 жовтня 2002 року о 
5.30 ранку. Цю інформацію було негайно передано до декількох 
міських лікарень. О 5.37 ранку вона отримала вказівку мобілі-
зувати 100 машин «швидкої допомоги» з найближчих пунктів 
невідкладної медичної допомоги. О 5.50 ранку в МЦЕМД стало 
відомо про штурм. Третя бригада МЦЕМД (№ 6813) отрима-
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ла наказ вирушати до театру. Ця бригада мала вказувати шлях 
машинам «швидкої допомоги». П. Кс. особисто залишалася у 
лікарні. О 7.02 ранку третій бригаді було наказано підійти до 
театру та розпочати евакуацію. Масова евакуація заручників 
розпочалася о 7–7.05 ранку в машинах «швидкої допомоги» 
та міських автобусах. Евакуацію було завершено о 8.15 ранку. 
Завдяки професіоналізму рятівних бригад, вони були гарно 
підготовлені до таких ситуацій та мали всі необхідні лікарські 
засоби, в тому числі налоксон. Загалом евакуація та медична 
допомога потерпілим були добре організовані. Через загрозу 
вибуху не було можливості надання медичної допомоги потер-
пілим безпосередньо біля будівлі театру. Брак інформації сто-
совно формули застосованого газу не має жодного значення за 
даних обставин, та не було необхідності залучення до операції 
військових медиків.

56. Свідок п. Н., інший чиновник із МЦЕМД, показав, що з 
25 жовтня 2002 року він був на чергуванні. Він не отримував 
жодної спеціальної вказівки, але мав інформацію стосовно пла-
ну евакуації заручників. 26 жовтня 2002 року о 2 або 3 ранку 
він брав участь в евакуації двох поранених із будівлі театру до 
найближчої лікарні. О 5.45 ранку, після початку операції, він 
наказав, щоб в кількох кварталах від театру було підготовлено 
20 машин «швидкої допомоги». О 6 ранку йому повідомили, 
що будівля звільнена від терористів і що бригади «швидкої до-
помоги» можуть розпочати евакуацію. Вони прибули на місце 
подій о 7.05 ранку. Рух поблизу будівлі був ускладнений через 
те, що дорога була заблокована великовантажними автомобі-
лями. Свідок Н. відповідав за розміщення заручників у місь-
ких автобусах та доправку їх до лікарень у супроводженні спе-
ціального транспорту. Перша експертиза показала, що жертви 
страждали на отруєння від газу; невідкладна допомога поляга-
ла у вилученні заручників із будівлі, звільнення їх дихальних 
шляхів, введення дози кардіоміну та відновлення нормального 
функціонування серцевої та дихальної систем.

57. Свідок п. Крт., головний лікар госпіталю для ветеранів 
№ 1 (котрий знаходився найближче до театру) показує, зокре-
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ма, про те, що напередодні штурму вони отримали машину для 
штучної вентиляції легенів. Однак, вони очікували, що заруч-
ники матимуть «ушкодження травматичного характеру». У лі-
карні було близько 300–350 ліжок, з можливістю збільшення 
місткості до 600 ліжок. Перший поверх лікарні було виділено 
для надання невідкладної допомоги, були підготовлені опера-
ційні столи, а лікарями підготовлені «матеріали для пацієнтів 
з кровотечами». Коли перші потерпілі почали надходити до 
лікарні, було незрозуміло, що з ними трапилося, так як вони 
були непритомні. Однак, наявність або відсутність інформації 
про те, дія якого газу вони зазнали, не мало значення.

58. Свідок п. Сх., головний лікар «швидкої допомоги» місь-
кої лікарні № 1, дав показання, що перші пацієнти були доправ-
лені до лікарні о 7.15 ранку на машині «швидкої допомоги». 
Близько 8 ранку приїхав автобус з 32 потерпілими. Усі вони 
мали ознаки гострої дихальної недостатності: вони були непри-
томні, їх зовнішнє дихання було недостатнім, відтінок їх шкіри 
був жовтуватим (ціаноз). Потерпілих було доправлено у суп-
роводі двох осіб, одягнених у військову форму з автоматичною 
зброєю та людиною у цивільному з відеокамерою. Жертви сиді-
ли або лежали на підлозі автобуса, їхні тіла були навалені одне 
на одне. Пан Сх. особисто вилучив з автобусу п’ятьох; потім 
прибули інші працівники та людей забрали до лікарні. Шість 
осіб із тридцяти двох були вже мертві. Пан Сх. описав їх.

59. Свідок п. Ар., головний лікар лікарні № 13, дав пока-
зання про те, що 26 жовтня 2002 року він прийшов на роботу, 
приблизно, о 7.20 ранку. Перша машина «швидкої допомоги» з 
жертвами була вже на місці. Основна частина потерпілих при-
була о 7.45 ранку, коли до лікарні приїхало близько 47 машин 
«швидкої допомоги», у кожній по 2–3 людини, та 5 автобусів з 
потерпілими. Пізніше було встановлено, що до лікарні надійш-
ло 356 колишніх заручників, при цьому 35 з них, під час при-
буття до лікарні, перебували у стані клінічної або біологічної 
смерті. Двадцять із цих 35 людей були в такому стані, коли було 
вже занадто пізно проводити будь-які реанімаційні процедури. 
На його думку, було несуттєво, чи були медики поінформовані 
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про газ, що був застосований під час операції. Він підтвердив, 
що у лікарнях був у наявності запас налоксону, але його було 
недостатньо, тому 26 жовтня 2002 року вони отримали додат-
кові запаси — близько 100 доз.

60. Свідок п. Кз., головний лікар «швидкої допомоги» лікар-
ні № 13, дав показання про те, що в його лікарні були підготов-
лені до прибуття заручників, однак їм не були відомі можливі 
діагнози, з якими вони можуть зіткнутися. Жертви, що прибу-
ли до лікарні проводили штучну вентиляцію легенів, вони от-
римали кисневі маски і так далі. Лікарі не мали жодної інфор-
мації про газ наркотичної дії, який був застосований силами 
безпеки, але вони зрозуміли, що потерпілі перебували під дією 
наркотичного газу, та вирішили використовувати як антидот 
налоксон.

61. Свідок п. Кн., керівник відділення «швидкої допомоги» 
лікарні № 13, стверджував, що двоє із заручників, що були при-
йняті в її лікарні, перебували у стані клінічної смерті. Разом з 
тим вона зазначила, що «не було жодних трупів» (в автобусах, 
що перевозили потерпілих).

62. Свідок п. Аф, головний лікар лікарні № 7, заявив, що 
вони мали достатню кількість працівників для надання заруч-
никам медичної допомоги. Вони не отримували жодних додат-
кових препаратів, оскільки у лікарні була достатня кількість 
медикаментів. Перші машини «швидкої допомоги» прибули до 
лікарні близько 7.15 ранку та продовжували прибувати протя-
гом 45 хвилин. Пан Аф. особисто не бачив жодних ознак медич-
ного втручання на тілах потерпілих. Люди перебували у дуже 
слабкому стані. 14 заручників померло, але було важко визна-
чити, чи настала смерть під час транспортування або після їх 
прийняття до лікарні. За 30 хвилин після прибуття першої ка-
рети «швидкої допомоги» йому зателефонував черговий лікар 
міського управління охорони здоров’я та сказав, що «налоксон 
направлено до лікарні».

63. Свідок п. Рм., головний лікар «швидкої допомоги» лі-
карні № 7, стверджував, що через 50–70 хвилин після при-
буття перших потерпілих хтось з адміністрації лікарні розка-
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зав медикам, що вони мають використовувати налоксон. Там 
було у наявності близько 40 доз препарату. Протягом 30 хви-
лин у лікарні загинуло 14 людей. 40 хвилин потому до лікарні 
надійшли додаткові дози налоксону. Після цього смертей не 
було, за виключенням смерті однієї жінки, яка померла через 
3 дні через серцевий напад.

64. Свідок п. Кс., головний фельдшер лікарні № 7, показав, 
що 26 жовтня 2002 року лікарнею було прийнято 98 потерпі-
лих. Усім потерпілим було надано допомогу; медичним персо-
налом були зроблені ін’єкції.

65. Свідок п. Кш., керівник відділення токсикології інститу-
ту ім. М.В. Скліфосовського, в своїх показаннях заявила, що 
жертви були доправлені до лікарні на машинах «швидкої допо-
моги». Вона дізналася, що заручники страждають на отруєння 
газом. З потерпілими були проведені звичайні процедури: вони 
не піддавалися будь-яким спеціальним процедурам, а лікарі, 
головним чином, намагалися зупинити прояви гіпоксії. Свідок 
п. Кш. також підтвердила, що знання точної формули газу ліка-
рям би не допомогло. Схожа заява була зроблена п. Вд., токси-
кологом інституту ім. М. В. Скліфосовського.

66. Свідок п. Бгр., заступник головного лікаря Головного 
військового госпіталю № 1, стверджувала, що вона не помітила 
ознак медичного втручання на тілах потерпілих. Пан Мхл., го-
лова відділення «швидкої допомоги» госпіталю ветеранів війни 
№ 1, стверджував, що в їх лікарні не було запасів налоксону.

7. Показання рятівників

67. Свідок Чз. був керівником рятувальної служби при Мос-
ковській міській адміністрації. Він заявив, що брав участь у 
плануванні рятувальної операції. Однак, його не було поінфор-
мовано про можливе застосування газу; у разі вибуху він до-
ручив своїм працівникам втручатися. Він заявив, що евакуація 
заручників була організована добре.

68. Свідок п. Чс., ще один представник рятувальної служби, 
підтвердив, що рятівники очікували вибуху та були відповід-
но оснащені (бульдозери, крани, тощо). О 6 ранку він отри-
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мав наказ розпочати евакуацію заручників. Він особисто брав 
участь в евакуації. Потерпілих несли обличчям униз, так, що 
у потерпілих не виникла асфіксія через западання язика. До-
рогою до виходу медики робили потерпілим уколи, після чого 
їх розміщали в автобусах. Пан Чс. також сказав, що йому було 
невідомо, що під час операції був застосований газ і не відчув 
запаху газу у будівлі.

69. Свідок п. Пт., рятівник, у своїх показаннях заявив, що він 
теж не знав про застосування газу. Він також бачив, що меди-
ки роблять заручникам ін’єкції, пізніше він дізнався, що то був 
антидот.

70. Свідок Жб., рятівник, також підтвердив, що, коли він 
увійшов до будівлі, запаху газу не було. Крім того, в своїх по-
казаннях він повідомив, що робота працівників спеціальних 
служб, рятівників та медиків була добре скоординована і що не 
було проблем із рухом автобусів.

71. Слідчі провели опитування декількох інших рятівників. 
Вони заявили, що потерпілі отримали ін’єкції на місці, що дії 
лікарів були належним чином скоординовані і що транспорт-
них засобів було достатньо для перевезення потерпілих до лі-
карень. Деякі заявили, що потерпілих несли обличчям донизу. 
У своїх показаннях усі вони стверджували, що не знали про за-
стосування газу.

8. Показання рядових лікарів та фельдшерів

72. Свідок п. Влк., лікар МЦЕМД, зауважив, що він не от-
римував жодної інформації щодо ситуації на місці подій, що 
машини «швидкої допомоги» супроводжували міські автобуси 
і що координація на місці подій забезпечувалася спеціалістами 
з МЦЕМД. На землі не було належного місця для сортування 
потерпілих, а рух машин «швидкої допомоги» був утруднений. 
Рятівники та лікарі мали враховувати ризик вибуху та загальну 
складність ситуації. За словами свідка відсутність інформації 
стосовно газу та брак лікарів та фельдшерів у міських автобу-
сах, що перевозили потерпілих до лікарень, зіграло негативну 
роль.
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73. Свідок п. Кр., лікар МЦЕМД, дав показання про те, він 
брав участь в евакуації заручників. Він прибув на місце подій 
о 7.02 ранку; клінічних огляд потерпілих показав, що вони 
страждають на отруєння опіатами. Коли його бригада прибула 
до будівлі театру, вони помітили що представники спецпідроз-
ділу, пожежники та рятівники вже розпочали евакуацію людей 
з будівлі. Потерпілих розміщували в автобусах; кожен автобус 
супроводжувався машиною «швидкої допомоги». Пан Кр. від-
правив до лікарень два або три міських автобуси з потерпілими. 
Ті заручники, що могли сидіти, були розміщені у вертикально-
му положенні (приблизно, по 20 людей в кожному автобусі); 
інших розмістили в горизонтальному положенні на підлозі 
(приблизно, по 10 або 12 осів у кожному автобусі). В останній 
групі на відправлення було декілька померлих. У якийсь мо-
мент п. Сл., голова Московського міського управління охорони 
здоров’я, поінформував його по рації, що потрібно застосувати 
налоксон. Далі п. Кр. зауважив, що евакуація заручників була 
дещо ускладненою через «відсутність маршрутів для транспор-
ту». Разом з тим він підбив підсумки, що загальна організація 
евакуації заручників була на задовільному рівні.

74. Свідок п. Вл., лікар МЦЕМД, надав показання щодо 
того, що він прибув зі своєю бригадою до театру о 7.13 ранку. За 
словами п. Вл., він не мав визначеного наперед алгоритму дій, 
та організував евакуацію та координацію з іншими службами 
«на місці». Не у всіх автобусах, що були залучені до транспор-
тування жертв, була достатня кількість медичного персоналу 
для супроводження. У деяких автобусах було лише по одному 
фельдшеру. З його показань незрозуміло, чи супроводжувалися 
автобуси спеціальним транспортом. Пан Вл. також зауважив, 
що біля театру рух автомобілів «швидкої допомоги» та авто-
бусів був ускладнений. Ефективність надання медичної допо-
моги була послаблена через брак інформації щодо газу, який 
був застосований

75. Свідок п. А. увійшов до будівлі театру невдовзі після 
того, як всі терористи були вбиті. Він стверджував, що бачив, 
як працівнику спецслужб переносили непритомних заручни-
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ків із глядацької зали та клали на землю за межами будівлі. Там 
заручників розміщували на землі біля під’їзду, де лікарі пере-
віряли реакцію зіниць за допомогою кишенькових ліхтарів та 
надавали першу допомогу, а саме, робили внутрішньом’язові 
ін’єкції.

76. Свідок п. Мх., лікар відділення невідкладної медичної до-
помоги лікарні № 13, у своїх показаннях стверджував, що коли 
він підходив до лікарні о 7.45 ранку він бачив автобуси біля 
входу. Він також підтвердив, що не бачив трупів серед потер-
пілих, які були допралені до лікарні. Він розповів про медичні 
процедури, котрі він проводив з метою звільнення дихальних 
шляхів у потерпілих.

77. Свідок п. Зб., лікар лікарні № 13, показала, що вона при-
їхала на роботу 26 жовтня 2002 р. о 8.05–8.10 ранку. На той час 
автобус із заручниками був уже на місці. Вона оглянула кілька 
пацієнтів; шість з них були мертві. Увечері того ж дня були під-
готовлені необхідні документи, тому момент смерті був зазначе-
ний приблизно, виходячи з часу прибуття пацієнта до лікарні.

78. Ще кілька лікарів лікарні № 13 дали свідчення стосовно 
процесу прибуття потерпілих та лікування, яке вони пройшли 
(масаж серця, штучна вентиляція легенів, ін’єкції налоксону 
та кардіоміну). Більшість лікарів із різних міських лікарень 
стверджувала, що кількість медичного персоналу для надан-
ня медичної допомоги заручникам була достатньою, і що були 
звільнені місця для того, щоб можна було прийняти заручни-
ків. Слідчі показали фотографії потерпілих для пізнання і по-
рушили питання про ведення записів у день подій.

79. Свідок п. Псд., лікар «швидкої допомоги» при Головній 
клінічній лікарні № 1 стверджував, що він не бачив у потерпі-
лих слідів ін’єкцій або відвідних трубок. Він також стверджу-
вав, що не мав попереднього досвіду роботи з випадками от-
руєння пацієнтів газом. Потім він стверджував, що до складу 
бригади невідкладної медичної допомоги у лікарні входило два 
лікарі та п’ять фельдшерів.

80. Свідок п. Бгр., лікар госпіталю для ветеранів, стверджува-
ла, що перші заручники почали прибувати до їх лікарні близь-
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ко 6.30 ранку, в основному в машинах «швидкої допомоги». 
Вона дізналася від Мх., головного лікаря «швидкої допомоги», 
що вони мали використовувати налоксон, якого у них не було 
у наявності. Однак, вони отримали запаси від представника 
Міністерства з надзвичайних ситуацій, який прибув до лікарні 
із поліетиленовим пакетом налоксону. Пан Бгр. стверджувала, 
що в їх лікарні було чотири машини для штучної вентиляції 
легенів. Вона сказала, що якщо б вони заздалегідь знали про 
застосування газу, вони б подбали про отримання додаткового 
обладнання такого виду, і що знання про властивості газу допо-
могло б лікарям, хоча лікування, вірогідно, було б таким же.

81. Слідчі також провели опитування лікарів, які працю-
вали у найближчих пунктах «швидкої допомоги» (станціях 
«швидкої допомоги») або на місці подій 26 жовтня 2002 року. 
Свідок п. Пч., старший лікар в одному з пунктів «швидкої до-
помоги», дала показання, що вона не була на місці подій, але на 
її думку, відсутність інформації про застосування газу під час 
операції негативно відбилося на ефективності роботи медиків: 
вони діяли виходячи з «клінічних проявів (отруєння невідо-
мим газом та інші тяжкі обставини)». Цього було достатньо, 
щоб виконувати операції із «відновлення життєвих функцій 
серця та легенів» та застосувати протиотруту, яка знаходилися 
у розпорядженні лікарів. Вона стверджувала, що не було жод-
них проблем із рухом машин «швидкої допомоги» та автобусів. 
Не було необхідності у присутності військових медиків. Ана-
логічну заяву було зроблено п. Кр., ще одним лікарем пункту 
«швидкої допомоги».

82. Свідок п Фд., лікар з іншого пункту «швидкої допомоги», 
у своїх показаннях говорив, що він супроводжував 40 потерпі-
лих в одному із міських автобусів на їхньому шляху до лікарні 
№ 13. Хтось з МЦЕМД дав йому 10 ампул налоксону та пора-
див йому зробити ін’єкції.

83. Свідок п. Счт., лікар «швидкої допомоги», у своїх пока-
заннях стверджував, що медична допомога потерпілим була 
надана оперативно. Він не знав, хто відповідав за здійснення 
нагляду за роботою різних груп «швидкої допомоги» на місці 
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подій. Він також стверджував, що лікарі не знали про склад 
газу, тому вони не були у змозі застосувати будь-які конкретні 
методи лікування потерпілих. Серед негативних факторів, що 
вплинули на ефективність рятувальної операції, п. Счт. від-
значив транспортування потерпілих у міських автобусах, від-
сутність інформації щодо можливого діагнозу та властивостях 
газу, що був застосований службами безпеки, або, принаймні, 
щодо фармацевтичної групи, до якої він належить, та немож-
ливість розподілити потерпілих відповідно до їхнього стану.

84. Свідок п. Фдс, лікар «швидкої допомоги», дав показання 
про те, що він перебував у машині «швидкої допомоги» на ав-
тостоянці поблизу будівлі театру. О 8 ранку він прибув до міс-
ця подій та відвіз на своїх машині двох людей до лікарні № 7. 
Вони не знали про застосування газу і не застосували будь-яких 
спеціальних методів лікування або медикаментів. Вони поста-
вили потерпілим кисневі маски. Пан Фдс. стверджував, що не 
було жодних проблем із рухом транспортних засобів, але не 
вистачало медиків для супроводження міських автобусів, які 
перевозили заручників. Точна назва газу не мала відношення 
до справи, але якщо б лікарі знали склад цього газу, це б могло 
допомогти.

85. Свідок п. Чр., лікар «швидкої допомоги», в своїх пока-
зання заявив, що коли він побачив перших потерпілих, він 
зрозумів, що вони страждають на передозування опіатами, та 
використав налоксон, але не застосовував жодних інших спе-
ціальних медичних препаратів. Він заявив, що не знав, хто 
здійснював нагляд за діями медиків на місці подій. Він також 
сказав, що, на його думку, відсутність інформації про застосо-
ваний газ та можливу протиотруту відіграли негативну роль.

86. Свідок п. Крг., лікар «швидкої допомоги», показав, що 
близько 7.20 ранку вони прибули до будівлі театру, де їх маши-
на певний час простояла у черзі з других машин «швидкої до-
помоги». Коли настала їхня черга приймати потерпілих, хтось 
відкрив задні двері та поклав у машину два непритомних тіла. 
Пан Крг. запитала, куди слід відвезти цих людей, але отримала 
відповідь: «Куди завгодно!» Вона також запитала про те, хто 
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несе відповідальність за рятувальну операцію, але рятівники 
цього не знали. Обоє потерпілих перебували у стані важкого 
наркотичного отруєння, вона зробила їм інгаляцію кисню та 
штучну вентиляцію легенів.

87. Свідок п. Сфр., фельдшер «швидкої допомоги», в своїх 
показаннях заявила, що вона не знала, куди відвозити потер-
пілих, яких рятівники залишили в її машині «швидкої допомо-
ги». Їй довелося приймати рішення самостійно. Вона вирішила 
доправити їх до лікарні № 23, так як вона знала, як туди доб-
ратися. Вона також стверджувала, що її не попередили про її 
можливу участь у рятувальній операції та не отримала жодних 
спеціальних інструкцій щодо методів лікування заручників.

88. Свідок п. Крл., який працював диспетчером на пунк-
ті «швидкої допомоги», стверджував у своїх показаннях, що 
26 жовтня 2002 року він був відповідальним за устаткування 
та розподіл машин «швидкої допомоги». О 8.15 ранку він от-
римав вказівку збільшити запас налоксону в пунктах «швидкої 
допомоги».

89. Свідок п. Мсв., лікар «швидкої допомоги», у своїх пока-
заннях стверджував, що біля входу до будівлі не було нікого, 
хто б координував та направляв роботу лікарів, біля будівлі не 
було місця, де б можна було надати допомогу потерпілим, і що 
заручників перевозили в автобусах без супроводу медичного 
персоналу. За його словами, машини «швидкої допомоги» мог-
ли рухатися без перешкод. Пан Мсв. зазначив, що відсутність 
інформації про тип газу, який був застосований ФСБ, відіграла 
негативну роль.

90. Свідок п. Ндс., фельдшер «швидкої допомоги», зазначив, 
що потерпілі не були розділені на групи, і загиблих розміщували 
в автобусах разом із тими, хто залишився живим. У більшості 
автобусів не було лікарів супроводження. У машини «швидкої 
допомоги» клали трупи. Ці показання підтвердив п. Кнх, ще 
один лікар «швидкої допомоги». Останній також додав, що він 
не бачив жодного координатора, який й би організовував робо-
ту рятівників та лікарів. Він також зазначив, що було б краще, 
якщо б медики мали деяку інформацію стосовно газу. За його 
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словами, його не попередили про можливу участь у рятуваль-
ній операції до безпосереднього розпорядження вирушати до 
театру. Він не отримував спеціальних інструкцій щодо дотри-
мання процедур або стосовно будь-якого спеціального медич-
ного лікування заручників. 

91. Свідок п. Осп., фельдшер «швидкої допомоги», дав по-
казання, що перші заручники були виведені із будівлі війсь-
ковими, а потім рятувальники почали виносити потерпілих у 
міські автобуси та машини «швидкої допомоги» без жодного 
попереднього розділення на групи. Він не помітив нікого, хто 
б здійснював координацію евакуації та надання медичної допо-
моги заручникам, хоча він і бачив представників з Міністерства 
з надзвичайних ситуацій та МЦЕМД. Він зазначив, що назва 
газу, який був застосований у ході операції, була несуттєвою. 
Він також стверджував, що заздалегідь не був попереджений 
про свою можливу участь у рятувальній операції, та не отриму-
вав жодних спеціальних інструкцій.

92. Свідок п. Блк., фельдшер «швидкої допомоги», у своїх по-
казаннях повідомила, що її, як рятівника, попросили супровод-
жувати групу у складі 22 заручників, яких перевозили на міських 
автобусах. Вона не отримувала жодного медичного обладнання 
або медикаментів. По дорозі до лікарні автобус кожен раз зу-
пинявся на червоний сигнал світлофору. Вона змогла зробили 
лише непрямий масаж серця або штучне дихання «рот в рот». 
Журналіст із «MK» (газета) зайшов до неї в автобус, від нього 
вона дізналася про застосування газу. Перед тим як по трапити 
до лікарні автобус було зупинено охороною лікарні. На час при-
буття автобусу до лікарні один заручник був мертвий.

93. Заявники приводять показання кількох інших медичних 
працівників, які брали участь у рятувальній операції, зокрема, 
пп. Зкр., Лрн., Сусчн., котрі всі стверджували, що не отримува-
ли жодних попереджень щодо їх можливої участі в рятувальній 
операції або інструкцій щодо застосування конкретних проце-
дур або лікування. Пан Зкр. стверджував, зокрема, що він от-
римав лише шість доз налоксону, тоді як в автобусі, за який він 
відповідав, перебувало 17 потерпілих, включаючи чотирьох 
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осіб, які, вірогідно, були вже мертвими. Пан Мслн., фельдшер 
бригади «швидкої допомоги», стверджував, що він би був кра-
ще підготовлений, якщо б мав більше доз налоксону. Пан Влв., 
фельдшер бригади «швидкої допомоги», стверджувала, що 
коли вона отримала потерпілого для подальшого перевезення 
до лікарні, їй не сказали, чи була вже надана цій особі будь-яка 
медична допомога. Її колега, п. Клв., також стверджувала, що їй 
також не повідомляли, чи отримали потерпілі будь-яку медич-
ну допомогу. Фельдшери та водії «швидкої допомоги» пп. Кзм., 
Бгтр., Влв., Птх., та Кргл. стверджували, що їх машини або не 
були обладнані рацією, або система зв’язку була у несправною. 
Фельдшер п. Кп. стверджував, що йому не повідомили адресу 
куди вирушати. Фельдшери пп. Прх. та Сусчн. стверджували, 
що їх машини їхали за іншими каретами «швидкої допомоги» 
(з метою відшукати дорогу до лікарні).

9.  Інші докази. Результати судово-медичного огляду 
потерпілих

94. Слідчі допитали п. Ал., чиновника, який працює у депар-
таменті зв’язків із громадськістю ФСБ. Він повідомив слідчо-
му, що не брав участь у плануванні операції. Однак, приблизно 
о 6.30–6.40 ранку 26 жовтня 2002 року він увійшов до будівлі 
театру за наказом свого керівництва. Він не відчув запаху будь-
якого газу у глядацькій залі, оскільки був хворий на грип. Він 
побачив, що заручники були непритомні; їхня шкіра мала си-
нюшний відтінок. Представники спеціальних загонів виносили 
заручників із зали на перший поверх будівлі. На першому по-
версі потерпілими займалися медики: вони перевіряли реакцію 
зіниць та робили внутрішньом’язові ін’єкції. Лікарі були одяг-
нені у форму синього кольору П. Ал. оглянув будівлю, оскільки 
йому було потрібно зробити фотографії трупів терористів. Не-
вдовзі, коли він повернувся до основної зали, евакуація заруч-
ників вже завершилася. Пан Ал. вирішив, що все було зроблено 
дуже швидко. Він зробив відеозапис аудиторії, але тільки тоді, 
коли всіх заручників було евакуйовано.

95. У січні–лютому 2003 року Бюро судово-медичної екс-
пертизи московського Управління охорони здоров’я, на про-
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хання ММП, були розглянуті матеріали справи, а саме: медич-
ні карти потерпілих, що померли та показання свідків, в яких 
було описано процес евакуації заручників. Ці звіти свідчать 
про те, що точний час смерті не завжди реєструвався працівни-
ками «швидкої допомоги» та лікарень, а встановлювався пізні-
ше під час проведення посмертного обстеження. У більшості 
випадків патологоанатомічне обстеження показало, що смерть 
настала 26 жовтня 2002 року між 6 та 8 або 9 годинами ранку. 
У тих випадках, коли в медичній довідці містився запис про 
точний час смерті (не всі звіти мали цю інформацію), результа-
ти розподілилися наступним чином: чотири людини загинули 
до 7.29 ранку, сім осіб загинули з 7.30 до 7.59 ранку, двадцять 
чотири людини загинули з 8 до 8.29 ранку, тринадцять осіб за-
гинуло у період часу між 8.30 та 8.59 ранку, та дванадцять лю-
дей загинули після 9 ранку.

96. Зазначені вище висновки судово-медичної експертизи 
містять також інформацію стосовно реанімаційних проце-
дур, що були проведені у відношенні до заручників. Однак, 
у 58 випадках у звітах згадується, що «не було інформації 
про надання [потерпілому] медичної допомоги» (за словами 
заявників, ця цифра коливалася від 68 до 73). У більш ніж 
15 випадках лікарі виявили сліди внутрішньовенних ін’єкцій 
на руках у потерпілих, а в інших випадках лікарі підтвердили, 
що була проведена штучна вентиляція легенів, масаж серця та 
інші аналогічні реанімаційні процедури. У багатьох випадках 
зазначалося, що потерпілого було госпіталізовано у критич-
ному стані, майже без ознак пульсу або дихання. У медичних 
документах 17 осіб зазначено, що ті «не мали жодних хроніч-
них захворювань».

97. У своїх загальних висновках лікарі Бюро судово-медич-
ної експертизи московського Управління охорони здоров’я 
встановили, більшість загиблих заручників страждали на 
хронічні захворювання та патології, котрі, разом із фізичним та 
психічним виснаженням та іншими негативними факторами, 
пов’язаними з триденним полоном, посилили наслідки впливу 
газу. Лікарями зроблено висновок, що вплив газу, у найгіршо-
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му випадку, був «непрямим» і що потерпілі загинули через збіг 
низки факторів.

E. Проміжні висновки кримінального розслідування
98. 16 жовтня 2003 року ММП вирішила не заглиблюватися 

у розслідування планування та проведення рятувальної опера-
ції. Слідством встановлено, що 5 осіб було вбито терористами 
під час полону. Серед них пп. Р., Вл. та В., котрих не було серед 
заручників, але яких було вбито терористами при спробі про-
никнути до будівлі зовні. Пан Г. був одним із заручників, його 
було застрелено при спробі чинити опір. Пан З. було вбито ви-
падковим пострілом.

99. Так як існувала реальна загроз масового вбивства заруч-
ників терористами, силами безпеки було вирішено штурмувати 
будівлю театру. Цей штурм призвів до загибелі ще 125 людей. 
Майже всі вони загинули в результаті:

«…гострої дихальної та серцевої недостатності, що була 
викликана згубним збігом негативних факторів, що існували... 
23–26 жовтня 2002 року, а саме: тяжким та тривалим психо-емо-
ційним напруженням, низькою концентрацією кисню у повітрі 
приміщення (гіпоксією), тривалою примусовою нерухомістю, 
яка часто супроводжується розвитком кисневого голодування ор-
ганізму (циркуляційної гіпоксії), гіповолемією (зневодненням), 
що була викликана тривалим позбавленням їжі та води, трива-
лим позбавленням сну, яке вичерпало компенсаторні механізми, 
та розладом дихання, що був викликаний дією невідомої хімічної 
речовини (або речовин), яка була застосована правоохоронними 
органами у ході проведення спеціальної операції із визволення за-
ручників 26 жовтня 2002 року».
Слідчим було зроблено наступний висновок:

«… різноманітність причин смерті виключає прямий причин-
но-наслідковий зв’язок … між дією [газу] і смертю [заручників]. 
У цьому випадку зв’язок може бути лише посереднім, так як немає 
жодних об’єктивних підстав для висновку, що за відсутності інших 
перерахованих вище факторів, застосування [газу] призвело б до 
смерті [заручників]».
100. У результаті штурму було знищено сорок терористів, — 

або через учинення опору та відкриття вогню у відповідь, або 
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через реальну загрозу, що вони активують вибухові пристрої, 
встановлені у будівлі. Як стверджує ММП, рішення щодо 
штурму будівлі театру було виправданим у надзвичайних об-
ставинах та зумовлене необхідністю звільнити заручників та 
не допустити вибуху, який призвів би до смерті 912 заручників 
та «підриву авторитета Росії на міжнародній арені». У резуль-
таті прокуратура відмовилася порушувати кримінальну справу 
у відношенні до дій органів державної влади у кризовій ситу-
ації.

101. Точна формула газу, що був застосований у ході ряту-
вальної операції, залишилася невідомою для громадськості. 
Згідно з заявою ФСБ від 3 листопада 2003 року сили безпеки 
застосували «спеціальну суміш на основі похідних фентанілу». 
Проте, більш точна інформація про цей газ та його дію зали-
шається нерозкритою із міркувань національної безпеки.

102. Що стосується розслідування самого теракту, було при-
йнято рішення про припинення кримінального переслідуван-
ня у відношенні сорока терористів, яких було вбито 26 жовтня 
2002 року. Водночас продовжувалося розслідування у відно-
шенні інших припустимих терористів, зокрема, п. Талхігова, а 
строки завершення цього розслідування неодноразово продов-
жувалися. 27 січня 2003 року провадження у відношенні п. Тал-
хігова було вилучено із справи № 229133. 22 квітня 2003 року 
справу було передано до суду першої інстанції (під номером 
229136). Заявники стверджували, що про це вони дізналися з 
преси. Вони просили Замоскворіцький районний суд м. Москви 
дозволити їм брати участь у розгляді в якості потерпілих. Однак, 
їм було відмовлено на підставі того, що справу вже передано до 
суду. Московським міським судом це рішення було підтримане. 
20 червня 2003 року Московський міський суд визнав п. Талхі-
гова винним у пособництві тероризму. Його засудили до восьми 
з половиною років позбавлення волі. 9 вересня 2003 року цей 
вирок був підтверджено Верховним Судом Росії.

103. Строки завершення розслідування переносилися кіль-
ка разів. Судячи з усього, формально, розслідування не було 
завершено.
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F.  Матеріали щодо проведення рятувальної операції, 
представлені заявниками

104. Задля підтвердження своїх вимог заявниками було пе-
редано до суду певну кількість додаткових матеріалів. Судя-
чи з усього, в той час, як деякі з них належали до офіційного 
кримінального розслідування, інша частина була отримана з 
інших джерел. Ці матеріали, в тій частині, в якій вони мають 
відношення до цієї справи, можуть бути викладені наступним 
чином:

1.  «Аматорський» відеозапис, що був представлений 
заявниками

105. Перший відеозапис (диск № 1) показує центральний 
вхід до будинку театру. Запис зроблений з вікна верхнього 
поверху одного з будинків на іншому боці вулиці на відстані 
близько 200 метрів. 

За часовою інформацією відеозапис починається з 9.35 вечо-
ра. Дата не вказано, але очевидно це вечір 25 жовтня 2002 року. 
Запис показує групу людей, які виходять із будинку. Заявники 
пояснюють, що ці люди — п’ятеро азербайджанців, звільнених 
терористами. 

О 11.23 одинока фігура входить до будинку. І знову заявни-
ки пояснюють, що це був п. Вл., який заходить до будинку. 

О 11.49 вечора чоловік у червоному наближається до будин-
ку, але повертається до місця, де розташовані сили безпеки.

О 2.05 (рано вранці 26 жовтня 2002) дві машини «швидкої 
допомоги» під’їжджають до будинку. Лікарі входять до будівлі, 
потім повертаються з тілом на носилках (2.15 ранку), потім інше 
(2.17). О 2.18 ранку «швидкі» залишають місце паркування. Згід-
но з заявою лікарі евакували п. Ст., якого було поранено випадко-
вим пострілом під час інциденту з п. Г. та п. 3. «швидкі» прибули 
через дві години після того, як терористи викликали їх. 

О 5.33 ранку почулися постріли з будинку. Через дві хвили-
ни пролунав вибух у фойє театру. 

О 6.22 ранку добре озброєні офіцери спеціального підрозді-
лу, одягнені в куленепробивні жилети, шлеми та маски, появ-
ляються в фойє театру. 
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О 6.30 в фойє лунає декілька вибухів. 
О 6.46 ранку перші три заручники виходять із будинку, 

офіцер спецпідрозділу допомагає одному з них іти. У цей час 
«швидких» не видно. 

О 6.51 один заручник виходить сам. 
О 6.52 інша група людей в уніформі заходять до будівлі, 

вони без шлемів. У той самий момент люди спецпідрозділу ви-
тягують непритомне тіло за руки і кладуть його прямо за ос-
новними дверима (6.51.32). Боєць спецпідрозділу несе жінку в 
червоному на плечі.

О 6.53 боєць спецпідрозділу наближається до чоловіка, 
який раніше був залишений на східцях і відтягує його в сто-
рону. Як з’ясувалося, руки цього чоловіка були в наручниках, 
або ж зв’язані за спиною, жінка в уніформі зі світлим волоссям 
наближається до них. У неї у руках предмет, який схожий на 
пістолет або щось подібне. Вона націлює його на людину, яка 
лежить на підлозі (6.53.27–41), потім інша група людей в уні-
формі нахиляється над чоловіком і відтягують його ближче до 
стіни. 

З будинку виходять ще заручники, інших виносять бій-
ці спецпідрозділу. Перша «швидка» з’являється на сцені о 
6.57 ранку. Потім з’являються три машини рятувальників. 
Люди в жовтій уніформі виходять з машин і заходять до будів-
лі через основний вхід. Через декілька секунд прибувають нові 
машини рятувальників, більше рятувальників заходять до бу-
динку, деякі з них виносять непритомні тіла. Як з’ясувалося, 
деякі з цих тіл вже лежали на підлозі фойє, деякі з них облич-
чям догори (6.52.37). Тут запис закінчується. 

Наступний запис (№ 2) зроблений з того ж місця, і почи-
нається декілька секунд після закінчення першого запису. Він 
показує початок масової евакуації заручників (7 ранку). Ряту-
вальники та бійці спецпідрозділу виносять непритомних лю-
дей із будинку. Більшість тіл виносять за руки і ноги, деяких 
обличчям вниз, інших обличчям вгору. Людина біля входу, як 
здається, координує діями рятувальників і показує їм, куди 
вести заручників. 
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О 7.05 ранку чути шум камери над місцем паркування. 
З цього моменту зображення становиться зовсім нечітким. На 
місці паркування немає «швидких», потім одна машина приїж-
джає. О 7.06 ранку прибувають нові «швидкі» з лівої сторони, 
попереду них машини рятувальників. 

До 7.11 ранку більше дюжини тіл розміщені на східцях ззов-
ні входу в будинок. Декілька рятувальників оглядають та ощу-
пують тіла, проте неможливо бачити, що вони саме роблять. 
З’ясувалось, що деякі працівники роблять масаж серця. У цей 
час продовжується евакуація. 

О 7.20 ранку міські автобуси з’являються на місці паркуван-
ня. Кількість людей перед будинком та у фойє досягає свого 
максимуму о 7.30 ранку. 

О 7.33 ранку з’являється людина у формі рятівника, щоб 
оглянути одну з жертв, яка лежала на підлозі.

У наступні хвилини кілька машин «швидких» та автобусів 
залишають сцену, в той час, коли інші прибувають. «Швидкі» 
рухаються повільно, проте, здається, вони не повністю блоко-
вані, або, в крайньому разі, протягом певного часу. 

О 7.55 ранку сотні людей перебували на східцях будинку, 
бійці спецпідрозділу, рятівники, поліцейські, лікарі і т.д.

О 8.03 ранку маршрутні місткі автобуси, що очікують своєї 
черги, можна побачити на місці паркування. Евакуація жертв 
триває, хоча і повільніше

Наступний епізод відбувається о 8.58 ранку. Виявляється, 
що до цього часу масова евакуація заручників закінчена. Тим 
не менш, кілька «швидких» прибувають на місце паркування о 
9.30. О 9. 35 військові броньовані машини починають покидати 
місце дії. 

2.  Фільм, зроблений московською міською 
рятувальною службою

106. Заявники також надали копія фільму, відзняту мос-
ковською міською рятувальною службою на трьох дисках. На 
ньому знято евакуацію заручників, інтерв’ю з лікарями, дер-
жавними офіційними особами та колишніми заручниками. На 
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37-хвилинній записі (диск № 2 фільму) бачимо міський авто-
бус із непритомними людьми, які сидять прямо на сидіннях. 
На ньому також бачимо кордонну лінію та прохід «швидких» 
та міських автобусів через неї. 

107. Ці три диски вміщують уривки з записів, зроблених 
службою спасіння. Як з’ясувалося, запис зроблено під іншим 
кутом, аніж запис, який описаний вище, і має кращу якість. 
Проте маються тільки частини запису. Найбільш змістовні 
частини знаходяться на диску № 3, починаючи з 46-ї хвили-
ни запису. З’ясувалося, що ця хвилина відповідає 6.50 ранку 
на «аматорському» відео запису, про який ішла мова раніше. 
Можна бачити, що більше дюжини непритомних тіл лежать на 
землі перед входом до театру обличчя догори (48-ма хвилина 
запису і далі). Починаючи з 51-ї хвилини, запис показує що 
знаходиться всередині основної зали. Він показує рятувальни-
ків та бійців спецпідрозділу, які евакують непритомних людей. 
Вони без газових масок. Серед сміття на підлозі між рядами 
стільців є пусті пакети з- під соку. 

108. Касета також містить низку інтерв’ю з колишніми за-
ручниками, лікарями та офіційними особами. Один із колиш-
ніх заручників у лікарні розповів на інтерв’ю, що терористи 
планували звільнити всіх заручників о 8.00 ранку. 

3. Звіти д-ра Марка Віліса, кандидата наук та д-ра Мартіна 
Фурманскі, доктора медицини. 

109. У 2007 році один із заявників розпочав експертну пере-
вірку летальності газу, який використали російські спеціальні 
служби безпеки. Перевірку здійснював д-р Марк Віліс, канди-
дат наук, мікробіолог та професор університету Каліфорнія, 
м. Дейвіс, США. У своєму звіті від 12 березня 2007 д-р Вілісом 
доходить такого висновку:

«... Значну кількість фатальних випадків, що сталися в театрі 
на Дубровці, потрібно було передбачати. Фатальні випадки не-
одмінно відбуваються через два очевидні механізми. Перший, фа-
тальні випадки та тяжкі травми потрібно передбачати від прямих 
токсичних дій хімічних елементів. Хоча Російська Федерація не 
встановила тип хімічної речовини, було заявлено, що вона нале-
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жить до ряду фентанілів класу синтетичних опіумних. Деякі з цих 
елементів використовуються в медицині, як анальгетики проти 
сильних хронічних болей та як анестезуючі засоби. Відомо, що 
межа між ефективною дозою цих препаратів для введення в стан 
непритомності та летальною дозою є досить незначною. Летальні 
випадки трапляються зазвичай через респіраторні ускладнення. 
Фентаніл також відомий як наркотик, яким зловживають, і бага-
то фатальних випадків зафіксовано серед любителів розслабити-
ся. Оскільки всі відомі фентаніли мають одинакові і дуже вузькі 
межі безпеки, потрібно було передбачити виникнення фатальних 
випадків від респіраторних ускладнень. Другий, навіть якби хіміч-
ний елемент сам по собі був безпечний, потрібно було передбача-
ти фатальні випадки як результат задихання від запору дихаль-
них шляхів внаслідок падіння з сидячого чи стоячого положення. 
Певна летальність чи тяжкі травми потрібно було передбачати в 
результаті вдихання рвоти, оскільки рвота є звичайним побічним 
ефектом дії опіумних. 

Я не намагаюсь судити доцільність використання анестезуючих 
сумішей при обставинах, з якими зіткнулася Російська Федерація 
під час цих трагічних подій. Проте прийняття рішення про засто-
совування цих елементів мало обов’язково включати вірогідність 
значної кількості жертв серед заручників в кінцевому результаті і 
мало врахувати необхідність негайного медичного втручання для 
їхньої мінімізації». 
110. Той же заявник також попросив оцінку звіту автопсії 

на його сина. Перевірка цього звіту виконувалася д-ром Мар-
тіном Фурманські, токсикологом, який практикує в США та 
фахівцем із хімічної зброї. 22 лютого 2007 року д-р Фурманські 
представив звіт. Він погодився з тим, що син заявника помер у 
результаті «гострої респіраторної та серцевої недостатності … , 
спричиненою дією невстановлених хімічних речовин» (цитата 
зі звіту про автопсію). Водночас д-р Фурманські зазначив, що 
в театрі не виявлено нестачі кисню, у крайньому разі до біоло-
гічно значимої величини. 

111. Далі, на його думку, багато «багатофакторних» виснов-
ків, що наводяться в офіційному звіті, не могли вплинути на 
фатальність жертв, оскільки вони представляють собою зміни 
та ознаки агонії, які спостерігаються тільки після того, як тіло 
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пережило кінцевий циркулярний колапс внаслідок неможли-
вості дихати через дію спеціальних речовин. На його думку, 
попередні умови та стан не змогли б суттєво вплинути на ле-
тальні ефекти дії спеціальної речовини. Щодо результатів вис-
новків стосовно застосування спеціальної речовини, жоден не 
міг би суттєво вплинути на шанс жертв вижити. Навіть най-
більш суворі з тих висновків (ерозійний гастрит та втрата лише 
200 куб. см крові) не було достатньо для того, щоб порушити 
його кров’яний тиск чи циркуляцію, особливо коли він був 
зв’язаний і не потрібно було робити зусилля. 

112. Д-р Фурманські далі стверджував, що деякі з так зва-
них попередніх кондицій неможливо перевірити з наявних 
записів, і навіть якщо вони були б, виявилися б несуттєвими. 
Він порівняв судове гістологічне дослідження від 15 листопа-
да 2002 року та звіт повторного дослідження і дійшов виснов-
ку, що їхні результати були суперечливими. Він зазначив, що 
«повторне гістологічне дослідження» мало подібні результати 
з двома іншими випадками автопсії, які були надані для його 
перевірки, а саме: результати хронічного енцефаліту та хроніч-
ного менінгіту. Він заявив, що вони були незвичними хворо-
бами, і це було рідкий збіг подій, коли ці три людини відвіда-
ли той же театр і в той же день постраждали від цих хвороб. 
Д-р Фурманські далі піддав сумніву висновки звіту стосовно 
змін розширення, які були виявлені в печінці жертви: він дій-
шов висновку, що на печінку жертви не вплинула зміна розши-
рення. І навіть якщо припустити, що це так, то функція печінки 
була несуттєвою порівняно з ефектом фентанілу та його від-
повідних компонентів на організм людини. 

113. Д-р Фурманські далі стверджував, що дія ліків класу 
фентанілу добре відомі. У помірних дозах такі ліки заглушу-
ють біль, а при високих дозах спричиняють сонливий стан, а 
при ще більших дозах вони спричиняють кому. Всі опіумні та-
кож приглушують спроби дихати залежно від дози вживання. 
У стані непритомності дихання може уповільнитися до точки, 
коли потрібно підтримувати достатньо кисню в крові для забез-
печення нормального функціонування організму. Навіть коли 
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дихання продовжується з меншою частотою, ослаблення, спри-
чинене опіумними речовинами, може викликати ослаблення/
набухання язика та шиї і як результат — закупорка дихальних 
шляхів. Ця позиційна асфіксія є особливо ризикованою, якщо 
реципієнт сидить прямо. Крім цього, коли опіумні (особливо 
ліки типу фентанілу) вживаються швидко, це спричиняє мус-
кульне зціплення і може зупинити зовсім дихання. Спазми 
зціплення можуть привести до сильного коливання тіла. Таке 
різке коливання тіла людини вперед могло спричинити удар 
лобом у театральне сидіння попереду. 

114. Д-р Фурманські зазначив, що клінічна картина про від-
сутність «медичних» смертей протягом трьох днів, а потім од-
разу десятки за якісь хвилини після застосування спеціальних 
речовин дуже свідчить про причетність спеціальних речовин 
до наступних смертей та каліцтв. У звіті дається висновок, що 
«результати автопсії (жертв) повністю відповідають тому, що 
смерть спричинена передозуванням опіумними речовинами, 
такими як фентаніл або його відповідним похідним, отриманим 
від аерозольного розпилення під час спеціальної операції». 

4. Інтерв’ю для преси та інші подання. 

115. Заявники подали копії прес-інтерв’ю з колишніми за-
ручниками, рятівниками, водіями автобусів і т. д. Так, пані Пвл., 
колишня заручниця, заявила в своєму інтерв’ю «Время Ново-
стей», що їй вдалося вибратися з основного залу театру самій. 
Її разом з іншими заручниками, які були в порівняно гарному 
стані, спочатку відвезли до лікарні, але ця лікарня відмовилася 
їх прийняти. Вони повернулися до театру, де їх пересадили в 
інший автобус і повезли в іншу лікарню (міська лікарня № 13). 
Щоб доїхати до лікарні, потрачено дев’яносто хвилин. 

116. Інший учасник подій Дмітрій (який назвав тільки 
своє ім’я) заявив в інтерв’ю «Собеседніку», що він був лікарем 
«швидкої». Близько 5.30 ранку він отримав наказ їхати до теат-
ру. Проте, його машину зупинила міліція, оскільки та ще не от-
римала наказу пропускати туди «швидку». Це затримало їх на 
десять хвилин. Рух біля театру також був дуже повільним, тому 
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що важкі автомобілі паркувалися там. Деяких заручників уже 
забрали з приміщення. Відкритий ящик зі шприцами та налак-
соном валявся поруч. Хтось закричав: «Усі робіть щеплення!». 
Тим заручникам, яким зробили щеплення, не було відмічено, 
і в результаті деякі з них отримали два чи більше уколів на-
лаксону, що було смертельною дозою. Не було часу виконувати 
штучне дихання, тому що була загроза вибуху. Його машина 
транспортувала вісім непритомних людей до лікарні ветеранів 
війни, але було важко під’їхати до входу, тому що автомобілі 
паркувалися прямо на вулиці. 500 ліжок були приготовлені в 
лікарні, але медичний персонал не був готовий впоратися з та-
ким напливом пацієнтів. У результаті цього лікарня прийняла 
тільки 120 пацієнтів. У цей час бійці спецпідрозділу склада-
ли тіла в міські автобуси. Водії автобусів, більшість яких не з 
Москви, не знали, куди їхати. Коли в лікарню ім. М. В. Склі-
фосовського прибули перші машини «швидкої», ніхто не зуст-
річав людей зі «швидкої», щоб направити пацієнтів у потрібні 
відділення. В. Мкх., керівник групи Дігге Спа, свідчив, що одну 
людину помилково прийняли за мертву. 

117. Пан Снг., в інтерв’ю газеті «Комсомольська правда» ска-
зав, що він бачив, як тіла у двох автобусах, які прибули в лікарню 
ім. М. В. Скліфосовського, були складені на підлозі. В іншому 
інтерв’ю, опублікованому в тій же газеті, свідок п. Шб. і п. Крб. 
описав умови транспортування жертв. Обоє були водіями ав-
тобусів, які перевозили заручників до лікарень. Вони заявили, 
що незважаючи на зусилля розчистити район, рух біля будинку 
театру був повільним, особливо через те, що посольські маши-
ни паркувалися прямо на вулиці. Після того, як тіла заванта-
жили в автобус, міліціонер наказав водіям їхати за «швидкою». 
Коли автобуси прибули в лікарню ім. М. В. Скліфосовського, 
у лікарні виявилося недостатньо персоналу, щоб негайно за-
брати тіла з автобусів. Вони спочатку зайнялися людьми, яких 
привезли «швидкі», потім тими, хто був в автобусах. 

118. Один із колишніх заручників, пані Губарєва, описала 
умови тримання в головній залі театру. Зокрема, вона конста-
тувала, що жінки-смертниці з вибухівкою ніколи не залишали 
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зали. Одна з них, яка сиділа зовсім поряд, весь час тримала ви-
буховий пристрій у своїх руках. Вона сказала пані Губарєвій, 
що найбільшого вибухового пристрою буде достатньо, щоб 
«підірвати три таких зали, як ця». Інший колишній заручник 
пані Акімова підтвердила, що смертники-підривники не ви-
пускали детонатори зі своїх рук. Свідок пані Жирова заявила, 
що її родичі залишили будинок театру. Вона давала свідчення 
про роль п. Талкірова, який встановив контакт із лідером теро-
ристів. Пані Карпова, яка також мала родичів серед заручників, 
сказала, що перша офіційна інформація про операцію була оп-
тимістичною, не було ніякої інформації про жертви. Вона і п. 
Курбатов, чия дочка загинула в театрі, засвідчили, як складно 
було отримати будь-яку інформацію про колишніх заручників. 
Подібне свідчення надав п. Міловідов. 

5. Звіт Всеросійського центру аварійної медицини

119. Заявники представили звіт, підготовлений Всеросій-
ським центром аварійної медицини міністерства охорони 
здоров’я (Защита). Експерти Центру зазначили, що вико-
ристання фентанілу було виправдано за даних обставин. Вони 
описали медичні наслідки дії фентанілу та можливі побічні 
ефекти. Експерти також зазначили, що фентаніл може бути 
небезпечним для людей, які страждають від астми, гіперреак-
цій, артеріального та мозкового надмірного тиску, гіпоксії та 
респіраторного розладу. У звіті відзначалося, що більшість по-
мерлих заручників страждали від різних паталогічних захво-
рювань, які призвели до фатального кінця. Далі в звіті зазнача-
лося, що різні служби (рятівники, лікарі), залучені до операції 
рятування, діяли координовано. Майже всі жертви отримали 
ін’єкцію налаксону, всі жертви в критичному стані транспор-
тувалися в машинах «швидкої» і їм надали штучне дихання 
та «синдром терапію». У звіті зазначалося, між іншим, що на 
ефективність медичної допомоги погано вплинули наступні 
негативні чинники: 1) відсутність інформації з використання 
хімічних речовин 2) відсутність «специфічного проти яду» для 
хімічних речовин, що використовувалися 3) проблеми з од-
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ночасною евакуацією жертв за межі будівлі, 4) неможливість 
використовувати носилки всередині будинку, 5) проблеми з 
рухом «швидких» біля будинку театру. У звіті також йшлось 
про високу концентрацію газу, який призвів до миттєвої фа-
тальності (у деяких випадках). 

G. Кримінальні скарги заявників та третіх сторін 
1. Кримінальна скарга п. Нмт. 

120. У невстановлену дату, п. Нмт., член Парламенту, подав 
заявку до Московського міського прокурора (ММП) з про-
ханням провести розслідування процесу евакуації та надання 
медичної допомоги заручникам. Він вказував, що органи влади 
діяли безвідповідально, і що можливо було запобігти людським 
жертвам шляхом надання більш адекватної першої допомоги 
жертвам газової атаки на місцях та в лікарнях. Пан Нмт. пред-
ставив матеріали, що були в його розпорядженні, групі слідчих, 
а саме звіт експертної команди, створеної політичною партією 
СПС , та декілька відеозаписів, зроблених на місці подій відра-
зу після того, як будинок був очищений від терористів (копії 
звіту та відео запис були представлені Суду). 

121. 2 грудня 2002 року Московська міська прокуратура 
відмовила у відкритті розслідування. Слідчий зазначив, що 
документи, надані п. Нмт. не були відповідним чином підпи-
сані та оформлені, і що вони спорчені різними процедурними 
неформальностями. Що стосується відеозаписів, то вони були 
зроблені з такої відстані, що неможливо зробити які-небудь 
переконливі висновки. Тим не менш, ґрунтуючись на цих віде-
озаписах, слідчий дійшов висновку, що «жертви транспортува-
лися в різних позиціях, зокрема «на їхніх спинах», і що їх роз-
містили перед входом до театру, очікуючи медичну допомогу 
(на відеозапису видно), що жертвам зробили уколи або робили 
штучне дихання. Немає ніяких доказів того, що були будь-які 
перешкоди руху транспорту, яким колишні заручники були 
евакуйовані». 

122. Слідчий І. далі посилався на показання декількох свід-
ків (див. нижче опис показань свідків, зібраних слідчою гру-
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пою). Слідчий встановив, що ні пані Кс., директор Московсько-
го міського медичного управління (МММУ), ні п. Сл., голова 
Медичного департаменту не були інформовані про час та ме-
тоди рятувальної операції, і їх не поінформували про наміри 
використання газу з причин секретності. Незважаючи на це, за 
таких обставин та наявності інформації вони діяли найкращим 
способом. Більшість людей (114 осіб) померли в будинку теат-
ру, тільки декілька померли в лікарні. Слідчий дійшов виснов-
ку, що названі офіційні особи, як і інші державні представники, 
відповідальні за надання медичної допомоги заручникам, були 
невинні в халатності. 

2. Кримінальний позов п. Фіногенова

123. 29 березня 2003 п. Фіногенов, один із заявників, подав 
позов до Генеральної прокуратури (ГП) про ведення процесу 
розслідування. Він вимагав більш ретельної перевірки вста-
новлення причин смерті його брата та нареченої брата. 

124. У невстановлену дату п. Фіногенов просив Московську 
міську прокуратуру (ММП) надати медичні звіти про причині 
смерті його брата та нареченої брата для того, щоб провести 
альтернативне медичне розслідування і встановлення причин 
їхньої смерті. У листі від 8 квітня 2003 року ММП відмовила в 
наданні дозволу на розкриття цієї інформації. 

125. 10 червня 2003 року п. Фіногенов просив ММП роз-
ширити розслідування і перевірити законність та доцільність 
використання газу силами безпеки. 15 червня 2003 року він 
повторно подав прохання про отримання доступу до звітів про 
причини смерті. 23 червня 2003 року ММП відмовила в прове-
денні розслідування стосовно ведення операції силами безпеки 
і дала дозвіл на розкриття медичних звітів. 

126. 26 липня 2003 п. Фіногенов знову направив позов до 
Генеральної прокуратури про неадекватне проведення розслі-
дування. Він стверджував, зокрема, що слідчий відмовився пе-
ревірити хід рятувальної операції, а саме використання потен-
ційно смертельного газу та неспроможність надання допомоги 
заручникам після їх звільнення. Він також скаржився, що він 
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не мав доступу до матеріалів справи, і що він не зміг ефектив-
но брати участь у судовій процедурі. Заявка позивача була на-
правлена Генеральною прокуратурою до ММП без розгляду по 
суті. Позивач подав у суд через відмову ГП задовольнити по-
зов, але суд прийняв рішення, що скарга п. Фіногенова не була 
суто кримінальним поданням, яке б вимагало розслідування. 
Це рішення було підтверджено при апеляції до Московського 
міського суду 19 січня 2004 року. 

127. 13 жовтня 2003 р. п. Фіногенов просив органи проку-
ратури дозволити йому взяти участь у справі п. Талкігова, як 
потерпіла сторона, але отримав відмову 23 жовтня 2003 року. 
Слідчий зауважив, що справа проти п. Талкігова (№229136) 
була відокремлена від «загальної» кримінальної справи 
(№ 229133), в якій позивач мав статус жертви. Слідчий далі 
стверджував, що п. Талкігов не причинив ніякої шкоди позива-
чу. Більше того, Московський міський суд займався розглядом, 
чи можливо дозволити родичам померлих заручників брати 
участь у справі Талкігова. 

128. 14 жовтня 2003 р. п. Фіногенов просив ММП дозволу 
отримати інформацію від ФСБ, яка координувала хід ряту-
вальної операції, про характер та склад газу, який використа-
ла влада. 28 жовтня 2003 року він отримав відповідь, в якій 
йому радили, що «інформація про концентрацію та склад 
газу … не має відношення до встановлення причин смерті за-
ручників». 

 129. 6 листопада 2003 року п. Фіногенов подав криміналь-
ний позов до Замоскворіцького районного суду Москви сто-
совно неадекватності розслідування, яке проводилось ММП та 
відмовою розслідувати проведення ходу рятувальної операції. 
Він також вимагав отримати від ММП копії рішень про відмо-
ву починати розслідування ведення рятувальної операції. Про-
те, 22 та 25 травня 2004 року Замоскворіцький районний суд 
прийняв рішення не просити цих документів у ММП. 25 берез-
ня 2004 року Замоскворіцький районний суд відхилив позов 
п. Фіногенова. Позивач подав на апеляцію. 17 червня 2004 року 
Московський міський суд скасував рішення від 25 березня 
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2004 року і направив справу до Замоскворіцького районного 
суду для нового розгляду. 

130. Пан Фіногенов повторив свою вимогу на розкриття ма-
теріалів кримінального розслідування № 229133 та рішень про 
відмову розпочати розслідування ведення рятувальної опера-
ції. У листопаді 2004 року ММП надала частину файлів справи 
і декілька рішень, які посилався позивач. 30 березня 2005 року 
п. Фіногенов доповнив свої вимоги з огляду на матеріали, от-
римані у прокуратури. 

131. 30 травня 2005 року Замоскворіцький районний суд 
відхилив подання п. Фіногенова. Суд встановив, що слідчі дії 
проводилися відповідно до закону, і що всі відповідні докази 
вже зібрані. Слідчий «об’єктивно в повній мірі» дав оцінку діям 
сил безпеки та медичного персоналу під час кризи. 

132. 13 липня 2005 року Московський міський суд підтвер-
див рішення від 30 травня 2005 року. Міський суд підтвердив, 
що рішення ММП, яке оскаржував позивач, «були прийняті у 
відповідності до закону про кримінальну процедуру, рішення 
приймалися уповноваженою особою, і базувалися на доказах, 
зібраних у ході слідства».

3. Кримінальний позов пані Губарєвої. 

133. 8 травня 2003 року пані Губарєва просила Генеральну 
прокуратуру надати їй копії медичних документів, що стосу-
ються смерті її родичів. Проте її прохання було відхилено на тій 
основі, що згідно з законом потерпіла сторона могла отримати 
доступ до матеріалів справи тільки після завершення слідства. 

134. 23 жовтня 2003 року позивач поскаржився в Генеральну 
прокуратуру стосовно неадекватності ведення слідства ММП. 
Ця скарга була направлена до ММП, яка у листі від 21 листопа-
да 2003 року поінформувала заявника, що 17 жовтня 2003 року 
було прийнято рішення не переслідувати у судовому порядку 
офіційних осіб, які планували та брали участь у рятувальній 
операції. 

135. 12 жовтня 2004 року позивач направив кримінальний 
позов до Замоскворіцького районного суду Москви, намагаю-
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чись добитися більш ретельного ведення слідства щодо веден-
ня рятувальної операції. Зокрема, вона заявляла, що слідство 
не змогло відповісти на наступні запити: 

(a) відсутність медичної допомоги заручникам та обставини 
їх евакуації з театру;

(б) крадіжка персональний речей у кількох заручників;
(в) отруєння заручників невідомим газом;
(г) незаконне використання цього газу силами безпеки;
(д) вбивство непритомних терористів;
(е) пасивність ММП , яка відповідає за розслідування;
(є) неадекватна медична перевірка, виконана Судовим від-

ділом Департаменту охорони здоров’я Московської міської ад-
міністрації.

136. 5 травня 2005 року Замоскворіцький районний суд 
Москви відхилив позов заявника. Висновки Замоскворіцько-
го районного суду виявилися подібними до тих, як у справі 
п. Фіногенова (дивись пункт 131 вище). 6 липня 2005 року 
Московський міський суд підтвердив рішення від 5 травня 
2005 року.

137. У 2007 році пані Губарєва направила декілька клопо-
тань слідчому, відповідальному за цю справу. Вона просила 
мати доступ до певних матеріалів справи, включаючи письмові 
показання декількох свідків. 18 травня 2007 року їй надали цей 
доступ. 

4. Кримінальний позов пана та пані Курбатових.
138. 29 травня 2003 року п. Курбатов просив ММП провес-

ти додаткові слідчі дії, спрямовані на встановлення певних 
фактів, які стосуються смерті їхньої дочки. 5 червня 2003 року 
йому повідомили, що всі необхідні слідчі дії були виконані, 
і що йому нададуть доступ до матеріалів слідства, коли воно 
буде закінчено. 

139. 26 червня 2003 року позивач повторно направив свій 
запит на отримання інформації. 1 липня 2003 року відповідаль-
ний у справі слідчий повідомив його, що його дочка померла в 
будинку театру. Проте більше ніякої інформації чи підтверджу-
ючих документів не було надано. 
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140. 5 лютого 2004 року позивач просив прокуратуру переві-
рити обставини смерті його дочки більш ретельно. Він стверд-
жував, що смерть його дочки була спричинена невідомим газом, 
який застосували сили безпеки. 8 квітня 2004 року він отримав 
відповідь від ММП, в якій зазначалося, що експертиза, прове-
дена раніше, не встановила причинного зв’язку між дією газу та 
смертю заручників. . 

141. 26 травня 2004 року вищезгадані два позивачі подали 
кримінальний позов до Замоскворіцького районного суду Мос-
кви, домагаючись більш ретельного розслідування проведення 
рятувальної операції. 20 вересня 2004 року Замоскворіцький 
районний суд Москви відхилив позов заявників. Позивачі по-
дали апеляцію, проте 29 листопада 2004 року Московський 
міський суд підтримав рішення районного суду. 

5. Кримінальний позов пана Бурбан та пані Бурбан Мішуріс

142. Точна дата не вказана, коли два заявники подали кримі-
нальний позов до Замоскворіцького районного суду. Вони 
скаржилися на відмову органів прокуратури провести перевір-
ку фактів у справі стосовно планування та проведення ряту-
вальної операції. Суд постановив, що розслідування закінчи-
лося, слідча група зібрала всі можливі показання відповідно 
до закону, які пройшли неупереджену та всебічну перевірку, і 
що висновки слідчої групи були обґрунтовані та законні. Суд 
далі повідомляв, що він не має повноважень перевіряти ефек-
тивність слідства та начебто нездатність органів прокуратури 
розслідувати певні фактичні аспекти подій, а саме встановлен-
ня дієздатності медичного персоналу та бійців спецпідрозділу, 
які брали участь у рятувальній операції. 24 квітня 2006 року це 
рішення було підтримано Московським міським судом. 

H. Компенсаційні виплати та наступні цивільні справи
143. Після подій 23–26 жовтня 2002 року Московська міська 

адміністрація виплатила жертвам атаки терористів «компенса-
цію співчуття»: ті, хто залишився живий отримали по 50 000 
російських рублів, а родичі загиблих заручників отримали 
по 100 000 рублів. Крім цього, міська адміністрація оплатила 
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певні витрати на ритуальні послуги і заплатила певну суму за 
втрату майна під час рятувальної операції. 

1.  Цивільні справи стосовно компенсації 
в Тверському районному суді

144. 2002 року (точна дата не вказана) деякі з позивачів, 
росіяни за національністю, звернулися до Московської міської 
адміністрації для того, щоб отримати компенсацію за мораль-
ну шкоду, спричинену атакою терористів. Вони посилалися на 
розділ 17 Акту боротьби з тероризмом від 25 липня 1998 року, 
де було вказано, що шкода, нанесена терористичним нападом, 
повинна бути компенсованою федеральними органами влади 
тієї юрисдикції, де цей напад вчинено. Проте органи влади від-
мовилися видати компенсації заявникам. 

145. У листопаді 2002 року група позивачів, росіяни за націо-
нальністю, подали в суд на міську адміністрацію до Тверсько-
го районного суду Москви. Позивачі стверджували, що Акт 
від 1998 року зобов’язував міські органи влади компенсувати 
шкоду, нанесену атакою терористів. Вони також заявляли, що 
рятувальна операція була неефективною, що дії органів влади 
були неадекватними, і що заручників з будівлі евакуювали не 
як потрібно, і що вони не отримали необхідної медичної допо-
моги на місці і в лікарнях. У результаті цього позивачам нане-
сено шкоду або вони втратили родичів. 

146. Під час попередніх слухань позивачі спробували відхи-
лити кандидатуру судді на тій підставі, що суди в Москві фі-
нансуються з бюджету міської адміністрації, яка є відповідачем 
у їхній цивільній справі. Вони стверджували, що така практика 
суперечить федеральному закону та створює залежність суду 
по відношенню до Московських міських органів влади. Вони 
просили, щоб справу передали в Московський міський суд. 

147. Позивачі також просили суддю викликати ряд свідків, 
а саме тих політиків, які брали участь у переговорах з терорис-
тами, та державних офіційних представників, які планували та 
керували рятувальною операцією. Вони також просили суддю 
отримати певні документальні докази від органів влади та під-
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готувати судовий звіт для того, щоб пролити світло на причи-
ни смерті заручників. Позивачі також просили суд прийняти 
певні докази, зокрема звіт незалежного розслідування подій 
політичною партією СПС. На завершення, позивачі просили 
записувати слухання на аудіо- та відеоплівки. 

148. Суддя Грб. ознайомилася з цими клопотаннями і відхи-
лила більшість із них. Так, вона відмовила у відстороненні себе 
від ведення справи, вона також відмовила викликати свідків, 
запропонованих позивачами та отримати у них свідчення; від-
мовила у запису слухань, оскільки, як з’ясувалося, суддя вва-
жала це таким, що не стосувалося справи. Нарешті, вона забо-
ронила будь-які відео- чи аудіозаписи справи у суді. 

149. Слухання по суті справи відбувалися 22 та 23 січня 
2003 року. У ході слухань багато позивачів свідчили про об-
ставини рятувальної операції. Відповідачі робили усні заува-
ження. Заявники, як позивачі, попросили відкласти справу для 
того, щоб підготувати свої аргументи у відповідь на зауваження 
відповідачів, але суд дозволив перенесення тільки на декілька 
годин. Наступного дня позивачі повторили прохання про пере-
несення слухань, але отримали відмову. 

150. 23 січня 2003 року Тверський районний суд відхилив 
заяви позивача в повному обсязі. 23 квітня 2003 року Мос-
ковський міський суд підтримав це рішення. Суди встановили, 
що як правило, шкоду повинен компенсувати делінквент (стат-
тя 151 Цивільного Кодексу). Згідно зі статтею 1064 Цивільно-
го кодексу цивільна відповідальність за скоєння злочину може 
покладатися на третю особу (неделінквента), якщо про це пря-
мо вказується в законі. Незважаючи на це, суд встановив, що 
Акт від 1998 року специфічно не передбачав компенсацію за 
моральну шкоду державою при скоєнні терористичного акту за 
відсутності вини зі сторони державних органів влади. 

151. Суд також відмовив виплатити за шкоду за начебто неа-
декватне планування та ведення рятувальної операції. Він вста-
новив, що московські органи влади визначили низку заходів 
для виконання для того, щоб запобігти терористичним атакам 
та допомогти їхнім жертвам, видали необхідні розпорядження 
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у цьому відношенні та сформували групи для вирішення таких 
ситуацій. Суд посилався на випадок з судової практики Євро-
пейського суду з прав людини, а саме рішення у справі «Мак-
Канна та інших проти Об’єднаного королівства» (27 вересня 
1995 року, серія А № 324). Там відзначалось, що використання 
смертельних засобів може бути виправданим згідно зі стат-
тею 2 Угоди, яке ґрунтувалося на чесних намірах, які можна 
було вважати дійсними на той час. Діяти іншим способом оз-
начатиме нав’язувати нереальні навантаження та Державу та її 
правоохоронні органи при виконанні їхніх обов’язків, можливо 
у шкоду їхньому життю та життю інших осіб. 

152. Суд на завершення зауважив, що кримінальне розслі-
дування подій 23–26 жовтня 2002 року все ще продовжується, 
що причинно-наслідковий зв’язок між цими подіями та смер-
тю родичів позивачів все ще не було встановлено, і що відпові-
дальність тих, хто керував операцією ще не було встановлено 
жодним судовим рішенням. 

153. Як результат, усі позови заявників були відхилені. Апе-
ляційний суд підтримав висновки районного суду по суті спра-
ви і не встановив жодних порушень дотримання процедури су-
дом нижчої інстанції, тим не менш не даючи ніякої детальної 
оцінки скаргам позивачів щодо процедурних питань. 

154. У наступні місяці Тверський районний суд видав низ-
ку подібних рішень у відношенні інших позивачів. Ці рішен-
ня були підтримані Московським міським судом при апеляції. 
Як свідчить з клопотання, направленого адвокатом позивачів 
10 грудня 2003 року, позивачі вимагали відхилення Московсь-
кого міського суду від справи на тій підставі, що він також є 
упередженим через його фінансування стороною відповідача. 
Але Московський міський суд відхилив цей аргумент. 

2.  Цивільна справи стосовно компенсації 
у Бесменному районному суді

155. Ті заявники, які були іноземними громадянами, а саме 
пані Бурбан, пані Бурбан Мішуріс, пані Губарєва та декілька 
інших потерпілих під час подій 23–26 жовтня 2002 р., направи-
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ли цивільне подання в Бесменний районний суд проти феде-
рального уряду, вимагаючи компенсації за шкоду на тих же під-
ставах. Позивачі вимагали присутності певних свідків у суді та 
вивчення додаткових доказів, як у справі в Тверському район-
ному суді, але їм відмовили в цьому. 6 серпня 2003 року суд 
відхилив їхні вимоги. Судове обґрунтування виявилося дуже 
подібним до того, яке виніс Тверський районний суд у своєму 
рішенні від 23 січня 2003 року. 10 жовтня 2003 року це рішення 
було підтримано Московським міським судом. 

II.  ВІДПОВІДНЕ ВНУТРІШНЬОДЕРЖАВНЕ 
ЗАКОНОДАВСТВО 

156. Акт про боротьбу з тероризмом Російської федерації 
(закон №130 ФЗ, далі — Антитерористичний акт) від 1998 року 
(набрав чинність 1 січня 2007 року) визначає основні засади у 
сфері боротьби з тероризмом, включаючи ті, які стосуються ко-
ординації зусиль різних правоохоронних та державних органі-
зацій. Розділ 2 Акта встановлює, між іншим, що: 

(a) пріоритет повинен надаватися інтересам людей, яким за-
грожує терористичний акт,

(b) держава повинна іти на мінімальні поступки терорис-
там,

(c) держава повинна тримати в таємниці, за можливості 
максимально якнайдовше, технічні методи антитерористичних 
операцій і не розкривати ідентичність тих, хто задіяний у них. 

Розділ 3 Акта визначає тероризм так:
«... насилля або загроза його використання проти фізичних осіб 

чи організацій, а також руйнування (чи нанесення ушкодження) 
або загроза руйнування (чи нанесення шкоди) майну та іншим ма-
теріальним об’єктам, які створюють загрозу життю людей, спричи-
няє значну втрату майна чи приводить до інших соціально небез-
печних наслідків, що здійснюється з метою порушення суспільної 
безпеки, загрози населенню чи тиску на державні структури для 
прийняття рішень, вигідних для терористів або задоволення їхніх 
незаконних фінансових та/чи інших інтересів; посягання на жит-
тя державних чи суспільних осіб, зроблені з метою призупинення 
його чи її державної чи іншої політичної діяльності чи в помсту за 
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подібну діяльність; або напад на представника іноземної держави 
чи офіційного представника міжнародної організації, який пере-
буває під міжнародним захистом, якщо цей акт здійснюється з ме-
тою провокації війни чи погіршення міжнародних відносин». 
157. У розділі 11 Акта говориться, що оперативні штаби, 

міжвідомчі органи, відповідальні за дану антитерористичну 
операцію, можуть використовувати ресурси інших гілок феде-
ральної влади під час антитерористичної операції, включаючи 
«зброю та (інші) засоби» (зброю і спеціальні засоби). Розділ 13 
Акта дає визначення правового режиму в зоні антитерорис-
тичної операції (пропуски, право сил безпеки заходити в при-
міщення та обшукувати людей і т. д.) 

158. Розділ 14 Акта дозволяє вступати в переговори з теро-
ристами, якщо це може врятувати життя. Проте, заборонено 
розглядати будь-які вимоги від терористів стосовно передачі 
їм будь-яких людей, зброї чи інших небезпечних предметів чи 
будь-яких політичних вимог. 

159. У розділі 17 Акта говориться, що шкода, нанесена те-
рористичним актом, повинна компенсуватися органами влади 
федеральної юрисдикції, де відбулася ця атака. Шкода, нане-
сена іноземним громадянам, повинна компенсуватися з феде-
рального бюджету. 

160. Розділ 21 визначає винятки від відповідальності за 
шкоду, нанесену життю, здоров’ю та майну терористів, а та-
кож іншим інтересам під захистом закону, під час проведення 
антитерористичної операції відповідно до та в межах, вста-
новлених чинним законодавством. Цей виняток стосується 
військових, експертів та інших осіб, залучених до боротьби з 
тероризмом. 

161. Стаття 205 Кримінального кодексу Російської Федера-
ції від 1996 року встановлює відповідальність за тероризм, як 
визначається як: «застосування вибухівки, підпалу чи іншого 
акту, що тероризує населення та створює ризик для людського 
життя (…) спрямовані на реалізації впливу на рішення, що при-
ймаються (державними) органами влади…». Стаття 206 Кримі-
нального кодексу встановлює відповідальність за взяття заруч-
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ників, що визначається як «захоплення в полон чи тримання 
особи як заручника, вчинене з огляду на змушення держави 
(…) діяти (в особливий спосіб)…». 

III.  ВІДПОВІДНЕ МІЖНАРОДНЕ ТА ПОРІВНЯЛЬНЕ 
ПРАВО 

162. Основні засади використання сили та вогнепальної 
зброї представниками правоохоронних органів, прийняті на 
восьмому засіданні Об’єднаних Націй, де розглядалися питан-
ня Запобігання злочинності та Поводження з порушниками 
(Гавана, Куба, 27 серпня 1990 року) передбачають, між іншим, 
що «правоохоронні органи будуть приймати та виконувати 
правила та настанови з використання сили та вогнепальної 
зброї проти осіб правоохоронцями». 

163. Основні засади далі заохочують правоохоронні органи 
розробити «ряд максимально різноманітних заходів та оснасти-
ти правоохоронців різними типами зброї та амуніції, що дозво-
лило б різноманітне використання сили та вогнепальної зброї. 
Це повинно включати розробку нелетальних нейтралізуючих 
видів зброї для використання у відповідних ситуаціях з огляду 
на те, щоб все більше утримуватися від застосування засобів, 
здатних спричиняти смерть або поранення людей». У той же 
час «розробку та застосування нелетальних нейтралізуючих 
видів зброї потрібно ретельно оцінити для того, щоб мінімізу-
вати ризик створення загрози для третіх осіб, а використання 
такої зброї потрібно суворо контролювати. У випадках, коли 
застосування сили та вогнепальної зброї є неминучим, право-
охоронці повинні, зокрема забезпечити, щоб поміч та медична 
допомога надалися любій пораненій особі в найкоротші термі-
ни», та забезпечити, щоб самовільне чи надмірне застосуван-
ня сили та вогнепальної зброї правоохоронцями карається як 
кримінальний злочин згідно з їхнім закону. У базових засадах 
також передбачається, що «виняткові обставини, такі як внут-
рішньополітична нестабільність або будь-які інші суспільні не-
гаразди не можна використовувати для виправдання відхилен-
ня від цих базових засад». 
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164. 15 лютого 2006 року Конституційний Суд Німеччини 
оголосив, що Акт авіаційної безпеки, в тій мірі, в якій він 
дозволяв збройним силам збивати прямим використанням 
військової сили літаки, які намагаються використовувати 
як зброю у посяганні на людські життя, визнати неконсти-
туційним. 

ПРАВО

I. ЗАЯВЛЕНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 2 КОНВЕНЦІЇ 

165. Згідно зі статтями 2 та 3 Конвенції заявники в обох ви-
падках скаржилися, що їхні родичі страждали та померли в ре-
зультаті штурму, проведеному російськими збройними силами. 
Ті заявники, які були серед заручників, також скаржилися, що 
їхнє життя було піддано ризику або їм було нанесено шкоду. 
Вони також скаржилися, що розслідування було неефектив-
ним. Суд розгляне ці скарги згідно зі статтею 2 Конвенції, яка 
передбачає: 

1. Право кожного на життя охороняється законом. Нікого 
не може бути умисно позбавлено життя інакше ніж на вико-
нання смертного вироку суду, винесеного після визнання його 
винним у вчиненні злочину, за який закон передбачає таке по-
карання. 

2. Позбавлення життя не розглядається як таке, що вчинене 
на порушення цієї статті, якщо воно є наслідком виключно не-
обхідного застосування сили: 

a) для захисту будь-якої особи від незаконного насильства; 
b) для здійснення законного арешту або для запобігання 

втечі особи, яку законно тримають під вартою; 
c) при вчиненні правомірних дій для придушення завору-

шення або повстання. 

A. Подання заявників 

166. Спочатку, заявники критикували Уряд за його не-
спроможність відповісти на запитання, поставлені судом, піс-
ля того, як справу взяли на розгляд. Вони також заявляли, що 
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документи з файлами справи, представлені Урядом, були дещо 
неповні, деякі сторінок не вистачало, а деякі інші було важко 
прочитати. 

1. Застосування летальної сили

167. Заявники стверджували, що вимоги терористів не були 
нереальними, і що на відміну від того, що влада завжди пропо-
нувала, вимоги можна було задовольнити. Заявники далі вка-
зували, що нікого з високопоставлених політиків не було залу-
чено до переговорів з терористами. «Перемовники», які брали 
участь у розмовах з терористами, були просто відомі політики 
та журналісти, які добровільно погодилися передати вимоги 
терористів властям. Незважаючи на це, російське керівництво 
весь час заявляло, що переговори з терористами недопустимі за 
жодних обставин. Заявники посилались на декілька публічних 
заяв, зроблених тодішніми Президентом Путіним та міністром 
оборони Івановим з цього приводу. Основною турботою влас-
тей під час всієї кризи було запобігти «падінню престижу Росії 
на міжнародній арені». І це було вказано в одному з висновків 
слідства. Готовність «терористів померти» було тільки заявою, 
яку не потрібно сприймати серйозно. Або якби її прийняли 
серйозно, це б утримало владу від штурму, а не спонукало до 
нього. 

168. Так звані «страти заручників», які влада використала 
як привід для штурму, стосувалася тих людей, які намагалися 
проникнути всередину будинку ззовні, і хто був сприйнятий 
терористами як шпигуни. Пана Г. було вбито за супротив те-
рористам і його смерть не була «стратою» також. У будь-якому 
випадку його було застрелено ввечері 25 жовтня 2002 року і 
вивезено на «швидкій» о 2. 00 наступного ранку, тобто задовго 
до початку штурму. Ніяких інцидентів більше не трапилось до 
штурму. «Страти», таким чином, слугували тільки приводом 
для початку операції. Навпаки, терористи були готові продов-
жувати звільняти заручників, так перша (і найбільша) група 
дітей була відпущена 23 жовтня 2002 року без жодних умов до 
переговорів з властями. Дві інші групи дітей звільнили 24 та 
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25 жовтня 2002 року, 14 іноземних журналістів були звільнені 
перед штурмом, заручники мали у своєму розпорядженні воду 
та сік, що було підтверджено декількома свідками та відеозапи-
сом в основній залі театру. 

169. Стосовно оцінки ризиків вибуху, зробленої кризовим 
відділом під час захоплення, посилання Уряду на це не під-
твердилось, оскільки, за заявою Уряду, всі документи кризово-
го відділу були знищені. Стосовно вивчення вибухівки після 
факту кризи експертами, то уряд неправильно інтерпретував 
висновки експертів. Теоретичний ризик падіння стелі існував 
тільки у випадку, якщо вся вибухівка була б сконцентрована в 
одному місці в центрі зали і детонувала одночасно. У дійсності 
ж вибухівка була в різних місцях зали, і ризик її одночасного 
вибуху шляхом ланцюгової реакції оцінювалась експертами 
від 3,7 до 14 %, залежно від напряму вибуху. Деяка вибухівка 
не була з’єднана до детонуючих пристроїв, або ж батареї були 
вийняті з них. Водночас Уряд забув згадати про ще одну виб-
ухівку з детонуючим пристроєм уповільненої дії. 

170. Уряд не зміг вказати, хто прийняв рішення використо-
вувати газ. Уряд не надав Суду список членів кризової групи. 
Залишається нез’ясованим, чи інформували цих членів про 
застосування газу, як випливає з заяви голови московського 
департаменту охорони здоров’я п. Сл. Йому повідомили про 
застосування газу за декілька хвилин до початку штурму. За-
ява Уряду, що газ «нелетальної сили» не підтверджується ма-
теріалами справи і суперечить їхнім власним поданням: так, 
стверджуючи, що газ не є смертельним, в той же час вони го-
ворять про неможливість передбачити його можливі побічні 
ефекти. Більше того, власна урядова характеристика дії газу 
та його відношення до смертей заручників заперечує тверд-
ження, що газ був нешкідливим. Заявники описують ефек-
ти фентанілу (основного компоненту невідомого газу), його 
протипоказання і т. д. Зокрема, джерела, до яких заявники 
звернулися за консультацією, попередили про небезпеку за-
стосування фенталіну ослаблим пацієнтам, дуже молодим та 
дуже старим людям, а особливо проти його використання без 
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можливості надання штучної вентиляції легень. Уряд не на-
дав інформації, чи цей газ взагалі випробували до 26 жовтня 
2002 року. 

171. Згідно з інформацією заявників, колишній начальник 
управління військової контррозвідки КДБ віце-адмірал З. по-
переджував в інтерв’ю під час облоги, що застосування газу 
може призвести до людських втрат, особливо серед астматиків 
та дітей. У розпорядженні Уряду були експерти, які могли б по-
яснити їм наслідки застосування газу. 

172. Заявники далі послалися на кризу з захопленням заруч-
ників в Перу в 1997 році, коли перуанська влада направила за-
пит американського уряду про оцінку експертів з використання 
наркотичного газу з вмістом фентанілу під час штурму. Аме-
риканський уряд дав негативну оцінку, тому що застосування 
такого газу потребує одночасну присутність 1000 лікарів для 
надання «швидкої медичної допомоги» 400 заручникам. Ос-
кільки з’ясувалося неможливим організувати таку масивну ме-
дичну допомогу, перуанська влада вирішила не застосовувати 
газ. 

173. Газ був видимий як для терористів, так і для заручни-
ків. Проте терористи не привели в дію вибухові пристрої. Вони 
чинили сильний опір штурму спецпідрозділу, відстрілюючись 
з 13 автоматів та 8 пістолетів. Це свідчило про те, що якби вони 
бажали, вони б могли вбити заручників, але це, очевидно, не 
входило в їхні наміри. 

174. Зразу ж після штурму п. Ігн., інформаційний представ-
ник кризової групи, повідомив журналістам, що «декілька те-
рористів» заарештовані. Проте ця інформація пізніше не була 
підтверджена. Це означає, що або решта терористів були роз-
стріляні після арешту, або деякі з них втекли. 

2. Рятувальна операція

175. Заявники стверджували, що лікарі не знали про засто-
сування газу, про його ефекти і про те, як лікувати в таких ситу-
аціях. Деякі з рятувальників та лікарів дізналися про газ тільки 
від засобів масової інформації, коли евакуація вже закінчилася. 
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Заявники наголосили, що налаксон сам по собі є небезпечним 
засобом з багатьма серйозними побічними ефектами. У випад-
ках довготривалого дихання таким наркотичним газом, як та-
кий, що застосувався у даному випадку, налаксон можна було 
б застосовувати тільки у комбінації з іншими медичними про-
цедурами, зокрема штучна вентиляція легень, інтубація та усу-
нення легеневих набряків. У противному випадку він міг погір-
шити дію наркотичного газу. 

176. Ствердження уряду, що жертви були розподілені на 
4 групи, залежно від серйозності їхнього стану, не було підтвер-
джено доказами, оскільки документи кризової групи начебто 
були знищені. Водії міських автобусів та водії «швидких» не 
отримали жодних специфічних інструкцій, куди везти жертв. 
На думку заявників, маршрути евакуації жертв не були підго-
товлені, багато жертв взагалі не отримали жодної допомоги на 
місці. Біля 60 «швидких» не брали участі в операції, хоча їхня 
участь спочатку планувалася. 

177. Деякі лікарі «швидких» не мали радіотелефонів і тому 
не могли отримувати інформацію. Не мали вони також достат-
ньо і медичних препаратів, так стандартний фармацевтичний 
набір у «швидкій», на який посилався уряд, мав тільки одну 
дозу налаксону. У лікарнях не виявилося достатньо запасів на-
лаксону. У результаті цього налаксон транспортували з лікарні 
м. Жуковський у Московській області. Виявилося недостатньо 
лікарів для того, щоб супроводжувати жертви в міських авто-
бусах. 

178. Відсутність інструкцій та потрібних матеріалів серйоз-
но знизило ефективність медичної допомоги. Позивачі за-
явили, що ті з них, хто персонально був серед заручників, не 
отримали адекватного медичного лікування. Той факт, що ба-
гато людей померло, тому що лікарів не поінформували про 
природу газу та відповідні методи лікування, був також під-
тверджений в інтерв’ю, даному Президентом Путіним пресі. 
У тих інтерв’ю Путін визнав, що багатьох людей було покла-
дено на спину і так вони задихнулися від набряклих язиків чи 
власного блювотиння. 
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179. Згідно з інформацією заявників, деякі з рятувальників 
та бійців спецпідрозділу також отруїлися газом. На думку за-
явників, це свідчило про те, що газ залишався отруйним трива-
лий час. Більшість із заручників дихали газом більше двох го-
дин — з 5.30, коли почався штурм до 7.25 ранку і коли почалася 
масова евакуація. Евакуація заручників ще тривала 4½ години 
після початку штурму. На думку заявників, дані про час та дату 
смерті заручників, яка міститься в медичних документах, були 
ненадійні, оскільки час реєструвався або приблизно, або зовсім 
не записувався. Позивачі вказали на різні невідповідності між 
медичними документами та показаннями лікарів. 

3. Кримінальне розслідування 

180. Позивачі вказали, що кримінальне розслідування 
сфокусувалося на захопленні заручників. Дії влади ніколи 
формально не розслідувались у рамках кримінальної справи. 
Розслідування фактично було обмежено заявою Президента 
Путіна засобам масової інформації, що «ми нікого не будемо 
наказувати…». Слідчі не намагалися встановити обставини 
смерті заручників, час смерті та інші обставини, хоча це можна 
було легко зробити. Висновки летальності жертв експертами 
стосовно часу та місця смерті були не специфічними і супере-
чили іншим матеріалам справи. 

181. Розслідування не було незалежним. Так 28 офіцерів 
ФСБ були включені в команду слідчих, хоча те ж саме агентс-
тво несло відповідальність за планування та ведення рятуваль-
ної операції. У той же час, як випливає з документів, наданих 
урядом, офіцери ФСБ (за виключенням одного, який отруївся 
газом) не було допитано під час слідства. 

182. Слідчі не допитали свідків, які не брали участі у ряту-
вальній операції, таких як журналісти, перехожі, «копачі» і т. д. 
Слідчі не розслідували заявлену крадіжку майна та грошей у 
хворих заручників правоохоронцями після звільнення. 

183. На всі скарги та клопотання, направлені родичами по-
мерлих заручників, відповіли зі значними запізненнями. Роди-
чі жертв не мали можливості активно брати участь у судових 
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слуханнях. Так, вони могли (як свідчить справа п. Фіногенова) 
отримати дозвіл на доступ до медичних звітів про смерть для 
того, щоб провести альтернативне медичне обслідування при-
чин смерті жертв. Більше того, заявникам не надали статусу 
жертв у справі співпраці з терористами, п. Талкіров, чия справа 
була відокремлена від загальної справи і велася за зачиненими 
дверима. 

184. Висновкам Бюро судових експертиз Московського 
міського департаменту охорони здоров’я стосовно того, що газ 
не спричинив смерть жертв, не можна довіряти, оскільки лі-
карів Бюро ніколи не поінформували про характеристики газу, 
не говорячи вже про його точну формулу. Нерозкриття форму-
ли газу не було виправданим і не дозволила суспільству пере-
вірити дії властей під час кризи з заручниками. Той факт, що 
під час трьох днів захоплення ніхто з заручників не помер від 
«хронічного захворювання», від яких вони начебто страдали, 
свідчив про те, що головною причиною смерті був газ. Деякі 
зі звітів Бюро судових експертиз виявилися ідентичними: пос-
мертні звіти п. Букера та пані Летяго, хоча дуже малоймовірно, 
щоб тіла 13-річної дитини та 49-річної людини мали повністю 
однакову клінічну картину. Більше того, звіт Бюро суперечив 
клінічним висновкам, підтвердженим всіма лікарями, які нада-
вали медичну допомогу жертвам, і які всі дійшли висновку, що 
жертви були отруєні невідомим токсичним газом і застосували 
відповідні методи лікування. 

185. Усі терористи були вбиті під час штурму, в результаті 
їх неможливо допитати про обставини захвату та штурму. Не-
можливо тепер отримати відповідь на запитання, чому теро-
ристи не активізували вибухівку, коли почався штурм. 

B. Заяви Уряду

186. Уряд нагадав, що Росія приєдналася до Міжнародної 
конвенції про боротьбу із захопленням заручників, в статті 3 
якої говориться: 

«Держава-сторона, на території якої утримується захоплений 
злочинцем заручник, вживає всіх заходів, які вона вважає за до-
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цільні, для полегшення становища заручника, зокрема — забезпе-
чення його звільнення і сприяння в певному випадку його від’їзду 
після звільнення ». …
187. Уряд далі посилався на Закон про боротьбу з теро-

ризмом (СНД), прийнятий міжпарламентською Асамблеєю 
8 грудня 1998 року. Зокрема, згідно зі статтею 7 вищеназва-
ного закону, якщо орган по боротьбі з тероризмом посягає на 
законні інтереси приватних осіб, в той же час захищаючи інші 
законні інтереси, наприклад, захищаючи життя та здоров’я ін-
ших людей, суспільний порядок чи державну безпеку, такі дії 
не можуть вважатися кримінальними за умови, коли орган по 
боротьбі з тероризмом діяв законно і не було можливості до-
сягнення тих же результатів іншими засобами. Навмисне поз-
бавлення життя не може вважатися злочином, якщо трапилося 
в результаті самозахисту або іншої надзвичайної необхідності. 

188. Уряд також посилався на Конвенцію Ради Європи про 
запобігання тероризму від 27 січня 1977 року, яка містить ви-
значення тероризму, і на Рекомендації щодо антитероризму Ве-
ликої Вісімки (В8) від 13 червня 2002 року. Останній документ, 
наголосив Уряд, заохочує країни-члени корегувати та модерні-
зувати антитерористичну політику для того, щоб реагувати на 
нові виклики в цій сфері. 

189. Уряд далі наполягав на тому, що дії урядових структур 
у даному випадку мали законне підґрунтя, а саме Акт про бо-
ротьбу з тероризмом (Закон №130- ФЗ) від 26 липня 1998 року. 
Розділ 2 Акта встановлювала принципи переваги інтересів осіб, 
які є мішенню терористичного акту, над всіма іншими інтереса-
ми. Те ж саме положення встановлювало принципи мінімаль-
них поступок терористам та мінімальну прозорість антитеро-
ристичної операції, особливо стосовно метолів та тактики, яку 
використовують антитерористичні структури. 

190. У розділі 10 та 11 Акта говориться, що антитерористич-
на операція повинна проводитися кризовим відділом, сфор-
мованим урядом Російської Федерації. Кризовий відділ можу 
використовувати людські, технічні та матеріальні ресурси де-
ржавних органів влади, залучених до антитерористичних дій. 
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Цей відділ працює за принципом «одноосібного управління». 
Згідно з розділом 12 цього Акта державні агенти, надані кри-
зовому відділу, відповідають перед керівником відділу, і ні пе-
ред ким більше, вони не можуть отримувати накази від інших 
держаних офіційних осіб. Керівник кризового відділу назна-
чається Федеральною службою безпеки або Міністерством 
внутрішніх справ, залежно від характеру ситуації. Він визначає 
територію, де відбувається антитерористична операція, і дає 
інструкції задіяному персоналу, включаючи цивільних. 

191. Розділ 14 Акта встановлює принцип мінімізації на-
слідків терористичного акту. Керівник кризового відділу може 
наказати починати переговори з терористами. Він чи вона на-
значає осіб, відповідальних за переговори. Проте забороняєть-
ся обговорювати можливий обмін заручників на інших людей, 
або передавати зброю чи інші небезпечні предмети терористам, 
і вступати в політичні переговори. Президент та уряд Російсь-
кої Федерації контролюють виконання антитерористичних за-
ходів, а Генеральна прокуратура забезпечує, щоб ці заходи були 
законні. 

192. Уряд заявив, що дії органів влади під час кризи з заруч-
никами в даному випадку повністю відповідали національним 
нормам та міжнародним правовим зобов’язанням Російської 
Федерації. Кризовий відділ був створений, він збирав інформа-
цію про ситуацію у театрі і про лідерів терористів. Переговори 
розпочалися, які призвели до звільнення кількох заручників. 
Влада умовила терористів прийняти воду та їжу для заручників 
та медичну допомогу для найслабших. Проте, в певний момент 
терористи зупинили звільнення дітей та іноземців і відмовили-
ся приймати більше води та їжі. Більше того, терористи почали 
вбивати заручників. Вони застрелили 5 людей для того, щоб 
продемонструвати свою рішучість переходити до дій. Терорис-
ти були небезпечними злочинцями, їхній лідер п. Ш. Б (який 
сам не був у театрі, але хто планував та керував всією опера-
цією) був причетний до здійснення багатьох терористичних 
нападів, включаючи підрив авто декілька днів до цього. Таким 
чином, рішення взяти штурмом будинок було прийняти після 
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тривалих переговорів з терористами, як вимагається в статті 14 
Акта боротьби з тероризмом, коли всі можливості для подаль-
ших переговорів були вичерпані. Вибір засобів був виправда-
ний ризиками, витікаючими з можливого підриву вибухівки, 
які б призвели до смерті всіх заручників. Один із заручників 
пізніше свідчив, що підривники-смертники сказали їм, що те-
рористи були готові помирати. Таким чином, самі заручники не 
бачили іншого рішення, аніж штурм. Телефонні дзвінки пана 
та пані С. (Б), одного з лідерів терористів п. Янд., іншій особі 
чеченського руху опору, були перехоплені. З їхніх розмов слі-
дувало, що п. С. (Б.) був готовий вбити заручників та померти 
сам, якщо вимоги терористів не виконають. Експерти ФСБ із 
вибухових пристроїв зробили попередню оцінку ситуації під 
час захвату і надали три альтернативні сценарії, і в кожному 
з них втрата людських життів була невідворотною. Перевірка 
ex post facto вибухових пристроїв, встановлених терористами в 
театрі, підтвердила, що кумулятивний ефект їх вибухів цілком 
вірогідно вбив би більшість заручників у залі. 

193. Уряд потім надав детальний звіт про місце, тип і силу 
різних вибухових пристроїв, встановлених в театрі. Уряд дій-
шов висновку, що терористи мали всі необхідні знання та на-
вички у цих справах. По-перше, схема вибухових пристроїв 
дозволяла терористам їхню одночасну активізацію, особливо у 
випадку штурму (відпустивши кнопку блокуючого механізму 
вибухового пристрою). Далі детонація навіть одного вибухово-
го пристрою за всією вірогідністю призвела б до смерті декіль-
кох підривників самогубців. Якби це сталося, вони б звільнили 
кнопки на своїх поясах з вибухівкою, які б вибухнули та викли-
кали б ланцюгову реакцію вибухівок. При такому сценарію іс-
нував ризик часткового падіння стелі основного залу театру. 

194. Газ, який застосувала влада, повинен був не вбити те-
рористів, а приспати їх для того, щоб не було необхідності за-
стосовувати вогнепальну зброю під час штурму. Розглядаючи 
різні версії захвату, влада також враховувала можливі жертви 
серед заручників, і при таких обставинах вони були неминучи-
ми. Неможливо було також вирахувати дозу газу більш точно 
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через різницю у фізичних станах людей у театрі: молодих, фі-
зично сильних терористів та заручників, ослаблених утриман-
ням, страждаючих від нестачі їжі, свіжого повітря, хронічних 
захворювань, деякі з них надто молоді чи надто старі, щоб вит-
римати дію газу. Як результат, дозу газу розраховували на ос-
нові її дії на «середню особу». Любий інший розрахунок знизив 
би ефективність операції, і усунув би «ефект несподіваності» 
штурму. Влада одночасно намагалася запобігти максимальній 
шкоді, нейтралізувати терористів та мінімізувати негативні на-
слідки. Таким чином, використання газу було «абсолютно не-
обхідним» заходом за таких обставин. 

195. Уряд далі стверджував, що смерті заручників не можна 
пояснювати неналежною медичною допомогою після їхнього 
збіднення. Вони посилалися на різні національні законодав-
чі акти, які регулюють надання медичної допомоги в надзви-
чайних масових ситуаціях. Усі дії органів влади були у повній 
відповідності з цими актами. Коли була отримана інформація 
про захоплення заручників, Всеросійський центр аварійної 
медицини вислав медичні команди на місце події, відповідні 
медичні інститути, які будуть залучені до евакуації та надання 
медичної допомоги, зібрали представників цих інститутів на 
брифінг, наказали збільшити кількість чергових лікарів у виз-
начених лікарнях і встановили процедуру термінової поставки 
ліків до лікарень у випадку необхідності. 

196. Після свого звільнення жертви отримали адекватну ме-
дичну допомогу. Лікарі та рятувальники мали всю необхідну 
інформацію, ліки та обладнання для надання першої медич-
ної допомоги жертвам. Координацію їхній дій на місці було 
довірено «членам координаційної ради Всеросійського центру 
аварійної медицини». Було доцільним використовувати налак-
сон як «ліки для протидії» (а не як протиотруту). Ризик виб-
уху запобіг розгортанню повномасштабної «польової лікарні» 
біля театру. Таким чином, територія біля театру використову-
валася для попереднього огляду стану здоровя жертв. Лікарі 
застосовували дві процедури лікування, які рекомендуються у 
таких ситуаціях Світовою організацією здоров’я — термінове 
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лікування за синдромами та швидка госпіталізація. Евакуація 
заручників, отруєних газом із будинку театру та їх транспор-
тування до лікарні була швидкою та добре організованою, лі-
карні були оснащені для їхнього прийому, і взагалі, рятувальна 
операція була проведена самим ефективним способом, можли-
вим при даних обставинах. Використання міських автобусів, 
як допоміжного транспорту, передбачувалось відповідними 
протоколами для надзвичайних ситуацій такого характеру. Дві 
лікарні, які отримали максимум пацієнтів (госпіталь ветеранів 
війни № 1 та міська лікарня № 13), були готові для прийому ве-
ликої кількості пацієнтів, вони виявилися найближчими лікар-
нями до театру, і було важливо скоротити час транспортування 
для забезпечення ефективної медичної допомоги жертвам. 

197. Наприкінці Уряд зазначив, що дії рятувальних служб 
були перевірені в ході розслідування, яке дійшло висновку, що 
всі ці дії були законними та виправданими. Для більш деталь-
ної характеристики рятувальної операції, представленої уря-
дом, дивись п. 26 вище. 

C. Оцінка Суду
1. Чи підлягає справа під рамки статті 2 Конвенції 

198. Перед тим, як розглядати суть скарг позивачів, Суд зму-
шений вирішити суттєве фактичне протиріччя між сторонами, 
яке може в кінцевому результаті визначити підхід суду до спра-
ви. Позивачі характеризували газ, застосований силами безпе-
ки як отруйну речовину і «летальну силу» в рамках значення 
судової справи Конвенції. Органи влади в багатьох випадках 
заявляли, що газ був нешкідливий і що не існувало «прямого 
причинного зв’язку» між смертю заручників та газом. Подібні 
твердження були зроблені урядом в його зауваженнях віднос-
но допустимості та суті скарги (див. п. 194 даного рішення). 
Якщо газ дійсно був нешкідливий і смерть заручників сталася 
з природних причин, то немає справи для цього суду згідно зі 
статтею 2 Конвенції. 

199. Суд повторно нагадує у цьому відношенні про свою 
юрисдикцію, підтверджуючи стандартний доказ «без всяко-
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го сумніву» в своїй оцінці свідчень (див. Avsar проти Турції, 
№ 25657/94, п. 282, ECHR 2001). Такий доказ може виходити 
зі спільного існування достатньо сильних зрозумілих гармоній-
них висновків чи подібних незаперечних припущень факту. 
В цьому контексті поведінка сторін, коли отримуються докази, 
повинна прийматися до уваги (див. Ірландія проти Об’єднаного 
королівства, 18 січня 1978, серія A № 25, ст. 65, п. 161). Суд 
стурбований другорядністю свої ролі і погоджується, що він 
має бути уважним при виконанні ролі фактичного трибуналу 
першої інстанції, коли це не вважається неминучим обставина-
ми певної справи (див.,наприклад, McKerr проти Об’єднаного 
королівства (dec.), № 28883/95, 4 квітня 2000 р.). Тим не менш, 
якщо заяви зроблені згідно зі статтями 2 та 3 Конвенції, суд 
повинен провести особливо ретельне вивчення ((see, mutatis 
mutandis, Ribitsch проти Австрії, 4 грудня 1995, серія A № 336, 
п. 32, та Avsar цитовано вище, п. 283) навіть якщо певні націо-
нальні слухання та розслідування вже були. 

200. Суд розглядає різне тлумачення подій 23–26 жовтня 
2002 року. Точніше суд не володіє точною формулою газу. На-
віть на національному рівні ця формула не розкривається си-
лами безпеки суду і органам слідства. Суд визнає, що можуть 
існувати законні причини тримати формулу газу в секреті. Ска-
завши це, суд має достатньо матеріалів для того, щоб зробити 
відповідні висновки про якості газу, в крайньому разі з метою 
вивчення скарг позивачів. 

201. Офіційне пояснення масових смертей заручників 
26 жовтня 2002 року є те, що всі особи, які померли, були 
ослаблені захватом або серйозно хворі. Офіційні експерти в 
своєму звіті прийшли до висновку, що не існувало «прямого 
причинного зв’язку» між смертю 125 людей та застосуван-
ням газу і що газ був тільки одним з багатьох факторів, які 
привели до такого трагічного кінця (див. п. 99 вище). Суд не 
піддає сумніву проміжні висновки національних експертів 
стосовно медичного стану кожної окремої жертви. Проте суд 
вважає, що загальний висновок звіту експертів, якщо засто-
совувати до всіх померлих заручників (за виключенням тих, 
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вбитих терористами), важко прийняти. Важко подумати, щоб 
126 людей різного віку та фізичних кондицій померли май-
же одночасно і в одному місці по причині існуючих проблем 
зі здоров’ям. Подібним же чином масова смерть заручників 
не може бути пояснена умовами в яких вони трималися три 
дні під час яких ніхто з них не помер, незважаючи на тривалу 
нехватку їжі та води, нерухомість, психологічний стрес і т. д. 
Більше того, уряд сам визнав, що було неможливо передба-
чити ефекти газу і вважав, що певні втрати були невідворотні 
(див. п. 194 вище). Це означає, що газ не був «нешкідливим», 
тому що нешкідливий означає, що він не має сильних нега-
тивних ефектів

202. Суд погоджується, що застосування газу вірогідно 
не мало на меті вбити терористів чи заручників. Тому він є 
ближче до «нелетальної нейтралізуючої зброї» ніж до вог-
непальної зброї (див. в цьому відношенні різницю між Ос-
новними принципами використання сили та вогнепальної 
зброї, вказані в п. 162 вище). Це важлива характеристика 
газу, суд повернеться до її подальшого аналізу. Тим часом, 
суду не потрібно приймати рішення, чи був «летальною си-
лою» чи «не летальною зброєю». Як випливає з урядових 
повідомлень та як свідчать події справи, газ у кращому разі, 
потенційно небезпечний для звичайної людини і був потен-
ційно фатальним для ослабленої людини. Можливо, що де-
які люди постраждали більше, ніж інші за причиною їхнього 
фізичного стану. Більше того, навіть можливо, що одна чи 
дві смерті серед родичів позивачів були природними випад-
ками і не пов’язані з газом взагалі. Тим не менш, можна дій-
ти висновку, що газ залишається основною причиною смерті 
великої кількості жертв. 

203. Підбиваючи підсумки, ця справа стосується використан-
ня небезпечних речовин (незалежно від того, як це описується) 
органами влади в рамках рятувальної операції, що призвело до 
смерті багатьох тих, кого власті намагалися звільнити, та до 
смертельної небезпеки багатьох інших (див. mutatis mutandis, 
Makaratzis проти Греції [GC], № 50385/99, пункти 49–55, 
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ECHR 2004-XI). Таким чином, ситуація підпадає під статтю 2 
Конвенції. Суд тепер повинен встановити, чи використання 
сили відповідало рамкам цього положення статті. 

2. Статус жертв декількох заявників

204. Перед тим, як починати аналіз, Суд повинен виясни-
ти статус жертви декількох заявників. По-перше, як витікає з 
документів справи Чернецова та інших, один з позивачів Олег 
Валерійович Матюхін персонально не знаходився серед заруч-
ників і не втратив близьких родичів після подій 23–26 жовт-
ня 2002 року. Як виявилося, його ім’я було додано до списку 
позивачів, оскільки його дружина Катерина Володимирівна 
Матюхіна, яка була серед заручників, постраждала від газу, але 
вижила. За таких обставин, суд вважає, що тільки пані Матю-
хіна сама може вважатися «жертвою» заявленого порушення 
cтатті 2 Конвенції в рамках тлумачення цього cтаттею 34. Пріз-
вище п.Матюхін повинно тому бути видалено зі списку пози-
вачів цієї справи. 

205. По-друге, як виявилося, декілька позивачів, які втрати-
ли своїх партнерів 26 жовтня 2002 року, не були офіційно одру-
жені з ними. Зокрема, у випадку з Оленою Акімовою (втратила 
І. Фіногенова), Світлана Генералова (втратила В. Бондаренко) 
та Світлана Губарєва (втратила А. Букера) . Як виплтває із заяв 
позивачів, вищезгадані позивачі мали фактично дружинні сто-
сунки з їхніми померлими партнерами. Цей факт не повинен 
опротестовуватися Урядом-відповідачем. У специфічному кон-
тексті цієї справи Суд вважає можливим визнати, що ті осо-
би мають статус жертви, щоб подати скарги про смерть їхніх 
партнерів згідно з положеннями статті 2 Конвенції на рівних 
підставах з тими позивачами, чий шлюб з померлими заручни-
ками був офіційно зареєстрований (див. A. V. проти Болгарії 
(dec.), № 41488/98, 18 травня 1999).

3. Загальні принципи

206. Стаття 2 Конвенції , яка захищає право на життя та 
передбачає обставини, за яких позбавлення життя може бути 
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виправданим, є одним з найбільших фундаментальних поло-
жень Конвенції, ніякого відхилення від якої не дозволяється. 
Поряд зі статтею 3 Конвенції вона також втілює одну з базових 
цінностей демократичних суспільств, які входять до Ради Єв-
ропи. Обставини, за яких позбавлення життя може бути оправ-
дано, повинно, тому бути строго обмежено (див. Salman проти 
Турції [GC], № 21986/93, п. 97, ECHR 2000-VII).

207. Як говориться в тексті статті 2, використання смер-
тельної сили правоохоронними органами можу бути оправ-
даним тільки при певних обставинах. Тим не менше, стаття 2 
не гарантує їм карт бланш. Нерегульовані та самовільні дії дер-
жавних агентів є несумісним з повноцінною повагою до прав 
людини. Це означає, що поліцейські операції повинні бути не 
тільки санкціоновані, але і регульовані в рамках системи адек-
ватних та ефективних меж стримування проти надмірного ви-
користання сили (дивись mutatis mutandis, Hilda Hafsteinsdóttir 
проти Ісландії, №. 40905/98, п. 56, 8 червня 2004; див. також 
Комітет з прав людини, Загальні коментарі № 6, Стаття 6, 16а 

сесія (1982), п. 3)), 
208. Коли летальна сила застосовується в рамках «полі-

цейської операції» властями, важко відокремити негативні 
зобов’язання держави перед Конвенцією від її позитивних 
зобов’язань. У таких випадках Суд, як правило, вивчає чи була 
спланована поліцейська операція та контрольована властями 
з метою мінімізувати до максимуму затоссування смертель-
ної сили та людських втрат, і чи ефективні заходи безпеки при 
виборі засобів та методів при операції були прийняті (див. 
Ergi проти Турції, 28 липня 1998, Звіти 1998-IV, п. 79; див. та-
кож McCann та інші проти Об’єднаного королівства, 27 вере-
сня 1995, серія A № 324, пункти 146-50, п. 194; Andronicou and 
Constantinou проти Кіпру, 9 жовтня 1997, Звіти 1997-VI, п. 171, 
пункти 181, 186, 192 та 193, and Hugh Jordan v. Об’єднаного ко-
ролівства, №. 24746/95, пункти 102–04, ECHR 2001-III).

209. Позитивні зобов’язання властей згідно зі статтею 2 Кон-
венції не є некваліфікованими: не кожна уявна загроза життю 
зобов’язує власті приймати специфічні заходи для запобіганню 
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ризику. Обов’язок приймати спеціальні заходи виникає, якщо 
власті знали чи повинні були знати в той момент про існування 
реальної та безпосередньої загрози життю, і якщо власті мали 
певну ступінь контролю над ситуацією (див. mutatis mutandis, 
Osman проти Об’єднаного королівства 28 жовтня 1998, п. 116, 
звіти 1998-VIII; див. також рішення допуску від 18 березня 
2010 р. в цій справі). Суд буде вимагати від держави відпові-
дача прийняти такі заходи, які є «допустимими» за таких об-
ставин (див. Ergi, цитовано вище). Позитивні зобов’язання, 
які розглядаються, повинні інтерпретуватися в спосіб, який 
не нав’язує неможливий непропорціональний тягар на владу, 
маючи на увазі складнощі в управління сучасними суспільс-
твами, непередбачуваність людської поведінки та вибір опера-
цій, які потрібно робити на базі пріоритетів та ресурсів (див. 
Makaratzis, цитовано вище, п. 69, з подальшими висновками; 
див. також Osman, цитовано вище, та Maiorano та інші проти 
Італії, № 28634/06, п. 105, 15 грудня 2009).

4. Стандарти перевірки, які застосовуються

210. Як правило, будь-яке використання летальної сили по-
винно бути тільки «абсолютно необхідним» для досягнення 
однієї чи більше цілей, вказаних у пунктах 2 (a), (b) та (c) стат-
ті 2 Конвенції. Це означає, що сувору та більш відповідальну 
перевірку такої необхідності потрібно зробити суду, порівня-
но зі звичайною процедурною перевіркою при встановленні 
чи дії держави «є необхідними в демократичному суспільстві» 
згідно п. 2 Статей 8 до 11 Конвенції. У результаті використана 
сила повинна бути відповідною досягненню дозволених цілей 
(див. McCann and Others, цитовано вище, пункти 148-49; див. 
також Gül проти Турції, №. 22676/93, пункти 77 та 78, 14 груд-
ня 2000). 

211. Визначивши це, Суд може іноді відступити від жорс-
ткого стандарту «абсолютна необхідність». Як свідчать справи 
Osman, Makaratzis, та Maiorano та інші (всі цитовано вище), 
його застосування може бути просто неможливим там, де певні 
аспекти ситуації лежать далеко за межами експертизи суду і де 



1064

Європейський суд з прав людини. Судова практика

влада вимушена діяти під сильним тиском часових рамок і де 
їхній контроль над ситуацією був мінімальний. 

212. Суд чітко усвідомлює складнощі з якими зіткнулися 
держави при захисті свого населення від насильства тероризму 
і визнає складність цієї проблеми (див Ramirez Sanchez проти 
Франції [GC], №. 59450/00, п. 115, ECHR 2006...). У більш спе-
цифічному російському контексті тероризм різних сепаратист-
ських рухів на півночі Кавказу був завжди основною загрозою 
національній та суспільній безпеці в Росії більше 15 років, і бо-
ротьба з тероризмом є законна турбота російських властей. 

213. Хоча захват заручників, на жаль, було широко роз-
повсюдженим явищем в останні роки, важливість кризи 23–
26 жовтня 2002 року перевищує всі відомі до цього і робить цю 
ситуацію дійсно виключною. Життя декількох сотень заруч-
ників були на межі, терористи сильно озброєні, підготовлені 
та віддані своїй справі, і що стосується військового аспекту 
штурму, ніяких специфічних заходів не можна було прийняти. 
Захоплення заручників виявися несподіваним для влади (див. 
навпаки, справу Isayeva проти Росії, № 57950/00, пункти 180 
et seq., 24 лютого February 2005), тому військова підготовка до 
штурму робилася дуже швидко і в повній секретності. Слід за-
значити, що влада не контролювала ситуації всередині будин-
ку. У такій ситуації суд визнає, що складні та поспішні рішення 
вимушені були робити національні органи влади. Він готовий 
гарантувати їм в певній мірі розуміння, в крайньому разі сто-
совно військових та технічних аспектів ситуації, навіть якщо, з 
певними зауваженнями, деякі з рішень властей можуть викли-
кати сумніви. 

214. На відміну від цього, наступні фази операції, можуть 
вимагати подальшого вивчення судом, це особливо стосується 
таких фаз, де не було серйозних обмежень в часі і влада конт-
ролювала ситуацію. 

215.Такий метод аналізу не є новим, він застосовувався, на-
приклад, у справі Isayeva, цитовано вище, п. 180 et seq. У тій 
справі суд постановив, що «беручи до уваги контекст конфлік-
ту в Чечні у відповідний час, заходи боротьби (з повстанцями) 



1065

4. Рішення ЄСПЛ із застосування ст. 2 ЄКПЛ і коментар

могли вірогідно включати використання військових підроз-
ділів, озброєних зброєю, включаючи військову авіацію та арти-
лерію». Цей висновок не завадив суду прийти до висновку, що 
положення Конвенції були порушені у відношенні не вибірко-
вого застосування важкої зброї військовими, їхньої нездатності 
зупинити вхід чеченських повстанців до села, та забезпечити 
безпеку «гуманітарного коридору» і т. д. Проте, прийнявши те, 
що застосування армії в таких конфліктах було оправдано, суд 
чітко розмежував стратегічні політичні вибори (використання 
військових у Чечні), що не входило в компетенцію суду, та ін-
шими аспектами ситуації, які суд був здатен розглядати. 

216. Суд не припускає, що даний випадок схожий на справу 
Ісаєвої, навпаки, між цими двома випадками є значні відмін-
ності. Таким чином, в даному разі захоплення заручників стало 
несподіванкою для влади, самі заручники знаходилися в більш 
уразливому становищі, ніж цивільне населення в справі Ісаєвої, 
і вибраний засіб (газ) з боку влади був не такий небезпечний, як 
у справі Ісаєвої (бомби). Суд має намір прийняти ті ж самі ме-
тодологічні підходи, як в справі Ісаєвої, та застосовувати різні 
ступені вивченості різних аспектів ситуації, що розгляда ється.

5. Застосування сили

(а) Рішення взяти штурмом
217. Суд стверджує, що застосування сили може бути вип-

равдане тільки за однією з підстав, перелічених у п. статті 2 
Конвенції, а саме: (а) для захисту будь-якої особи від насильс-
тва; (б) для здійснення законного арешту або для запобігання 
втечі або (с) для придушення бунту або заколоту.

218. Заявники стверджували, що справжні наміри влади 
не мали нічого спільного з цими легітимними цілями. У своїх 
зауваженнях вони стверджували, що головною метою влади 
було вбивство терористів, а не порятунок заручників. Суд 
взяв до відома фразу в рішенні прокуратури про те, що засто-
сування сили повинно запобігання «падіння іміджу Росії на 
міжнародній арені». Разом з цим, саме по собі цього недостат-
ньо, щоб підтримувати обвинувачення в недобросовісності. 
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Усе вказує на те, що однією з головних турбот влади повинно 
стати життя заручників. Суд буде засновувати як основу для 
свого подальшого аналізу те припущення, що в цьому випадку 
влада переслідувала одночасно всі три законних мотиви, за-
значені в п. 2 статті 2 Конвенції, і що «захист будь-якої особи 
від незаконного насильства» був переважаючим, як це перед-
бачено розділом 2 Федерального закону РФ «Про боротьбу з 
тероризмом».

219. Питання полягає у тому, чи могли ці цілі бути досягнуті 
іншими менш радикальними засобами. Заявники стверджува-
ли, що було можливо вирішити кризу із заручниками мирним 
шляхом, і що ніхто не був би убитий, коли б влада продовжила 
переговори. Аналізуючи цю заяву, Суд повинен брати до ува-
ги інформацію, яку влада мала в своєму розпорядженні під час 
подій. Суд повторює, що застосування сили представниками 
держави може бути виправдано тільки коли воно ґрунтується 
на чесній вірі, яка на той час з поважних причин вважається 
дійсною, але яка згодом виявляється помилковою (див. справу 
Мак-Канн та інші, що цитується вище, п. 200).

220. Суд повторює, що, в цілому, відсутня потреба в застосу-
ванні зброї, «якщо відомо, що особа, яка буде заарештованою, 
не представляє загрози для життя і здоров’я, та не підозрюється 
в здійсненні насильницьких злочинів» (див. справу Начова та 
інші проти Болгарії [GC], №. 43577/98 і 43579/98, п. 95, ECHR 
2005-VII). Суд повторює, що ситуація в даному випадку була 
зовсім іншою: загроза з боку терористів була реальна і дуже 
серйозна. Владі було відомо, що багато хто з терористів раніше 
брали участь у збройному опорі російських військ в Чечні, що 
вони були добре підготовлені, добре озброєні, та віддані своїй 
справі (відмінність від справи Андроніку та Костянтину про-
ти Кіпру, від 9 жовтня 1997 р., п. 183, Reports 1997-VI, в якій 
Суд підкреслив, що особа, що захопила заручників, не була «за-
коренілим злочинцем чи терористом»), та що вибух пристроїв, 
встановлених у головному залі, ймовірно, вбив би всіх заруч-
ників , і що терористи готувалися підірвати ці пристрої, якщо 
їх вимоги не будуть задоволені.
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221. Це правда, що терористи не активували бомби після 
того, як був випущений газ, хоча деякі з них лишались в сві-
домості ще протягом певного часу. Однак, було б простою спе-
куляцією стверджувати, що вони не виконують своїх погроз, 
виходячи з гуманітарних міркувань, цілком можливо, що вони 
просто були дезорієнтованими та не отримали чітких наказів. 
У кожному разі, влада не могла знати з упевненістю, що теро-
ристи б насправді виконали свої погрози та підірвали б бомби. 
У підсумку, влада могла б розумно зробили висновок з обста-
вин про існування реальної та серйозної загрози життю заруч-
ників, та про те, що застосування сили із смертельним резуль-
татом було рано чи пізно неминучим.

222. Не виключено, що подальші переговори привели б до 
випуску ще кількох заручників, таких як, наприклад, іноземні 
громадяни, підлітків, літні люди, та ін. Заявники сильно пок-
ладалися на цей аргумент, заявивши, що загроза життю заруч-
ників не була неминучою. Проте, в цьому твердженні існує за-
надто багато припущень. Невідомо, чи були лідери терористів 
готові піти на поступки, при цьому їх поведінка та заяви свід-
чать про протилежне.

223. Важливо також відзначити те, що терористи вимагали 
в обмін на звільнення заручників. Суд не збирається спекулю-
вати на питанні про те, як потрібно вести переговори з теро-
ристами та «викупляти» життя заручників, пропонуючи гроші 
або задоволення інших вимог. Широкі звинувачення заявників 
ставлять під сумнів всю антитерористичну операцію, та знахо-
дяться далеко за межами компетенції цього Суду, який не може 
рекомендувати державам-членам те, яка політика є найкращою 
в таких кризових ситуаціях: вести переговори з терористами 
та йти на поступки, чи лишатись твердими, вимагаючи безза-
стережної капітуляції. Розробка жорстких правил в цій галузі 
може серйозно вплинути на спроможність властей вести пере-
говори з терористами. Зрозумілим в обставинах цієї конкретної 
справи є те, що більша частина вимог терористів є нереальною. 
Так, серед іншого, терористи вимагали повного виводу росій-
ських військ з Чечні. Хоча вони пізніше вони погодились на 
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частковий вивід військ (див. свідчення п. Яв. в п. 38 вище), в 
даних обставинах це ще було б рівнозначно фактичній втраті 
контролю над частиною території Росії.

224. У кожному разі, не можна стверджувати, що влада не 
намагалися вести переговори. Не велись деякі форми перего-
ворів. Принаймні, терористи отримали можливість сформу-
лювати свої вимоги, подумати над ситуацією та «охолонути». 
Це правда, що переговори не залучали нікого з вищого полі-
тичного керівництва. Разом з тим, немає жодних доказів того, 
що їхня участь призвела б до мирного вирішення ситуації, бе-
ручи до уваги характер висунутих терористами вимог (порів-
няйте зі справою Андроніку та Костянтину, згаданою вище, 
п. 184).

225. На основі доступної інформації, тепер неможливо зро-
зуміти, чи люди, яких розстріляли терористи, були піддані 
«зразковій страті», як, здається, припускає уряд, чи вони були 
страчені за вчинення опору терористам, чи тому, що терористи 
вважали їх за «шпигунів». Разом з тим, під час таких подій без-
посередня загроза страти повинна бути зрозумілою для біль-
шості учасників переговорів.

226. Загалом, ситуація виглядала дуже тривожною. Рішуче 
налаштовані та озброєні до зубів сепаратисти захопили заруч-
ників та висунули нереальні вимоги. Перші дні переговорів не 
принесли відчутних успіхів, крім того, погіршилась гуманітар-
на ситуація (фізичний та психологічний стан заручників), що 
зробило заручників більш уразливими. Суд доходить висновку 
про існування реальної, серйозної та безпосередньої загрози 
масових людських жертв, і влада мала всі підстави вважати ви-
мушене втручання «меншим злом» за даних обставин. Таким 
чином, за даних обставин рішення влади про припинення пере-
говорів та штурм будівлі не суперечить статті 2 Конвенції.

(б) рішення про використання газу
227. Визнавши, що застосування сили було виправдано в 

принципі, Суд тепер перейде до наступного питання, а саме: 
адекватність заходів, вжитих силами безпеки (гази).
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228. Суд встановлює, по-перше, що він розглядав правові 
та регулюючі рамки використання вогню на поразку в бага-
тьох попередніх випадках (див. справу Мак-Канн та інші, п. 
150, та Макаратзі, пункти 56-59, як наведено вище). Такий же 
підхід знаходить своє відображення в Основних принципах 
ООН, згаданих вище (див. пункт 162), які вказують, що зако-
ни та правила щодо застосування сили повинні бути достатньо 
докладними, та, зокрема, повинні вказувати типи допустимої 
зброї та боєприпасів.

229. Законодавча база, що регулює використання газу в да-
ному випадку лишається незрозумілою: хоча закон, в принципі, 
дозволяє використання зброї та спеціальних апаратних засобів 
і засобів у боротьбі з терористами (як випливає з формулю-
вання статті 11 Закону про боротьбу з тероризму, див. п. 157 
вище), він не вказує, який тип зброї або які інструменти можна 
використовувати та за яких обставин. Крім того, закон вима-
гає секретності застосування конкретних технічних методів 
антитерористичних операцій (див. пункт 156 вище). Влада 
не вказала точну формулу газу, і, отже, суд не має можливості 
встановити, чи газ був «звичайним зброєю», а також визначи-
ти правила його використання. За таких обставин, Суд готовий 
визнати, що застосований газ був спеціальною сумішшю, не 
описаною в статутах і настановах для співробітників правоохо-
ронних органів.

230. Втім, один цей фактор не може привести до знаходжен-
ня порушення статті 2 Конвенції (див., наприклад, вищезгада-
ну справу Ісаєвої, п. 199). Загальна невизначеність антитеро-
ристичного закону Росії не обов’язково означає, що в кожному 
конкретному випадку влада не поважає права заявників на 
життя. Навіть якщо існують необхідні правила, вони, ймовір-
но, матимуть обмежене застосування в конкретній ситуації, 
яка є повністю непередбачуваною, винятковою, та потребувала 
спеціального реагування. Унікальний характер і масштаб над-
звичайної події з заручниками в Москві дозволяє відрізнити 
цю справу від інших випадків, коли суд розглядав більш-менш 
повсякденні операції поліції, і де слабкість нормативно-право-



1070

Європейський суд з прав людини. Судова практика

вої бази щодо використання зброю на ураження призвела до 
порушень позитивних зобов’язань держави згідно зі статтею 2 
Конвенції (див. справу Начова та інші, процитовану вище, 
пункти 99–102).

231. Суд тепер переходить до основного аргументу заявни-
ків. Вони стверджували, що газ був зброєю на ураження, яку 
було використано безладно і як проти терористів, так і проти 
невинних заручників. Це твердження заслуговує серйозного 
розгляду, оскільки «масове безладне застосування зброї ... не 
може вважатися сумісним зі стандартними умовами надання 
медичної допомоги при виконанні операції, пов’язаної з вико-
ристанням представниками уряду зброї на ураження» (див. 
процитовану вище справу Ісаєва, п. 191). Суд відзначає, що в 
постанові від 15 лютого 2006 року Конституційний суд Німеч-
чини встановив як несумісний з гарантованим Конституцією 
правом на життя закон, що дозволяє застосування сили для роз-
стрілу викраденого літака, який, як вважається, призначений 
для терористичної атаки (див. пункт 164 вище). З’ясувалося, 
зокрема, що застосування смертоносної сили проти осіб, які 
перебувають на борту літака, та які не брали участь у злочині, 
було б несумісним з їх правом на життя та людську гідність, що 
передбачені Основним Законом Німеччини та тлумачаться у 
судовій практиці Конституційний Суд.

232. У даному випадку, однак, газ, який використовувала 
служба безпеки Росії, був небезпечний, але не смертельний, на 
відміну від, наприклад, бомб або авіаційних ракет. Загальний 
принцип, викладений у справі Ісаєвої, що засуджує безладне 
застосування зброї на ураження в антитерористичних опера-
ціях, може бути підтверджений, але він був сформульований 
іншому контексті, в якому органи влади Росії використовували 
авіабомби для того, щоб знищити повстанські групи, що перехо-
вувавсь в поселенні цивільних осіб. Хоча газ в даному випадку 
і був використаний проти групи, що складається із заручників 
та тих, хто захопив заручників, і, хоча газ є небезпечною, і на-
віть потенційно смертельною зброєю, він не був використаний 
«безладно», залишивши заручникам високі шанси на виживан-
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ня, яке залежить від ефективності рятувальних операцій влади. 
Заручників в даному випадку не в такому відчайдушному по-
ложенні, як пасажири викраденого літака.

233. Заявники також стверджували, що газ не мав бажаного 
впливу на терористів і, в той же час викликав багато смертей 
серед заручників. Іншими словами, вони стверджували, що газ 
зробив більше шкоди, ніж користі. При розгляді цієї заяви суд 
повинен оцінити, чи допомогло використання газу запобігти 
вибуху.

234. Уряд ніяк не прокоментували твердження заявників 
про те, що газ не змусив всіх терористів одразу ж втратити 
свідомість. Ґрунтуючись на цьому факті, заявники припус-
кали, що газ був в будь-якому випадку використаний мар-
но. Дані показують, що газ не спрацював негайно. Разом з 
тим, заявники зробили дуже спекулятивні висновки на ос-
нові цього факту. Обставини справи вказують на протилеж-
ний висновок: все показує, що газ вплинув на терористів, і 
більшість з них втратили свідомість, навіть якщо це не було 
негайним, і вибуху після не було. Суд робить висновок, що 
використання газу могло сприяти звільненню заручників і 
знизило ймовірність вибуху, навіть якщо воно не усунуло 
цей ризик повністю.

235. Аргументом ще одного заявника стало те, що концен-
трація газу була грубо прорахована, і що ризики, які виникли 
в зв’язку з його використанням для життя та здоров’я заруч-
ників, переважують вигоди. Суд вже встановив, що газ був не-
безпечним і навіть потенційно смертельним. Уряд доводив, що 
доза газу була розрахована на основі «Реакції середньої люди-
ни». Суд зазначає, що навіть ця доза виявилася недостатньою, 
щоб відправити всіх спати: після того, як він був розпилений 
в залі, деякі заручники лишились у свідомості, та залишили 
будівлю самостійно. У будь-якому випадку, Суд неспромож-
ний вирішував питання про правильність дозування газу. Він, 
однак, візьме цю інформацію до уваги, оцінюючи інші аспекти 
справи, наприклад, тривалість впливу газу та адекватність по-
дальшої наданої медичної допомоги.
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236. У підсумку, Суд дійшов висновку, що використання 
газу під час штурму не було непропорційним за даних обста-
вин, і тому не є порушенням статті 2 Конвенції.

6. Рятувальна операція з евакуації 

237. Наведений вище висновок не виключає можливості 
розгляду судом чи була рятувальна операція спланована та 
проведена відповідно до позитивних зобов’язань влади згідно 
зі статтею 2 Конвенції, а саме чи вжила влада всіх необхідних 
заходів обережності, щоб звести до мінімуму наслідки впли-
ву газу на заручників, чи вони були швидко евакуйовані та чи 
була їм надана необхідна медична допомога (див. справи Мак-
Канн та інші, згадана вище, пункти 146-50 і п. 194; Андроніку 
і Костянтину, згадана вище, пункти 171, 181, 186, 192 і 193; і 
Х’ю Джордан проти Сполученого Королівства, № 24746/95, 
пункти 102-04, ECHR 2001-III). Сторони ведуть суперечки 
стосовно багатьох фактів, пов’язаних з цим аспектом. У цьому 
зв’язку, Суд нагадує, що його здатність розслідувати факти є 
обмеженою. У результаті, відповідно до принципу субсидіар-
ності, суд вважає за краще покладатися там, де це можливо, на 
висновки компетентних національних властей. При цьому, Суд 
не може повністю відмовитися від контролю влади. Там, де цьо-
го вимагають обставини конкретної справи, особливо там, де 
смерть потерпілого, можливо, пов’язана з застосуванням аген-
тами держави вогню на ураження, Суд може приймати свіжі 
оцінки доказів (див. справу Голубєва проти Росії, № 1062/03, 
п. 95, 17 грудня 2009 р., див також з відповідними змінами, 
справу Matko проти Словенії, № 43393/98, п. 100, 2 листопада 
2006 року; та справу Імакаєва проти Росії, № 7615/02, п. 113, 
ECHR 2006 -XIII (витримки)). Суд також нагадує, що «в си-
туації, коли поранені або мертві особи знайдені.. в зоні, розта-
шованій поза винятковим контролем властей держави, і є на 
перший погляд достовірні свідчення того, що до цього може 
мати відношення держава, тягар доказування може перейти до 
уряду, оскільки саме уряд цілком або в значній мірі, володіти 
винятковою інформацією. Якщо після цього уряд не розкривав 
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найважливіших документів для того, щоб суд для встановлен-
ня фактів або іншим чином забезпечив задовільне і перекон-
ливе пояснення, можуть бути зроблені рішучі висновки» (див. 
справу Варнава та Інші проти Туреччини [GC], №. 16064/90 і 
т. д., п. 184, ECHR 2009...). Як випливає з цієї цитати, Суд може 
зробити несприятливі висновки, якщо уряд буде неспромож-
ний розкрити важливі докази під час розгляду в Суді, що вони 
повинні були зробити відповідно до колишньої статті 38 п. 1 (а) 
Конвенції (нині стаття 38 Конвенції, згідно з якою держави 
повинні надати всі необхідні кошти, щоб зробити можливим 
належний та ефективний розгляд скарг (див. справу Танріку-
лу проти Туреччини [GC], № 23763/94, п. 70, ECHR 1999-IV, та 
справу Тімурташ проти Туреччини, № 23531/94, пункти 66 і 70, 
ECHR 2000-VI).

238. Крім того, навіть там, де держава розкриває всі докази, 
що є в її розпорядженні, цього все ще може бути недостатньо 
для забезпечення «задовільного та переконливого» пояснення 
смерті жертви. В цілому, залежність Суду від доказів, отрима-
них в результаті внутрішнього розслідування, та від фактів, 
встановлених в рамках внутрішнього розгляду, багато в чому 
буде залежати від якості внутрішньої слідчого процесу, його 
ретельності, послідовності, і т. д. (див. справу Голубєвої, згада-
ну вище , п. 96; Маслова та Налбандова проти Росії, № 839/02, 
пункти 101 і далі ЄСПЛ 2008-... (витяги), .. див. також справи 
Бетаєв та Бетаєва проти Росії, № 37315/03, п. 74, 29 травня 
2008 р.; Ісаєва та інші проти Росії, № 57947/00, 57948/00 та 
57949/00, пункти 179 і далі, 24 лютого 2005 року) ...

239. Разом з тим, Суд підкреслює, що він не завжди має 
право робити висновки на користь супротивної сторони в 
разі неспроможності влади провести ефективне розслідуван-
ня — див., наприклад, справи Хашиєв і Акаєва проти Росії, 
№ 57942/00 і 57945/00, 24 лютого 2005 р.; Лулу та інші проти 
Росії, № 69480/01, ECHR 2006-... (витяги), а також Зубайраев 
проти Росії, № 67797/01, п. 83, 10 січня 2008 р.

240. Звертаючись до цієї справи, Суд зазначає, по-перше, що 
розслідування звинувачення влади у недбалості було припине-
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но і не закінчилось повномасштабним судом (на відміну, нап-
риклад, від недавньої справи Джуліані та Джагіо проти Італії 
[GC], № 23458/02 від 24 березня 2011 року). За таких обставин 
суд повинен розглянути висновки розслідування щодо ефек-
тивності рятувальної операції з великою обережністю, при 
цьому не відкидаючи їх повністю.

241. По-друге, суд взяв до відома доповіді Департаменту охо-
рони здоров’я, Центру медицини катастроф, і показання свід-
ків кількох старших посадових осіб у системі охорони здоров’я 
та служби порятунку. Ці звіти та заяви свідків описують ряту-
вальну операцію, як в цілому успішну, швидку та злагоджену 
(див., наприклад, пункти 46, 55, 67 і 119 вище). Ці органи та 
посадові особи були, безперечно, «компетентними органами”, 
чий аналіз ситуації варто уваги. У той же час, ці структури і по-
садові особи брали безпосередню участь у плануванні та коор-
динуванні рятувальної операції, тому не можуть бути справді 
нейтральними в своїх оцінках. Їх докази повинні бути ретельно 
перевірені порівняно з іншими доказами у матеріалах справи, а 
саме свідоцтвами рятувальників і медиків у цій галузі, доказа-
ми експертів, документами, та ін.

242. По-третє, суд взяв до відома відповідь уряду на питання 
суду, звернені до них після прийняття рішення про прийнят-
ність. Суд зажадав від держави-відповідача відповісти на де-
кілька дуже конкретних питань, що стосуються, зокрема, пла-
нування і проведення рятувальної операції, хронології подій, 
інструкцій, отриманих від медиків і рятувальників, будь-яке 
спеціальне обладнання, яке вони мають в своєму розпоряд-
женні, особливі слідчі дії за результатами подій, і т. д. Однак 
більшість заданих судом питань лишилися без відповіді. Спос-
тереження уряду по суті значною мірою повторюються, заува-
ження щодо прийнятності, мали занадто загальний характер і 
не зачіпають конкретних питань.

(а) Планування медичної допомоги та евакуації
243. З урахуванням вищевикладеного та згідно з диферен-

ціальним підходом, описаним у пункті 216, Суд вважає, що 
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планування і проведення рятувальної операції, зокрема, ор-
ганізація медичної допомоги постраждалим та їх евакуації, 
можуть бути піддані більш ретельній перевірці, ніж «полі-
тичні» та військові аспекти операції. Суд зазначає, насампе-
ред, що рятувальна операція не була спонтанною: влада мала 
близько двох днів на те, щоб обдумати ситуацію і зробити 
конкретні приготування. По-друге, у цій галузі (евакуація та 
медична допомога) власті повинні були спиратися на деякий 
наперед розроблений надзвичайний план, не пов’язаний з 
конкретною кризовою ситуацією. По-третє, у них є контроль 
над ситуацією за межами будівлі, де велась більша частина 
рятувальних робіт (на відміну від ситуації в будівлі, яка було 
в руках терористів). Нарешті, чим більш передбачуваною є 
небезпека, тим більше є зобов’язань щодо захисту проти неї: 
ясно, що влада в цьому випадку завжди виходила з того, що 
заручники могли бути серйозно поранені (в результаті вибуху 
або газів), тому велике число людей, які потребують медичної 
допомоги не стало сюрпризом. Суд вважає, що в таких умовах 
рятувальна операція, в тій мірі, в якій це стосувалося евакуа-
ції та медичної допомоги заручникам, підлягає ретельнішому 
вивченню.

244. Уряд не розробив документів, що б містили докладний 
опис плану евакуації, або тому, що такого плану не існувало або 
тому, що він був знищений. Однак, навіть якщо такий письмо-
вий план був відсутній, деякі приготування були зроблені (див. 
пункти 15 та наступні). Зокрема, (1) робота рятувальників 
були розгорнена навколо театру; (2) приймальна потужність 
кількох лікарень була збільшена; (3) дві або три спеціальних 
медичних бригад знаходилися недалеко від нього; (4) деяке 
додаткове обладнання було встановлене в міських лікарнях; 
(5) додаткові медики були мобілізовані й закріплені за лікар-
нями, які повинні були отримати заручників в першій інстан-
ції; (6) амбулаторії були попереджені про можливу широку 
мобілізацію машин швидкої допомоги, (7) лікарі відповідних 
напрямків отримали інструкції з сортування жертв на підставі 
тяжкості стану.
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245. Очевидно, ці заходи засновані на припущенні, що у разі 
загострення ситуації більшість жертв були б поранені вогне-
пальною зброєю або вибухом (див., наприклад, пункти 67 і та 
вище). Суд повинен вивчити питання про достатню обереж-
ність початкового плану.

246. Схоже, що початковий план евакуації передбачає роз-
гортання сотень лікарів, рятувальників та інших працівників, 
щоб допомогти заручникам, в той час мало було зроблено для 
координування роботи цих послуг.

247. По-перше, положення початкового плану стосовно 
взаємодії різних служб, що беруть участь в рятувальних опе-
раціях (MCUMT, Центр медицини катастроф, лікарі звичайних 
команд «швидкої допомоги», лікарі міських лікарень, ряту-
вальні служби, спеціальні загін офіцерів, звичайні поліцейські 
і т. д.), видаються недостатніми. Суд визнає, що кожна послу-
га, можливо, мала власний порядок підпорядкування, засоби 
зв’язку, стандартних протоколів і т.д. Однак, відсутність цент-
ралізованої координації на місці була відзначена багатьма свід-
ками (див., наприклад, пункти 83, 85 , 86 і 89). Уряд не уточнив, 
скільки координаторів (якщо такі були) були розгорнуті, чи всі 
робітники були поінформовані про їх присутність, роль, знаки 
та ін. Відео про евакуацію створює враження, що всі учасники 
діяли за власною ініціативою, принаймні на самому початку. 
Контакти між польовими робочими видаються спорадични-
ми, відсутній чіткий поділ завдань між членами різних послуг, 
і навіть в рамках однієї служби. Тільки одна або дві людини 
робили те, що можна охарактеризувати як «координація» біля 
входу в театр, але вони схожі на військовослужбовців. Крім 
того, немає жодної інформації про те, як інструкції були пере-
дані з оперативного штабу координаторам на місцях у режимі 
реального часу, а від координаторів — працівникам на місцях, 
та як зведення були зібрані та передані назад до оперативного 
штабу.

248. По-друге, початковий план евакуації, не містив жодних 
інструкцій щодо поширення інформації про постраждалих та їх 
стан між членами різних рятувальних служб. Під час слідства 
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кілька опитаних лікарів повідомили про те, що вони не знали, 
яке лікування отримували жертви — вони повинні були при-
ймати рішення на підставі того, що вони бачили (див., напри-
клад, пункти 56, 57 та 93 вище). Це говорить про те, що багато 
людей не отримували лікування взагалі, не виключено, що де-
які з них отримували ін’єкції кілька разів, що саме по собі може 
бути небезпечним. Не схоже на те, що жертви, які отримували 
ін’єкції були якось позначені, щоб відрізнити їх від тих, хто не 
отримував ін’єкції.

249. По-третє, незрозуміло, який порядок пріоритетів було 
призначено на медиків. Уряд доводив, що в рамках початково-
го плану медичні працівники повинні були сортувати жертв на 
чотири групи залежно від тяжкості їх стану. Однак, як показує 
відео, таке сортування було відсутнім: тіла були розміщені на 
землі в довільному порядку, і багато свідків підтвердили, що 
сортування не було (див., наприклад, пункти 83, 90 та 91 вище), 
або воно було неефективним, тому що трупи були поміщені в 
той же автобус, де знаходились живі люди (див. пункти 90 і 93 
вище). Крім того, незрозумілою є сама мета сортування. Уряд 
не вказав чи після сортування, якщо воно було, пріоритетними 
були найбільш серйозні випадки, чи випадки жертв, чиї шан-
си на одужання були вище. Мета сортування не вказана, тому 
Суд не може визначити, чи вона повинна була бути проведена 
для забезпечення рівномірного розподілу навантаження між 
лікарнями або забезпечити відправлення найсерйозніших ви-
падків до найближчої (або найкраще підготовленої) лікарні. 
Найголовнішим є те, що Уряд не пояснив, яким чином інфор-
мація про відповідні «категорії» жертв була доведена до лікарі 
швидкої допомоги, лікарів в міських автобусах і в лікарнях. 
Суд представив ці питання Урядові, але не отримав жодної від-
повіді. Матеріали внутрішнього розслідування не допомогли 
з’ясувати цих питань. Суд приходить до висновку, що цей ас-
пект рятувальної операції не був продуманий, і що на практиці 
«сортування» було або відсутнім, або неефективним.

250. По-четверте, хоча початковий план передбачав масові 
перевезення жертв з допомогою міських автобусів, він не пе-
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редбачив надання медичної допомоги в цих автобусах. Багато 
свідків відзначали відсутність медичного персоналу та облад-
нання в автобусах для перевезення жертв: в окремих випадках 
в автобусі з 22 жертвами в критичному стані був присутній 
єдиний фельдшер; іноді медичний супровід в автобусах був 
відсутнім взагалі (див. пункти 82, 84, 90 і 92 вище). Незважа-
ючи на відсутність точної інформації про те, скільки необхідно 
було часу для транспортування постраждалих до лікарень (де-
які вказівки можна знайти у пункті 115 вище), зрозуміло, що 
відсутність медичного персоналу в автобусах могла стати ще 
одним негативним фактором .

251. Нарешті, все говорить про відсутність чіткого плану роз-
поділу серед жертв в різних лікарнях. Місткість кількох лікарень 
дійсно збільшилася, але бригади швидкої допомоги та водіїв авто-
бусів не знали, куди везти жертв (див., наприклад, пункти 86 і 87 
вище). У результаті, розподіл жертв в лікарнях виявився більш-
менш спонтанним: так, чотири або п’ять автобусів слідували за 
машиною швидкої допомоги, і всі майже одночасно прибули до 
одного й того ж місця призначення, міської лікарні № 13. Це лі-
карня прийняла 213 жертв отруєння газом протягом 30 хвилин 
(див. пункт 51 вище), багатьох у критичному стані. Суд не має 
точної інформації про те, скільки лікарів і фельдшерів були на-
явні в цій лікарні, оскільки уряд не відповів на відповідний запит 
Суду. Однак, беручи до уваги розмір лікарні, склад бригад швид-
кої допомоги та кількість постійних пацієнтів, які лишилися (див., 
наприклад, пункти 57 та наст.), досить імовірно, що медична допо-
мога була надана більшості з 213 заручників з відчутною затрим-
кою. Водночас найближча до театру лікарня, яка розташована на 
відстані 20 метрів від будівлі, прийняла значно менше пацієнтів, 
ніж планувалося (див. пункти 20 і 50 вище).

252. В цілому, початковий план порятунку та евакуації за-
ручників сам по собі мав багато недоліків.

(б) Виконання плану
253. Суд уже зазначав, що початковий план базувався на при-

пущенні, що заручники будуть поранені вибухом або постріла-
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ми. Тому до лікарень надіслали підкріплення, що складалось 
головним чином з хірургів, а не з токсикологів (див. п. 54 вище), 
саме допомога яких виявилась критичною після застосування 
газу. Рятувальники і лікарі підтвердили, що вони не отримали 
жодних конкретних вказівок про те, як мати справу з отруєною 
осіб, не кажучи вже про отруєних опіатними наркотиками. Всі 
вони готувалися до роботи на місці вибуху (див. пункти 67 та 
наст.). Деякі заплановані спочатку заходи навіть зашкодили 
ефективності рятувальної операції. Наприклад, кілька людей 
заявили, що дислоковані поблизу важкі вантажівки і бульдо-
зери не дозволяли машинам «швидкої допомоги» рухатись в 
звичайному режимі (див. п. 56 вище). Суд тепер розгляне, як 
первісний план рятувальної операції був реалізований в світлі 
розвитку жертви кризи, зокрема, застосування газу в момент 
штурму.

254. Заявники стверджували, що відсутність інформації про 
використання газу зашкодило ефективності роботи. Дійсно, ве-
лика частина медиків зазначила, що вони не були поінформо-
вані про можливість використання газу, і дізнались про те, що 
трапилось, безпосередньо на місці від своїх колег та від спосте-
реження за симптомами жертв (див., наприклад, пункти 67–70, 
72, 74, 80 та 83–85 вище). Незрозуміло, в який момент спів-
робітники ФСБ повідомили рятувальникам і медикам про газ. 
Усе вказує на те, що цього не було зроблено аж доки евакуація 
була практично не завершена.

255. Перше питання полягає у тому, чи відіграла відсутність 
інформації про газ, його властивості та можливий метод ліку-
вання якусь негативну роль. Кілька старших лікарів та поса-
дових осіб стверджують, що інформація про газ і лікування не 
мали б жодного значення, і що попередні заходи були дійсні 
для будь-яких обставин, незалежно від того, чи стосувались 
вони вибуху чи газової атаки (див., наприклад, п. 55 вище). 
Разом з тим, ця думка викликає сумнів, особливо в світлі заяв 
лікарів на місцях, які брали участь в операції, та які вислови-
ли протилежну думку (див., наприклад, пункти 85 і 89 вище). 
У будь-якому випадку, навіть якщо лікарі були достатньо під-
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готовлені для того, щоб вибрати відповідне лікування на місці, 
цього не можна сказати відносно рятувальників та спеціального 
загону. Відеозапис показує, що деякі (більшість) з жертв були 
розміщені на підлозі «обличчям вгору», що збільшило ймовір-
ність загибелі від удушення внаслідок блювання або розпу-
хання язика. Це було підтверджено кількома рятувальниками 
(див. пункт 68 вище), попри твердження державних посадовців 
в їхніх доповідях (див. пункт 46 вище). Те саме стосується роз-
міщення жертв в автобусах для перевезення їх у лікарні (поло-
ження осіб, які постраждали в автобусах видно на відеозаписі). 
Суд робить висновок про те, що відсутність інформації про газ, 
можливо, зіграла негативну роль і могла підняти рівень смерт-
ності серед заручників (див. також пункт 119 вище).

256. Друге питання: чому інформація про газ не була надана 
компетентним службам раніше? Офіційне розслідування ні-
чого не говорить з цього приводу. Враховуючи загальний кон-
текст, Суд готовий припустити, що ФСБ побоюється витоку, 
і не хоче підірвати всю операцію, дозволяючи лікарям знати, 
чого очікувати. Принаймні, секретність інформації є єдиним 
аргумент на користь ненадання медикам інформації про засто-
сування газу.

257. Суд визнає, що служби безпеки перебувають у кращо-
му становищі для оцінки ризику витоку, особливо коли, як в 
даному випадку, вони знаходяться в ситуації «пан або пропав». 
Суд не критикує служби безпеки за відсутність завчасного на-
дання інформації про подробиці штурму медикам, тобто, коли 
було прийнято рішення або здійснена технічна підготовка. Ра-
зом з тим, важко зрозуміти, чому ця інформація не могла бути 
надана рятувальникам та медикам незадовго до або принаймні 
відразу після використання газу. Суд зазначає в цьому зв’язку, 
що масова евакуація заручників з головного залу театру поча-
лася принаймні через одну годину та двадцять хвилин після 
того, газ було розігнано, а то і пізніше, оскільки точний момент 
розгону газу невідомий. Таким чином, влада мала принаймні 
дев’яносто хвилин, щоб зробити додаткові заходи, підготувати 
відповідні ліки або дати більш конкретні вказівки медикам, або 
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відкоригувати план за обставинами. При цьому, за цей період 
нічого не було зроблено.

258. Інше питання: чому масова евакуація почалася так піз-
но? Суд зазначає, що більшість заручників, що втратили сві-
домість, залишались під дією газу та без медичної допомоги 
протягом більш як години. Як випливає з матеріалів справи, на-
слідки дії газу залежать від тривалості впливу на нього: чим дов-
ше заручники провели в наповненому газом глядацькому залі 
без медичної допомоги, тим більше буде жертв (див. пункт 119 
вище). Таким чином, тривале перебування під дією газу, може 
привести до збільшення смертності серед заручників. Суд не 
має пояснень зазначеної затримки.

259. Інший аспект, який має вирішити, є припущення щодо 
відсутності медичних препаратів та спеціального обладнання 
для лікування постраждалих на місці та під час транспортуван-
ня. Звіти про автопсію свідчать, що більшість смертей стало-
ся від 8 до 8:30 ранку (див. пункти 48 і 95 вище). Це означає, 
що порівняно велика кількість жертв померло незабаром після 
надходження в лікарню або незадовго до цього, на шляху туди. 
Отже, вони були ще живі, коли їх вивели з головного залу теат-
ру. У цьому припущенні питання про негайної медичної допо-
моги на місці стає критичним.

260. Крім цього, існує дуже мало інформації про те, яку ме-
дичну допомогу жертвам було надано на місці, і коли, де і ким 
вона надавалась. Серед несистемних доказів, наданих Судові 
напередодні, налоксон (Nalaxone) видається основною «проти-
отрутою» від газу, про який йде мова — він згадується майже 
всіма свідками. Хоча головний лікар швидкої допомоги стверд-
жував, що препарат налоксон не був ефективним (див. пункт 54 
вище), більшість інших лікарів називають налоксон основною 
речовиною, здатною відновити дихання та серцеву діяльність 
в таких умовах (див., наприклад, пункти 55, 59 , 60 і 78 вище). 
Дехто вводив ін’єкції налоксон на місці. Разом із тим, ретельне 
вивчення відеозаписів головного входу в будівлю театру ви-
являє лише один випадок, коли лікар (або рятувальник) дає 
ін’єкції. Ймовірно, ін’єкції вводились всередині будівлі, але це 
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припущення не співпадає з наявними доказами: багато свідків 
заявили про недостачу налоксону (див., наприклад, пунктів 80, 
88 і 93 вище). Далі, як випливає зі звітів про розтин, близько 
60 осіб взагалі не отримали допомоги, потрапивши до лікарні 
(див. пункт 96 вище). Ця цифра стосується лише померлих 
заручників — Суд не має інформації про те, як багато заруч-
ників, що вижили, отримували ін’єкції налоксон. У той час як 
деякі свідки показав, що налоксон вводився «в сідниці» (див., 
на приклад, пункт 94 вище), інші документи говорять про внут-
рішньовенне введення методом ін’єкцій (особливо медична до-
кументація).

261. Цілком можливо, що ще одна форма порятунку життя 
ліки існували на додаток до налоксон. Відео показує, як ряту-
вальники проводять «штучної вентиляції легенів» або «масаж 
серця» заручникові, що лежав на підлозі без свідомості. Проте, 
не видно ніякого спеціального обладнання (кисневі маски та ін.). 
Незрозуміло, чи застосовувався інший вид «симптоматичного 
лікування», на яке посилається уряд, за даних обставин.

262. Заявники вказували на інші передбачувані недоліки в 
рятувальній операції, а саме: затримки при транспортуванні та 
неготовність міських лікарень до лікування багатьох серйозних 
випадків одночасно. Суд вважає, однак, що елементів вказано-
го вище є достатніми для того, щоб робити висновки.

(в) Висновки
263. Суд не здатний встановити індивідуальну історію кож-

ного померлого заручника: де вони знаходились, коли операція 
розпочалася, наскільки серйозно він або вона зазнали дії газу 
та «супутніх факторів» (стрес, зневоднення, хронічні захворю-
вання і т.д.), те, яке лікування було отримане на місці, в який 
час він або вона прибула до лікарні, який вид лікування він або 
вона отримала в цій лікарні, і т.д.

264. Крім того, те, що правильно стосовно більшості із заруч-
ників не може бути вірно в кожному окремому випадку, сам по 
собі. Таким чином, припущення щодо відсутності медичної до-
помоги недоречні в ситуації, коли людина вже померла до поя-
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ви медиків. Так само, Суд не може виключити, що деякі з жертв 
були серед тих, хто першим отримав медичну допомогу, але все-
таки помер, тому що був дуже слабкий або захворів і помер в ре-
зультаті «рідкісного та непередбачуваного нещасного випадку» 
(див. справу Джуліані та Джагіо, згадану вище, п. 192).

265. Іншими словами, багато важливих фактичні деталей в 
даному випадку відсутні. При цьому Суд підкреслює, що його 
роль полягає не у встановленні індивідуальної відповідальності 
осіб, які беруть участь у плануванні та координації рятуваль-
них операцій (див. справу Джуліані та Джагіо, згадану вище, п. 
182). Суд покликаний вирішити, чи держава в цілому виконала 
свої міжнародні зобов’язання за Конвенцією, а саме обов’язок 
«вживати всіх можливих запобіжних заходів при виборі засобів 
і методів операції безпеки для протистояння групі з метою уник-
нення та зведення до мінімуму ризик випадкових жертв серед 
цивільного населення» (див. справу Ергі, наведену вище).

266. Суд визнає, що в такій ситуації не уникнути певного без-
ладдя. Він також визнає необхідність секретності таємної опе-
рації з забезпечення безпеки. Разом з тим, за даних обставин 
була відсутня достатня підготовка до рятувальної операції від 26 
жовтня 2002 року, зокрема через недостатній обмін інформацією 
між різними службами, запізнілий початок евакуації, обмежену 
координацію різних служб на місцях, відсутність належного ме-
дичного лікування і устаткування на місці, неадекватну логісти-
ку. Суд приходить до висновку, що держава порушила свої пози-
тивні зобов’язання відповідно до статті 2 Конвенції.

7. Ефективність розслідування

267. Заявники в остаточній скарзі відповідно до статті 2 
Конвенції заявляють, що держава не виконала своїх позитив-
них зобов’язань з розслідування поведінки влади під час кризи 
із заручниками.

(а) Загальні принципи
268. Суд стверджує, що стаття 2 містить позитивне зобо в’я-

зання процедурного характеру: крім цього, вона вимагає про-
ведення певної форми ефективного офіційного розслідуван-
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ня випадку загибелі людей в результаті застосування сили з 
боку влади (див., з відповідними змінами, справи Макканн та 
інші, згадану вище, п. 161 та Кайя проти Туреччини, 19 лютого 
1998 р., Reports 1998-I, п. 105).

269. Суд вказує на те, що не кожне розслідування має обов’яз-
ково бути успішним чи прийти до висновку, який збігається з 
заявами заявників, проте, воно повинно бути в принципі при-
вести до встановлення обставин справи і, якщо звинувачення 
підтвердиться, до виявлення та покарання винних (див. Мах-
мут Кайя проти Туреччини, № 22535/93, п. 124, ECHR 2000-III; 
див. також Пол та Одрі Едвардс проти Сполученого Королівс-
тва, № 46477/99, п. 71, ECHR 2002-II).

270. Щоб бути «ефективним», розслідування має відпові-
дати кільком основним вимогам, сформульованим у практиці 
Суду відповідно до статей 2 та 3 Конвенції: воно повинне бути 
ретельним (див. Ассен та інші проти Болгарії, 28 жовтня 1998 
р., пункти 103 і далі, Reports 1998-VIII, див. також, з відповід-
ними змінами, Салман проти Туреччини, згадане вище, п. 106, 
ECHR 2000-VII;. Танрікулу проти Туреччини [GC], № 23763/94, 
пункти 104 і слід., ECHR 1999-IV, і Гюль проти Туреччини, 
№ 22676/93, п. 89, 14 грудня 2000 р.), доцільним (див. Лабі-
та проти Італії [GC], № 26772/95, пункти 133 і слід., ECHR 
2000-IV; Тимурташ проти Туреччини, згадане вище, п. 89; Текін 
проти Туреччини, 9 червня 1998 р., п. 67, Reports 1998-IV;. Ін-
делікато проти Італії, № 31143/96, п. 37, 18 жовтня 2001), та 
незалежним (див. Огур проти Туреччини [GC], № 21954/93, 
пункти 91–92, ECHR 1999-III, див. також Мехмет Емін Юк-
сель проти Туреччини, № 40154/98, п. 37 , 20 липня 2004 р., і 
Гюлек проти Туреччини, 27 липня 1998 р., пункти 80-82, Reports 
1998-IV); крім цього, матеріали та висновки розслідування ма-
ють бути доступним для родичів жертв (див. Огур v. Туреччини 
[GC], № 21594/93, п. 92, ECHR 1999-III, і Хаджалієв та інші 
проти Росії, №3013/04, п. 106, 6 листопада 2008 р.), але таким 
чином, щоб це не підривало його ефективність.

271. Зокрема, вимога про «ретельне розслідування» озна-
чають, що органи повинні завжди робити наполегливі спроби 
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з’ясувати, що сталося, і не повинні покладатися на поспішні 
або необґрунтовані висновки для припинення розслідування, 
або як основу своїх рішень. Вони повинні вжити всіх розум-
них заходів, які є в їх розпорядженні, для забезпечення доказів 
стосовно інциденту, включаючи, серед іншого, свідоцтва оче-
видців, судово-медичних доказів, і т.д. Будь-який недолік роз-
слідування, який підриває його здатність встановити причи-
ну травм або особистості особи, знижує здатність відповідати 
цьо му стандарту (див. справу Міхєєв проти Росії, №. 77617/01, 
пункти 107 і сл., 26 січня 2006 р., і Ассен та інші проти Болгарії, 
28 жовтня 1998 р., Reports 1998-VIII, п. п. 102 і наст.).

272. Нарешті, висновки слідства повинні базуватись на ре-
тельному, об’єктивному та неупередженому аналізу всіх від-
повідних елементів. Недотримання очевидної лінії розсліду-
вання підриває у вирішальній мірі можливість розслідування 
щодо встановлення обставин справи і особи винних (див. Ко-
леві проти Болгарії, №. 1108/02, п. 201, 5 листопада 2009 р.). 
При цьому, характер і ступінь вивченості, які задовольняють 
мінімальному порогу ефективності розслідування залежить 
від обставин конкретної справи. Вони повинні бути оцінені 
на основі всіх відповідних фактів і з урахуванням практичних 
реалій слідчу роботу (див. Велцеа та Мазаре проти Румунії, 
№ 64301/01, п. 105, 1 грудня 2009 р.).

(б) Застосування до даної справи
i. Чи було офіційне розслідування «ефективним»
273. Даний випадок, безумовно, відноситься до категорії тих 

випадках, коли влада повинна розслідувати обставини смер-
ті загиблих. Таким чином, існує зв’язок між використанням 
смертельної зброї службами безпеки та смертю потерпілих. Газ 
лишається основною причиною жертв серед заручників, при 
цьому існує реальна підозра, що дехто з жертв загинув в резуль-
таті неефективної рятувальної операції. Хоча відповідальність 
за захоплення заручників не може бути покладена на владу, 
рятувальна операція перебувала під винятковим контролем 
влади (в даному випадку суд проводить паралель з операція-
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ми безпеки російськими військовими у Чечні чи турецькими 
військовими у Південно-Східній Туреччині — див Аккум про-
ти Туреччини, № 21894/93, п. 211, ECHR 2005-II (витримки); 
Гойгова проти Росії, № 74240/01, пункти 88-96, 4 жовтня 2007 
р. , і Магомед Мусаєв та інші проти Росії, № 8979/02, пункти 
85–86, 23 жовт ня 2008 р.). Нарешті, події в питанні «повністю 
або значною мірою знаходились у винятковому віданні влади» 
в тому сенсі, що заявники практично неспроможні отримати 
будь-які докази незалежно від влади. У таких умовах влада 
була зобов’язана провести ефективне офіційне розслідування 
та забезпечити «задовільне і переконливе» пояснення жертв 
загиблих і ступінь влади відповідальність за нього.

274. Суд підкреслює, що він не займається розслідуванням 
теракту як такого. У цій частині розслідування виявилось ціл-
ком достатнім і успішним. Терористи та їхні поплічники були 
виявлені, обставини захоплення заручників були з’ясовані, ви-
бухові речовини та вогнепальна зброя, що використовувалась 
терористами, була розглянута, і принаймні одна людина (по-
мічник терористів за межами будівлі) була притягнута до від-
повідальності та засуджена. Питання полягає в тому, чи було 
настільки ж успішним розслідування власних дій влади під час 
кризи із заручниками.

275. Суд зазначає, що розслідування було розпочато та про-
вадилось відповідно до статті 205 («Терористичний акт») та 
статті 206 («Захоплення заручників») Кримінального кодексу. 
Халатність з боку влади не може бути характеризована в будь-
якому з цих двох положень. Таким чином, сфера розслідування 
була з самого початку та протягом всього розслідування визна-
чена дуже вузько. Це підтверджують і плани дій, підготовлені 
слідчим (див. пункти 33 і 34 вище), зосереджені на теракті, а не 
на поведінці влади під час кризи із заручниками.

276. Хоча розслідування формально ще не завершене, об-
винувачення неодноразово приймало рішення про відсутність 
необхідності реагувати на припущення щодо недбалості влади. 
Перше рішення у цьому сенсі було прийнято у відповідь на про-
хання пана Нмт., члена Парламенту, трохи більше одного міся-
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ця від дати події (див. пункт 121 вище). Враховуючи масштаби 
справи, навряд чи було можливо проведення будь-яких значу-
щих розслідувань припущень щодо недбалості влади протягом 
такого короткого періоду часу. Питання про халатність влади 
згодом була доведена до відома слідчого кілька разів (див., зок-
рема його рішення від 16 жовтня 2003 року, пункт 98 вище), 
але поспішність, з якою приймалось перше рішення, говорить 
сама за себе.

277. Суд визнає, що слідчий не сидів склавши руки, і нама-
гався вирішувати деякі питання, пов’язані з плануванням і про-
веденням рятувальної операції. Докази, отримані таким чином 
будуть проаналізовані нижче. При цьому, у деяких інших від-
носинах розслідування було явно неповним. По-перше, форму-
ла газу так і не була надана співробітниками ФСБ внутрішнім 
слідчим органам, незважаючи на звернення останніх стосовно 
її надання (див. пункт 101 вище), хоча слідча група включала 
співробітників ФСБ, і більшість експертів у справі були також 
співробітниками ФСБ, і, таким чином, принаймні теоретично, 
їм можна було довіряти.

278. Наприклад, слідча група не намагалася допитати всіх 
членів оперативного штабу (за винятком одного або двох ма-
лозначних фігур, таких, як п. Ястр., або п. Сл., керівник Депар-
таменту охорони здоров’я) чи посадових осіб ФСБ, що брали 
участь у плануванні операції, зокрема тих, які були відпові-
дальними за рішення про використання газу, розрахунок його 
дози та установку пристроїв. Члени спецзагону (ті, хто брав 
безпосередню участь у штурмі), посадові особи та їх начальни-
ки не були допитані (окрім однієї особи, що постраждала від 
газу). Не були допитані водії міських автобусів, журналісти та 
інші «випадкові» свідки (наприклад, «старателі», які нібито 
допомагали ФСБ виявити одержувачів газу.

279. Суд дивує факт знищення, як пояснював це Уряд, усіх 
робочих документів оперативного штабу (див. п. 169 вище). На 
думку Суду, ці документи могли б бути основним джерелом 
інформації про планування і проведення рятувальної операції 
(особливо в ситуації, коли більшість членів оперативного шта-
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бу не були допитані). Уряд не пояснив, коли ці документи були 
знищені, тому, за чиїм наказом і на якій правовій основі. У ре-
зультаті, ніхто не знає, коли було прийняте рішення про вико-
ристання газу, за який час влада могла оцінити можливі побічні 
ефекти впливу газу, та чому інші служби, які беруть участь у 
рятувальній операції, були проінформовані про використання 
газу з таким запізненням (див. нижче більш докладну інформа-
цію з цього питання). Навіть якщо припустити, що деякі з них 
могли містити конфіденційну інформацію, це не є виправдан-
ням тотального знищення всіх документів, у тому числі тих, що 
містили інформацію про загальну підготовку, розподіл ролей 
між членами оперативного штабу, логістику, методи координа-
ції діяльності різних служб, що беруть участь в операції і т.д.

280. Серед іншого, слідчі не намагалися встановити деякі 
факти, які, на думку суду, є актуальними і навіть вирішаль-
ними для вирішення питання про передбачувану недбалість 
влади. Наприклад, слідча група не встановила, скільки лікарів 
чергували в день штурму в кожній лікарні та брали участь у ря-
тувальній операції. Вони не визначили, які попередні вказівки 
були віддані машинам швидкої допомоги та міським автобусам 
стосовно транспортування постраждалих. Вони не виявили 
всіх чиновники, що координували зусилля лікарів, рятуваль-
ників та військовослужбовців на місцях, та те, які інструкції, 
вони отримали. Вони не встановити, чому масова евакуація по-
чалася лише через дві години після початку штурму, та скільки 
часу знадобилось, щоб убити терористів і знешкодити бомби.

281. Нарешті, слідча група не була незалежною: хоча її очо-
лив чиновник з прокуратури Москви під наглядом Управління 
Генеральної прокуратури, вона включила представників пра-
воохоронних органів, які були безпосередньо відповідальні за 
планування та проведення рятувальної операції, зокрема ФСБ 
(див. п. 31 вище). Експерти з вибухових пристроїв були пред-
ставниками ФСБ (див. п. 45 вище). Ключова судово-медична 
експертиза жертв та їх історії хвороби була покладена на лабо-
раторію, яка була в безпосередньому підпорядкуванні Департа-
менту охорони здоров’я населення м. Москви (див. пункти 95 
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та вище). Керівник цього Департаменту (пан Сл.) особисто від-
повідав за організацію медичної допомоги постраждалим, тому 
не був незацікавленою стороною. В цілому, члени слідчої групи 
і експертів, на чиї висновки значною мірою посилається голо-
вний слідчий, мали конфлікт інтересів, тому очевидно, що самі 
по собі ці конфлікти можуть підірвати ефективність розсліду-
вання і надійність висновків.

282. Інші елементи процесу розслідування, ймовірно, також 
заслуговують на увагу (наприклад, обмежений доступ до ма-
теріалів справи з боку родичів жертв, і нездатність сформулю-
вати питання до офіційно призначених експертів та допитати 
свідків). Разом з тим, суд не повинен розглядати ці аспекти 
розгляду окремо. Він має достатні підстави вважати, що розслі-
дування звинувачень влади у недбалості в даному випадку не 
було ні ретельним, ні незалежним, і, отже, не є «ефективним». 
Суд приходить до висновку, що мало місце порушення пози-
тивного зобов’язання держави за статтею 2 Конвенції.

II. ІНШІ ЗАЯВИ

283. Відповідно до статті 6 Конвенції, заявники за справою 
«Чернецова та інші» далі скаржилися, що вони програли спра-
ви в національних судах, оскільки вони були не в змозі отри-
мати необхідні документи та інформацію від органів влади, 
а суд відмовився розглянути деякі елементи доказів, які заяв-
ники були готові надати. Вони також скаржилися на недостат-
ній час, відведений їм на реагування на усні заяви підсудних. 
Крім того, відповідно до статті 13 Конвенції, заявники у справі 
«Фіногенов та інші» скаржилися, що вони не мали ефективних 
засобів правового захисту, який дозволив би їм захищати свої 
права відповідно до статті 2 та на отримання відповідної ком-
пенсації.

284. Суд вважає, обставини, що призвели до нездатності за-
явників отримати компенсацію в рамках цивільного судочинс-
тва були, в першу чергу, пов’язані з їх нездатністю забезпечи-
ти ефективне і ретельне кримінальне розслідування обставин 
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справи, і лише в меншій мірі це було пов’язано з нездатністю 
цивільного суду визнати докази позивачів, надати їм допомогу 
в отриманні доказів від відповідача або надати їм більше часу, 
щоб реагувати на аргументи відповідача. Таким чином, беручи 
до уваги свої висновки відповідно до процесуальних положень 
статті 2 Конвенції, Суд робить висновок про відсутність необ-
хідності приймати рішення окремо за скаргами заявників від-
повідно до статей 6 і 13 Конвенції.

III. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ

285. 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.

А. Шкода
286. В обох випадках заявники вимагали компенсації мо-

ральної шкоди в сумі, зазначеній у поданій таблиці. На підтрим-
ку цих вимог представники заявників надали інформацію про 
родинний зв’язок з жертвами (крім тих кандидатів, які знахо-
дились серед заручників), а також, при необхідності, відомості 
про своє фінансове становище, оскільки деякі з заявників втра-
тили годувальників. Заявники обґрунтували свої розрахунки 
такими критеріями: (1) моральні страждання тих, хто втратив 
близького родича, (2) моральні та фізичні страждання тих, 
хто був серед заручників (у тому числі довгострокові наслід-
ки отруєння газом), (3) моральні страждання, пов’язані з не-
ефективністю офіційного розслідування та несправедливість 
цивільного судочинства, в яких вони брали участь. Крім того, 
деякі заявники вимагали додаткової компенсації через втрату 
годувальника (або потенційного годувальника).

287. Уряд доводив, що заявлені суми були надмірними. 
Вони також вказали, що заявники не повинні отримувати ком-
пенсацію за власне захоплення, оскільки влада не несе відпові-
дальність за цей факт. Що стосується втрати близьких родичів, 
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уряд вказало, що багато заявники вже отримали компенсацію 
за цей фактор на національному рівні. Що стосується втрати 
потенційного годувальника, Уряд стверджував, що це тверд-
ження дуже спекулятивним, тоді як тільки суд може присуди-
ти компенсацію за фактичні фінансові втрати.

288. Суд згоден з Урядом, що вимоги заявників, пов’язані 
з втратою годувальника або занадто спекулятивної, або не 
підтримується доказами. Отже, Суд не виносить рішень за 
цим пунктом. У той же час Суд погодився з заявниками, що 
їм заподіяно фізичний і моральний біль у результаті втрати їх 
близьких родичів, і, що стосується заявників, які були колишні 
заручники, що вони також постраждали від наслідків недостат-
ньої ефективності операцій з порятунку та евакуації. Нездат-
ність заявників отримати ретельне та незалежне розслідування 
подій 23–26 жовтня 2002 року створює додатковий тиск на них. 
Така ситуація вимагає присудження компенсації за моральну 
шкоду відповідно до статті 41 Конвенції.

289. Суд виявив два порушення статті 2 Конвенції в даному 
випадку, однак, вони відносяться до недотримання позитивних 
зобов’язань держави. Слід також зазначити, що влада використо-
вувала газ, намагаючись допомогти заручникам, і що смертельна 
зброя, в принципі, була спрямована проти терористів, а не заруч-
ників. Крім того, колишні заручники та родичі загиблих отрима-
ли певні компенсаційні виплати на національному рівні. Суд при-
ймає ці факти до уваги при визначенні свого рішення на підставі 
статті 41 Конвенції. Виробляючи оцінку на справедливій основі і з 
урахуванням всіх доказів та інформації, наявної в його розпоряд-
женні, Суд присуджує заявнику суми, зазначені в додатку, плюс 
сума податку, яким може бути до них застосований.

Б. Судові витрати

290. Заявники у справі «Чернецова та інші» стверджува-
ли, що плата адвокатів становила 115 986 євро. Ця сума була 
розрахована виходячи з максимальної ставки, встановленої в 
Росії для послуг адвокатів, та помножена на 1244 повних днів 
роботи пана Трунова, пані Айвар, та інших юристів, що працю-
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ють в їхньому офісі. Адвокати також підготували допоміжні до-
кументи, включаючи листи від заявників, в якому ті попросили 
Трунова та Айвар представляти їх інтереси безкоштовно, доки 
вони будуть в змозі покрити витрати на юридичні послуги під 
час розгляду справи в Європейському суді.

291. Заявники у справі «Фіногенов та інші» зазначили, що 
вони не мали коштів для оплати судових витрат, понесених у 
зв’язку з роботою на національному рівні і в судовому розгляді 
в Суді. Вони представили розрахунок оплати за юридичні пос-
луги на основі ставок: 60 євро на годину для письмової про-
цедури в Суді; 100 євро в день на кожного судового засідання 
на національному рівні; 60 євро на годину для підготовки кло-
потань, заяв і вивчення документів справи на національному 
рівні. Загалом вони пред’явили до сплати 8400 євро для пані 
Москаленко та 9540 євро для пані Михайлової. На підтримку 
заявників проводиться копії двох «замовлень» (документ, ви-
даний колегією адвокатів, які підтверджують, що адвокат має 
право представляти клієнта) від 7 травня 2003 року на ім’я пані 
Москаленко. Вони також надали листи від заявників, в яких 
ці заявники попросили пані Москаленко та пані Михайлову 
представляти їх безкоштовно, доки заявники будуть в змозі 
покрити витрати на юридичні послуги в розгляді в Європейсь-
кому суді.

292. Крім того, двом заявникам у «справі Фіногенов та інші», 
пані Бурбан-Мішуріс і пані Губарєва, які є іноземними грома-
дянами і жили за кордоном, вимагали відшкодування транс-
портних і добових витрат, а також поштовий переказ і витрати 
(2 713 дол. США та 12 427 дол. США відповідно), понесені у 
зв’язку з їх участю в національних судових процесах в Росії.

293. Уряд стверджував, що заявники не представили не-
обхідних документів, щоб довести розмір шкоди витрат, і що, 
отже, їх претензії були необґрунтованими.

294. Суд повинен встановити чи були фактично понесені 
шкода та витрати, заявлені представникам заявників, і, по-дру-
ге, чи були вони необхідними і розумними (див. Макканн та 
інші, згадану вище, п. 220; Мускі проти Італії [GC], № 64699/01, 
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п. 150, ECHR 2006-V (витяги)). Що стосується судових витрат, 
Суд зазначає, що дві групи юристів (Трунов та Айвар для за-
явників у справі «Чернецова та інші», а також Москаленко та 
Михайлова у справі «Фіногенов та інші») представляли заяв-
ників, на національному рівні та в Європейському суді з прав 
людини. Цей факт не заперечується урядом. Як видно оформ-
лення наданих заявниками документів, за їх дорученням була 
проведена велика юридична робота.

295. Разом з тим, сума позовів, заявлена Труновим та Айвар, 
здається надмірним, особливо враховуючи, що реальний стан 
справ і правові аргументи заявників, які вони представляють, 
є практично ідентичні. Розрахунок, наданий Москаленко та 
Михайловою є більш розумним (див. Акулінін і Бабич проти 
Росії, № 5742/02, п. 73, 2 жовтня 2008 р.; .. Див також Абдура-
шидова проти Росії, № 32968/05, п. 122, 8 квітня 2010 р.). При 
цьому, Суд вважає, що заявлені суми судових витрат повинні 
бути зменшені у зв’язку з тим, що деякі скарги заявника були 
визнані неприйнятними або, якщо порушення було виявлено, 
це вірно по відношенню до обох груп претендентів.

296. Беручи до уваги всі надані йому матеріали та інформа-
цію, Суд виносить рішення про наступні винагороди для заяв-
ників (спільно) в якості компенсації витрат і витрат, понесених 
у Суді, плюс будь-який податок, який може бути застосований: 
8000 євро для покриття витрат пані Михайлової, 7 000 євро 
для покриття витрат пані Москаленко, 7 500 євро для покриття 
витрат пана Трунова та 7 500 євро для покриття витрат пані 
Айвар. Загальна сума судових витрат становить 30 000.

297. Що стосується транспорту, поштових та перекладів ви-
трат, понесених Бурбан-Мішуріс і Губарєвою, суд, розглянувши 
документи, подані ними, робить висновок, що ці витрати були 
фактично понесені. Суд, однак, вважає, що дана справа не вима-
гає їх тривалого особистої присутності в Росії, ні багато поїздок, 
враховуючи, що обидва заявника були юристи, які представляли 
їх в національних судах та інших компетентних органів. У світлі 
вищевикладеного Суд вважає за доцільне відшкодувати кожно-
му заявнику витрати, пов’язані з один довгострокове перебуван-
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ня в Росії, а також їхні поштові та перекладів витрати. Беручи до 
уваги документи, подані заявниками, Суд присуджує 2000 євро 
пані Бурбан-Мішуріс і 2000 євро для пані Губарєвої у відшкоду-
вання їх дорожні витрати, плюс будь-який податок, який може 
бути нарахований на претендентів на ці суми.

В. Відсотки за прострочування виплати відшкодування
298. Суд вважає належним призначити три відсотки за про-

строчування виплати, виходячи з розміру граничної позичко-
вої ставки Європейського центрального банку.

НА ЦИХ ПІДСТАВАХ СУД ОДНОГОЛОСНО:

1. Постановляє, що п. О. Матюхін не має права продовжу-
вати поточні процедури від імені своєї дружини;

2. Постановляє, що пані Е. Акімова, пані С. Генералова і пані 
С. Губарєва можуть стверджувати, що є «жертвами» від-
повідно до статті 34 Конвенції у зв’язку з загибеллю їхніх 
партнерів (п. І. Фіногенов, п. В. Бондаренко і п. С. А. Бу-
кер відповідно);

3. Постановляє, що було порушення статті 2 Конвенції у 
зв’язку з рішенням влади вирішити кризу із заручниками 
силою та використовувати газ;

4. Постановляє, що було порушення статті 2 Конвенції у 
зв’язку з недостатнім плануванням і проведенням ряту-
вальної операції;

5. Постановляє, що було порушення статті 2 Конвенції у 
зв’язку з нездатністю влади проводити ефективне розслі-
дування рятувальної операції;

6. Постановляє, що немає необхідності приймати рішення 
окремо за іншими скаргами заявників;

7. Постановляє
(а)  Держава-відповідач має виплатити заявникам протягом 

трьох місяців, починаючи від дня, коли рішення Суду 
стане остаточним відповідно до п. 2 статті 44 Конвенції, 
наступні суми, які мають бути конвертовані в російсь-
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кі рублі за курсом, дійсним на дату здійснення платежу 
(заявникам, які є іноземними громадянами, повинно 
бути сплачено в євро):

  (і) суми, вказані у додатку, з урахуванням будь-якого 
податку, який може бути стягнено щодо компенсації мо-
ральної шкоди;

  (іі)2000 євро — Бурбан-Мішуріс та 2000 євро — Гу-
барєвій як відшкодування їх дорожніх витрат, з ураху-
ванням будь-якого податку, який може бути нарахований 
на заявників на ці суми.

  (ііі) 30 000 євро (тридцять тисяч євро), з урахуванням 
будь-якого податку, який може бути нарахований на за-
явників спільно як компенсацію судових витрат і витрат 
(будуть розподілені між адвокатами заявників, зазначе-
них у п. 296 вище);

(б)  із закінченням зазначеного тримісячного строку і до 
повного розрахунку на вищезазначені суми нараховува-
тиметься простий відсоток у розмірі граничної позичко-
вої ставки Європейського центрального банку, яка дія-
тиме в цей період, плюс три відсотки;

8. Відхиляє решту вимог заявника стосовно справедливої 
компенсації.

Учинено англійською мовою та повідомлено письмово 
20 грудня 2011 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Рег-
ламенту Суду.

 Сьорен Нільсен  Ніна Ваїч

 Секретар секції Голова секції
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КОМЕНТАР ДО РІШЕННЯ У СПРАВІ 
«ФІНОГЕНОВ Й ІНШІ ПРОТИ РОСІЇ»

Часто іменований «совістю Європи» регіональний суд з 
прав людини у Страсбурзі проаналізував дії російської влади 
зі звільнення і надання допомоги захопленим терористами на 
московському мюзиклі «Норд-Ост» заручникам через призму 
позитивних зобов’язань держави, що випливають зі ст. 2 Єв-
ропейської конвенції про захист прав людини і основоположних 
свобод1 (право на життя). Особливий теоретичний і практич-
ний інтерес становить запропонований Європейським судом з 
прав людини2( «динамічний підхід» до оцінки дій спецслужб в 
критичних ситуаціях з позицій дотримання міжнародно-пра-
вових зобов’язань щодо захисту життя.

Позитивні зобов’язання в архітектурі Конвенції. Пози-
тивні зобов’язання вимагають від держави здійснення певних 
дій (а не лише відмови від втручання) з метою забезпечення 
захисту прав людини3. Як зазначив обраний від Азербайджа-
ну суддя Європейського суду Х. Р. Хаджиєв у недавній статті, 
присвяченій аналізу еволюції поняття позитивних зобов’язань 
в Страсбурзькій практиці, формулювання ст. 1 Конвенції, що 
встановлює загальне зобов’язання Високих Договірних Сторін 
забезпечувати кожному, хто знаходиться під їх юрисдикцією, 
передбачені Конвенцією права і свободи, припускає існування 
не лише негативних, а й позитивних зобов’язань, тобто адре-
сованих до держав — учасниць Конвенції нормативних вимог 
«вжити певних заходів, спрямованих на запобігання порушен-
ням»4. 

1 Далі — «Конвенція».
2 Далі — «Суд», «Європейський суд».
3 Law of the European Convention on Human Rights / eds. D. Harris, M. O’Boyle, E. Bates, 
and C. Buckley(Oxford: Oxford University Press, 2009). P. 18. Див. також: Mowbray A. 
The Development of Positive Obligations under the European Convention on Human 
Rights by the European Court of Human Rights (Oxford: Hart, 2004).
4 Hajiyev K. The Evolution of Positive Obligations under the European Convention on 
Human Rights — by the European Court of Human Rights // The European Convention 
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Причому йдеться про запобігання порушенням, що здій-
снюються не лише органами публічної влади та їх представ-
никами (власне порушенням прав людини у вузькому сенсі), 
а й іншими акторами1. Слід розуміти, що методологічне роз-
ділення зобов’язань держав у сфері захисту прав людини на 
позитивні і негативні має умовний характер, оскільки навіть 
забезпечення негативних прав (наприклад, передбаченого 
ст. 2 Конвенції права не бути позбавленим життя) у низці 
випадків потребує значних організаційних і фінансових вне-
сків2.

Зобов’язання охороняти життя у контексті ст. 2 Конвенції. 
На відміну від інших положень Конвенції, наприклад, статей 3 
і 8, що встановлюють заборону катування та право на повагу 
до приватного і сімейного життя, відповідно, витлумачених 
Судом як «позитивні зобов’язання3», позитивне зобов’язання 
держав — учасниць Конвенції охороняти життя кожної особи 
передбачено безпосередньо в тексті ст. 2 Конвенції4.

Позитивне зобов’язання вживати заходів щодо захисту жит-
тя людей5, яке «включається» при виникненні надзвичайних 

on Human Rights, a Living Instrument : Essays in Honour of Christos L. Rozakis / eds. 
D. Spielmann, M. Tsirli, and P. Voyatzis(Bruxelles: Bruylant, 2011). P. 207. Наведений 
фрагмент переведений автором з англійської мови.
1 Costa J.-P. Audience solennelle de la Cour européenne des droits de l’homme à l’occasion 
de l’ouverture de l’année judiciaire(28 janvier 2011). Discours de Monsieur le Président de 
la Cour européenne des droits de l’homme. Текст французькою мовою опублікований на 
веб-сайті Суду : http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/3D081E7C-12A5-49D1-968C-
68F4E0F02C68/0/20110128 AUDIENCE Discours Costa FR.pdf. P. 8-9. 
2 Воскобитова М. Р. Позитивные обязательства государств как гарантия обеспечения 
прав человека и основных свобод // Международное правосудие. — 2011. — № 1. — 
С. 78–79.
3 Див., напр., постанову палати Четвертої секції Суду від 29 квітня 2003 року у справі 
«Іглесіас Жиль (Iglesias Gil) і А.Ю.И. (A.U.I.) проти Іспанії» (скарга № 56673/00), § 48 
(стосовно ст. 8 Конвенції) і постанову палати першої секції Суду від 17 грудня 2009 
року у справі «Денис Васильєв (Denis Vasilyev) проти Росії» (заява № 32704/04), § 100 
(стосовно статті 3 Конвенції).
4 Див.: перша пропозиція статті 2 § 1 Конвенції.
5 Див.: постанова палати Суду від 9 червня 1998 року у справі «ЕлСіБі (L.C.B.) проти 
Великої Британії» (заява № 23413/94), § 36.
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ситуацій природного1 і техногенного2 характеру, поширюєть-
ся і на випадки застосування державою смертоносної зброї у 
відповідь на злочинні посягання третіх осіб, таких як реальні 
або передбачувані терористи3, повстанці4 чи демонстранти, що 
розбушувалися5.

При проведенні подібних операцій Суд зважає на те, що спе-
ціальні служби держав не мають карт-бланшу на застосуван-
ня сили, їхні дії мають бути зумовлені низкою дієвих гарантій, 
здатних захистити як від зловживань, так і випадковостей, яких 
можна було уникнути, при цьому Судом оцінюється не лише 
власне застосування сили, а й контекст, включаючи плануван-
ня і проведення операції на предмет того, чи були докладені 
максимальні зусилля для мінімізації ризику життями людей6.

При цьому Суд готовий враховувати ті складнощі, з яки-
ми правоохоронні органи стикаються в непередбачуваних си-
туаціях, коли їм доводиться, не підготувавшись, відповідати 
на раптові злочинні посягання, у тому числі із застосуванням 
зброї7. Водночас, навіть у таких ситуаціях Суд чекає від сил за-
кону і порядку високого ступеня передбачуваності8.

Фактичні обставини «справи Норд-Осту». Увечері 23 жов-
тня 2002 року озброєна автоматами і вибуховими речовинами 

1 Див.: постанова палати першої секції Суду від 20 березня 2008 року у справі «Будаєва 
(Budayeva) і інші проти Росії» (скарги № 15339/02, 21166/02, 20058/02, 11673/02 і 
15343/02), § 137.
2 Див.: постанова Великої Палати Суду від 30 листопада 2004 року у справі 
«Онериїлдиз (Öneryildiz) проти Туреччини» (скарга № 48939/99), § 71–73.
3 Див.: постанова Великої Палати Суду від 27 вересня 1995 року у справі «Мак-Канн 
(McCann) та інші проти Великої Британії» (скарга № 18984/91), § 201.
4 Див.: постанова палати першої секції Суду від 24 лютого 2005 року у справі «Ісаєва 
(Isayeva), Юсупова (Yusupova) і Базаєва (Bazayeva) проти Росії» (заяви № 57947/00-
57949/00), § 181–182.
5 Див.: постанова Великої Палати Суду від 24 березня 2011 року у справі «Джуліані 
(Giuliani) і Джаггіо (Gaggio) проти Італії» (скарга № 23458/02), § 183, 189.
6 Див.: постанова Великої Палати Суду від 20 грудня 2004 року у справі «Макарацис 
(Makaratzis) проти Греції» (заява № 50385/99), § 58–60.
7 Див.: Рішення палати Першої секції Суду від 17 грудня 2009 року у справі «Голубєва 
(Golubeva) проти Росії» (заява № 1062/03), 106.
8 Там само, §110.
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група терористів увірвалася до будівлі московського театру 
«Дубровка» під час музичної вистави «Норд-Ост», захопивши 
більше дев’ятисот заручників1. Терористи зажадали виведення 
російських військ із Чечні2, погрожуючи у разі відмови підір-
вати будівлю. Переговори з ними дали змогу звільнити лише 
декількох заручників і отримати дозвіл на передачу іншим по-
лоненим деякої кількості їжі і питної води3.

Рано-вранці 26 жовтня 2002 року сили безпеки закачали 
через вентиляційну систему у будівлю театру невідомий газ, 
наслідком дії якого була втрата людьми свідомості4. Відразу 
після цього будівля була узята штурмом, терористи убиті, а за-
ручники звільнені5.  При цьому багато заручників постражда-
ли, передусім, від наслідків дії газу, десятки з них загинули6.

Оскільки багато фактів — особливо пов’язаних з евакуацією 
заручників і наданням їм допомоги — були предметом супереч-
ки між сторонами і за відсутності належного внутрішньо-
державного розслідування (що привело Суд до встановлення 
окремого порушення ст. 2 Конвенції в її процесуальному аспек-
ті7), Європейський суд встановив низку тих фактів, що мають 
значення для справи, самостійно, вивчивши, зокрема, надані 
заявниками відеозаписи8, посилання на які неодноразово трап-
ляються у тексті постанови9.

Викладені і трагічні, і комплексні обставини вимагали від 
Суду нестандартного методологічного підходу до вирішення 
поставлених перед ним завдань. Такий підхід Європейський 
суд з блиском продемонстрував.

1 Рішення Палати першої секції Суду від 20 грудня 2011 року у справі «Фіногенов 
(Finogenov) та інші проти Росії» (заяви № 18299/03 і 27311/03), § 8.
2 Там само, § 9.
3 Там само.
4 Там само, § 22.
5 Там само.
6 Там само, § 24.
7 Там само, § 282.
8 Там само, § 105–108.
9 Там само, § 247, 249, 255, 260, 261.
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Підхід Європейського суду.
Помітивши, що захоплення заручників у театрі стало для 

російської влади неприємним сюрпризом, змусивши їх дуже 
швидко приймати складні рішення, Суд визнав за державою-
відповідачем свободу розсуду (margin of appreciation) стосов-
но самого штурму1. Водночас, з інших позицій Суд підійшов 
до тих елементів операції, до яких у влади було достатньо часу 
підготуватися2.

Залишаючи за дужками таке вільне використання концепції 
свободи розсуду3, описаний методологічний підхід4 дав Суду 
змогу препарувати проблему і з фактичного, і з правового пог-
лядів, розділивши аналіз дій влади безпосередньо під час штур-
му і згодом. 

Враховуючи, що театр був захоплений добре озброєними 
бойовиками, що погрожували влаштувати вибух, який міг би 
убити усіх заручників5, і вказавши на гіпотетичність припу-
щення про результативність подальших переговорів6, Суд зва-
жив, що у влади були усі підстави вважати, що штурм будівлі 
буде «меншим лихом» у критичній ситуації, що склалася, отже, 
це рішення не було прийняте із порушенням статті 2 Конвен-
ції7.

Щодо засобів, використаних спецслужбами для штурму, 
а саме секретного газу, який присипляє, Суд зазначив, що, на 
відміну від бомб, які використала російська авіація при нальо-
тах на чеченські населені пункти, газ був розрахований не на 
спричинення смерті, а на присипляння людей8, що сприяло 

1 Там само, § 213.
2 Там само, § 214.
3 Яскраву критику зловживання Судом цією концепцією див.: Kratochvil J. The Inflation 
of the Margin of Appreciation by the European Court of Human Rights // Netherlands 
Quarterly of Human Rights. 2011. Vol. 29. P. 324-357.
4 Рішення від 20 грудня 2011 року у справі «Фіногенов та інші проти Росії», § 216.
5 Там само, § 220.
6 Там само, § 222.
7 Там само, § 226.
8 Там само, § 232.
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звільненню заручників і запобіганню загрозі вибуху1. При цьо-
му Суд провів відмінність між ситуацією заручників у театрі на 
Дубровці і ситуацією пасажирів захопленого терористами авіа-
лайнера, забезпечення права на життя яких, на думку Феде-
рального Конституційного Суду Німеччини, не дозволяє владі 
збити такий літак2. Використання газу, на відміну від запуску 
ракети або скидання бомби, не переслідувало мету знищення 
усіх, хто опинився в зоні ураження. Такий ефект також не міг 
розумно передбачатися.

Так, газ подіяв на різних людей по-різному. Для багатьох він 
становив небезпеку, смертельну небезпеку. Але деякі від його 
дії навіть не заснули3.

На цій основі Суд зробив висновок про те, що штурм театру 
і застосування газу самі по собі в обставинах справи були про-
порційним застосуванням сили4, а наслідки застосування газу 
вважав за краще розглянути в контексті аналізу евакуації і ря-
тувальної операції в цілому5.

Цей аналіз Суд здійснив у два етапи. У першу чергу він роз-
глянув здійснене владою планування евакуації заручників і 
надання їм медичної допомоги, перейшовши потім до деталей 
того, як відповідний план був реалізований на практиці.

Суд помітив цілу низку системних дефектів у плані ряту-
вальної операції6, включаючи недостатню координацію між 
відомствами, що брали участь, складнощі з транспортуванням 
потерпілих і їх розподілом по міських лікарнях.

Крім того, оскільки план передбачав, що потерпілі надходи-
тимуть із вогнепальними пораненнями або наслідками вибуху, 
лікарі не лише не знали, що робити з отруєними газом людьми, 
але навіть не були поінформовані про факт застосування газу, 

1 Там само, § 234.
2 Там само, §232.
3 Там само, § 235.
4 Там само, § 236.
5 Там само, § 235.
6 Там само, § 246–252.
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не кажучи вже про його точну формулу, яка так і залишилася 
засекреченою Федеральною службою безпеки1.

Відсутність інформації стала основною причиною нездатності 
медиків запобігти високій смертності серед звільнених заручни-
ків, оскільки зумовила їх дії, що не відповідали обставинам2, і 
відсутність спеціального устаткування і медикаментів для на-
дання кваліфікованої допомоги потерпілим як на місці події, так 
і при їх транспортуванні до медичних установ3. Крім того, Суд 
зауважив більш ніж годинне зволікання з початком евакуації з 
будівлі театру, внаслідок чого багато заручників продовжували 
довше, ніж потрібно, залишатися під впливом газу4.

На основі викладених факторів і не визначаючи причинно-
наслідковий зв’язок між ними і смертями конкретних заручни-
ків, Суд зважив, що російська влада не виконала покладені на 
неї ст. 2 Конвенції позитивні зобов’язання5.

Заключні думки. Одноголосна передноворічна постанова 
Європейського Суду «у справі Норд-Осту» зробила важливий 
внесок у розуміння обсягу позитивних зобов’язань, передба-
чених ст. 2 Конвенції, стосовно ситуацій застосування владою 
сили у відповідь на злочинні дії третіх осіб. 

Події трагічних днів на Дубровці були проаналізовані Су-
дом в динаміці їх розвитку, сформульований при цьому стан-
дарт дозволив диференціювати оцінку різних етапів дій влади. 
Суть сформульованого Судом підходу можна резюмувати так: 
чим більше передбачувана загроза, тим вище планка обов’язку 
вжити заходи щодо захисту від неї6. Передбачити дії терористів 
влада не могла і вимушена була реагувати за ситуацією. Але 
координувати дії своїх співробітників, попередити лікарів і на-
лежним чином їх екіпірувати була повинна.

1 Там само, §§ 253–254.
2 Там само, § 255.
3 Там само, § 259.
4 Там само, § 257–258.
5 Там само, §§ 263–266.
6 Там само, § 243.



1107

4. Рішення ЄСПЛ із застосування ст. 2 ЄКПЛ і коментар

Запропонований Судом динамічний підхід може виявитися 
дуже корисним при оцінці дій влади з протидії найрізноманіт-
нішим надзвичайним ситуаціям — від захоплення судна піра-
тами до вуличної бійки — з погляду їх відповідності вимогам 
ст. 2 Конвенції. Залишається сподіватися, що використовувати 
його Суду доведеться якомога рідше.

На завершення слід зазначити, що жертви терористичної 
атаки на Дубровці та їхні близькі нарешті дочекалися авто-
ритетної судової оцінки того, що відбулося. Суд встановив не 
лише порушення Конвенції у справі, а й найважливіші обста-
вини подій 26 жовтня 2002 року. Європа знову довела, що вона 
має сумління.

 Сергій Голубок
кандидат юридичних наук

Страсбург — Санкт-Петербург
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